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Danuta Wahlberg (SD) 
Hans Lundquist (SD) 

  

Page 3 of 7



 

 

KALLELSE 
 

 
1 Upprop och val av justerare, tillkännagivande av plats och 

tid för justering samt fastställande av dagordning 
  
 

Ärendet i korthet 
Justeringen äger rum den 26 april kl 14.30 på kansliet. 
 
 

 
2 Information från Förbo AB Peter Granstedt VD  

 
 

 
3 Avsägelse från Madeleine Söderlund (KD) som ersättare i 

kommunfullmäktige, 1:e vice ordföranden i miljö- och 
bygglovsnämnden samt ledamot i den tillfälliga 
beredningen för demokratifrågor 
2021KS17 

  
 
 

 

 
4 Avsägelse från Adam Garnemark (M) som ledamot i 

valnämnden 
2021KS17 

  
 
 

 

 
5 Remittering av inkomna medborgarförslag   

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

 
6 Remittering av inkomna interpellationer   

 
 

 
7 Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande - 

Samråd 3 järnvägen Göteborg-Borås nya stambanor 
2021KS249 
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8 Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande - 

beträffande beslut om öppna möten i kommunstyrelsen 
2021KS259 

  
 
 

 

 
9 Inkommen fråga till välfärdsnämndens ordförande - 

beträffande beslut om öppna möten i välfärdsnämnden 
2021KS258 

  
 
 

 

 
10 Delgivning av kommunstyrelsen beslut med anledning av 

verksamhetsberättelse 2020 
2021KS45 

  
 
 

 

 
11 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 

ekonomisk månadsuppföljning per februari 2020 för 
kommunstyrelsens förvaltning 
2021KS165 

  
 
 

 

 
12 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 

yttrande över revisorernas granskning av inköp och 
upphandling 
2020KS242 

  
 
 

 

 
13 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av 

yttrande över granskningsrapport avseende styrning, 
uppföljning och kontroll för ändamålsenlig, effektiv och 
rättssäker IFO-verksamhet för diarieföring 
2020KS713 

  
 
 

 

 
14 Svar på medborgarförslag om skatepark i Hindås 

2020KS565 
  
 
 

 

 

Page 5 of 7



 

 

KALLELSE 
 

15 Redovisning av medborgarförslag 2021 för 
kommunstyrelsen 
2021KS84 

  
 
 

 

 
16 Redovisning av medborgarförslag från välfärdsnämnden 

2021KS83 
  
 
 

 

 
17 Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i 

Mölnlycke 
2021KS35 

  
 
 

 

 
18 Tillfällig reducering av kulturskoleavgifter under 2021 

med anledning av pandemin 
2021KS67 

  
 
 

 

 
19 Godkännande av genomförandeavtal för allmän platsmark, 

detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
2021KS158 

  
 
 

 

 
20 Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för 

Bråta 2:139 m.fl 
2021KS145 

  
 
 

 

 
21 Antagande av detaljplan för Bråta 2:139, Bostäder m.m. 

vid Landvettersjön i Mölnlycke 
2017KS819 

  
 
 

 

 
22 Rapport om "Framtidens vård och omsorg" 

2020KS663 
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23 Överläggning av beredningens rapport "Fritid för barn och 

unga samt civilsamhällets roll i framtiden" 
2020KS663 

  
 
 

 

 
24 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens 

ordförande om trygghetsboende i Härryda kommun 
2021KS156 

  
 
 

Sammanfattning 
Svaret på interpellationen publiceras senare. 
 

 
25 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande - Vilka utgångspunkter har Härryda kommun i 
frågan om sträckningen av Götalandsbanan? 
2021KS166 

  
 
 

Sammanfattning 
Svaret på interpellationen publiceras senare. 
 

 
26 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens 

ordförande angående konkurrentsutsättning av skolorna i 
Härryda kommun 
2021KS187 

  
 
 

Sammanfattning 
Svaret på interpellationen publiceras senare. 
 

 
27 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens 

ordförande - Konsekvenser för den kommunala 
verksamheten vid en etablering av lnternationella 
Engelska Skolan {IES) i Mölnlycke 
2021KS208 

  
 
 

Sammanfattning 
Svaret på interpellationen publiceras senare. 
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Inskickat av: Pernilla Maria Liljeberg
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#5642

Datum
2021-03-08 21:36

Ärendenummer: #5642 | Inskickat av: Pernilla Maria Liljeberg (signerad) | Datum: 2021-03-08 21:36

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
Pernilla Maria Liljeberg

Adress 

Telefon 
-

Mobiltelefon 
-

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Basketkorgar

Beskriv förslaget
Det finns många ungdomar i vårt område som vill ha möjlighet att spela mer basket. Det finns en konstgräsplan i närheten av 
Säteriet men den används ofta för fotbollsspel. Vårt förslag är att sätta upp en eller två höga korgar vid ytan i närheten av Ljunga 
förskolan, Krokusgatan. Detta skulle skapa möjlighet till aktivitet och olika typer av möten.
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Inskickat av: MARCUS CLAUDELIN
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#6871

Datum
2021-03-15 09:01

Ärendenummer: #6871 | Inskickat av: MARCUS CLAUDELIN (signerad) | Datum: 2021-03-15 09:01

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
MARCUS CLAUDELIN

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 
-

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Aktivitetsyta

Beskriv förslaget
Jag anser att det finns behov av en annan sorts aktivitetsyta än den vedertagna syntetgräsytan som anlagts den senaste tiden. 
Gräsytan begränsar aktiviteterna till nästintill endast fotboll då ytan är för mjuk för sporter med t.ex. studsande boll. Det går heller 
inte att åka inlines eller spela inlinehockey. På skateparken i Djupedal är detta inte tillåtet. Därför önskar jag att kommunen 
anlägger en yta med hårdare underlag, antingen med betong eller någon typ av hard court eller gummi/plast som lämpar sig för 
inlines/hockey, basket, handboll och dylikt. Även sarg/staket. Ytan kan med fördel spolas under kalla vinterperioder för naturis och 
skridskoåkning.
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Inskickat av: PER-ERIK ERIKSSON
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#6796

Datum
2021-03-15 06:10

Ärendenummer: #6796 | Inskickat av: PER-ERIK ERIKSSON (signerad) | Datum: 2021-03-15 06:10

Postnummer och ort 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
PER-ERIK ERIKSSON

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Härryda kommun bör verka för att SKR omfattas av offentlighetsprincipen

Beskriv förslaget
Föreslår att Härryda Kommun som medlem i SKR ska driva frågan att SKR tillämpar offentlighetsprincipen.
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Inskickat av: PER-ERIK ERIKSSON
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#6797

Datum
2021-03-15 06:13

Ärendenummer: #6797 | Inskickat av: PER-ERIK ERIKSSON (signerad) | Datum: 2021-03-15 06:13

Postnummer och ort 
438 35 Landvetter

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
PER-ERIK ERIKSSON

Adress  

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Härryda kommuns representanter bör diarieföra inkomna SKR handlingar

Beskriv förslaget
Föreslår att de representanter från kommunen som deltar i SKR:s arbete inklusive beredningar ska diarieföra de handlingar de
mottar som inkomna handlingar.
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Inskickat av: CHARLOTTA JANSSON
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#7161

Datum
2021-03-16 14:28

Ärendenummer: #7161 | Inskickat av: CHARLOTTA JANSSON (signerad) | Datum: 2021-03-16 14:28

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
CHARLOTTA JANSSON

Adress

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post
SMS

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Ridvägar runt Benareby

Beskriv förslaget
Det finns mycket skog men lite dåligt med ridvägar. Kommunen bör se över möjlighter för att främja ungdomsverksamheter . Det 
finns flera stall/ lösdrifter i Benareby som drar ungdomar/ barn till benareby/bolåsa. Snart kommer tyvärr en av verksamheterna 
lämna benareby för att flytta till mölndal för bättre ridvägar. Idag är det viktigt att få ut människor i natur och skogsmiljö. Fångar vi 
upp ungdomar med idrottsverksamheter så undviker vi en del problem senare. Mitt förslag är att titta på kartor och se möjligheter 
för ridvägar/ rundbana som lockar folk till Mölnlycke för dess fina natur, ridvägar och vackra miljö . Vi skall väl inte vara sämre än 
mölndal...?
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Inskickat av: CHARLOTTA JANSSON
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#7157

Datum
2021-03-16 14:14

Ärendenummer: #7157 | Inskickat av: CHARLOTTA JANSSON (signerad) | Datum: 2021-03-16 14:14

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
CHARLOTTA JANSSON

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post
SMS

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Gång/cykelbana till Benareby/Bolåsa värdshus

Beskriv förslaget
Jag vädjar till kommunen att anlägga gång/cykelbana vidare från höga hallar till Benareby alternativt Bolåsa värdshus.
Det är ett under att inte fler singelolyckor inträffar då alla människor tvingas gå på vägen, vilket är ofta. Barn som tvingas cykla på 
en bilväg är katastrof. Många månader är mörka och bilister är ouppmärksamma. Det bor mycket människor i Benareby och 
området kring Bolåsa har ridverksamhet och värdshus som många promenerar till.
Vet att det är smalt och omöjligt vid 30 sträckan genom benareby men innan och efter är inga problem att göra en smalare väg för 
människor som väljer att lämna bilen hemma och ungdomar/Barn som inte har något val.
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Inskickat av: ELISABETH BOLIN
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#7572

Datum
2021-03-18 11:43

Ärendenummer: #7572 | Inskickat av: ELISABETH BOLIN (signerad) | Datum: 2021-03-18 11:43

Postnummer och ort 

E-postadress

Adress

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
ELISABETH BOLIN

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Grillplatser

Beskriv förslaget
Hej!
Jag skulle vilja lämna in ett förslag att göra en grillplats (eventuellt med bord och bänkar)vid Alhagens badplats och badplatsen 
nedanför Råda Församlingshem i Mölnlycke. Jag går ofta dit med min brukare. Då hade det varit jättetrevligt att kunna grilla lite. 
Kanske det kunde finnas lite ved med på plats som man kunde få köpa via swich.
Nu i dessa tider är det extra viktigt att det finns mycket aktiviteter att göra utomhus. Jag tror absolut att detta skulle vara uppskattat.
Jag själv bor i Rävlanda. Där hade det också varit väldigt uppskattat med en grillplats vid badplatsen vid Stockasjön. Det finns 
redan en, men i mycket dåligt skick. Hoppas på förändring. Tack så länge!
Vänliga Hälsningar från Elisabeth
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Inskickat av: Alice Gimbro Frisk
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#7759

Datum
2021-03-19 08:54

Ärendenummer: #7759 | Inskickat av: Alice Gimbro Frisk (signerad) | Datum: 2021-03-19 08:54

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
-

 E-postadress Telefon
-

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Alice Gimbro Frisk

 Personnummer

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Medborgarförslag om att Härryda kommun bör utlysa KLIMATNÖDLÄGE.
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Sida
(2 2)

Inskickat av: Alice Gimbro Frisk 
(Signerad)

Ärendenummer
#7759

Datum
2021-03-19 08:54

Ärendenummer: #7759 | Inskickat av: Alice Gimbro Frisk (signerad) | Datum: 2021-03-19 08:54

Beskriv förslaget
Härryda kommun - Våga ta täten i klimatarbetet
Tillsammans står vi nu inför mänsklighetens hittills största utmaning. Jorden, allas vårt hem, håller i snabb takt på att bli en farlig 
plats för oss som lever här. I klimatavtalet i Paris 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen bör begränsas till max 
1,5°C. Tyvärr tyder ingenting på att uppvärmningen stannar där. Istället närmar sig klimatets kollaps med minst 3°C ökning av 
medeltemperatur i slutet av detta sekel, baserat på de åtgärder som nationerna hittills utlovat.
2020 uppmanade FNs generalsekreterare världsledare att utlysa klimatnödläge. Lokala myndigheter kan spela en avgörande roll i 
att nå en global krislösning och Sveriges kommuner kan föregå regeringen. Lokala myndigheter i 33 länder, med över 820 miljoner 
invånare, har redan utlyst klimatnödläge, däribland Storbritannien och New York. Det har också EU.
Ett klimatnödläge definieras av Oxfords ordbok som a situation in which immediate action is needed to reduce or stop climate 
change and prevent serious and permanent damage to the environment. Min vädjan är att även Härryda kommuns styrande politiker 
gör detsamma och använder alla resurser som krävs för att möta klimatkrisen.
Härryda kommun arbetar självklart redan med klimatfrågan. Satsningen Klimat 2030  Västra Götaland ställer om som Härryda 
kommun skrivit under på innebär att växthusgasutsläppen ska minska med 80 % till år 2030. Läget idag är att utsläppen av 
växthusgaser minskar, men inte alls tillräckligt snabbt för att målet skall nås. Härryda kommuns fyra nya klimatlöften för 2021 
innebär en utsläppsminskning på enbart ca. 0.24 % (320 ton koldioxid) av totala klimatgasutsläpp. Det är långt ifrån nog för att 
uppnå Klimat 2030-målet, Parisavtalet eller Agenda 2030s klimatmål (13). Nuvarande klimatpolitik strider även mot Härryda 
kommuns egen ambitiösa hållbarhetsretorik. Enligt Strategisk plan 2019-2022 ska Härryda kommun bidra till en hållbar utveckling 
i regionen genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030.
I dokumentet Strategisk plan Agenda 2030 Version 2.0 står det även att Utmaningen är att dagens insatser och lösningar inte räcker 
för att hantera morgondagens utmaningar, därför krävs det nytänkande och höjd ambitionsnivå i arbetet för en hållbar utveckling. 
Jag ser utlysningen av ett klimatnödläge som en nytänkande och essentiell del av ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtidigt skulle 
Härryda kommun därmed bli en av de första svenska kommunerna med en sådan utlysning. En utlysning om klimatnödläge hade 
alltså tydligt visat att vi tar våra klimat- och hållbarhetsöften på allvar och vågar ta täten.
Jag föreslår att kommunfullmäktige, med hänvisning till Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, Parisavtalet, Agenda 2030 och 
Regeringsformen kap 1, 2 §: Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 
kommande generationer, ska anta en motion som:
1. Erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge
2. Erkänner att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell 
nivå
3. Erkänner att nödläget varar tills världens nationer säkerställt uppnåelsen av målet att hindra den globala uppvärmningen från att 
passera förödande 1,5°C
4. Ger kommunen i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera verkställande av planen i kommunens 
strategiska arbete
5. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att påverka andra kommuner och högre politiska nivåer att också 
utlysa klimatnödläge
6. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att samarbeta med andra kommuner internationellt och nationellt för 
att bygga upp kompetens, samt ta kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning tills högre nivåer tar sitt fulla ansvar
7. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla Härrydabor om klimatnödläget och samverka med 
lokala aktörer för en skyndsam omställning.

Bifogat material
Här kan du bifoga filer som komplement till ditt förslag. Det kan till exempel vara bilder, ritningar eller dylikt.

    (72 KB)Medborgarförslag Klimatnödläge Härryda kommun.docx.pdf
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Alice Gimbro FriskNamn: 
Person ID: 

2021-03-19 08:54Datum: 
188929D26A7784D29CED317D02277709485FB429Signerad checksumma: 
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Rubrik
Jag föreslår genom ett Medborgarförslag att Härryda kommun utlyser KLIMATNÖDLÄGE.

Beskrivning
Härryda kommun - Våga ta täten i klimatarbetet

Tillsammans står vi nu inför mänsklighetens hittills största utmaning. Jorden, allas vårt hem,
håller i snabb takt på att bli en farlig plats för oss som lever här. I klimatavtalet i Paris 2015
beslutade världens nationer att temperaturökningen bör begränsas till max 1,5°C. Tyvärr
tyder ingenting på att uppvärmningen stannar där. Istället närmar sig klimatets kollaps med
minst 3°C ökning av medeltemperatur i slutet av detta sekel, baserat på de åtgärder som
nationerna hittills utlovat.1

2020 uppmanade FNs generalsekreterare världsledare att utlysa klimatnödläge2. Lokala
myndigheter kan spela en avgörande roll i att nå en global krislösning och Sveriges
kommuner kan föregå regeringen. Lokala myndigheter i 33 länder, med över 820 miljoner
invånare, har redan utlyst klimatnödläge, däribland Storbritannien och New York.3 Det har
också EU.4

Ett klimatnödläge definieras av Oxfords ordbok som “a situation in which immediate action
is needed to reduce or stop climate change and prevent serious and permanent damage to the
environment”.5 Min vädjan är att även Härryda kommuns styrande politiker gör detsamma
och använder alla resurser som krävs för att möta klimatkrisen.

Härryda kommun arbetar självklart redan med klimatfrågan. Satsningen ”Klimat 2030 –
Västra Götaland ställer om” som Härryda kommun skrivit under på innebär att
växthusgasutsläppen ska minska med 80 % till år 2030. Läget idag är att utsläppen av
växthusgaser minskar, men inte alls tillräckligt snabbt för att målet skall nås. Härryda
kommuns fyra nya klimatlöften för 2021 innebär en utsläppsminskning på enbart ca. 0.24 %

5 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, “Climate-Emergency Noun,” www.oxfordlearnersdictionaries.com,
accessed January 13, 2021, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/climate-emergency.

4 Thomas Haahr, “The European Parliament Declares Climate Emergency,” www.europarl.europa.eu (European
Parliament, November 29, 2019),
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-clim
ate-emergency.

3 “Climate Emergency Declarations in 549 Councils Cover 65 Million Citizens - Climate Emergency
Declaration.” Climate Emergency Declaration, May 22, 2019.
https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-cover-15-million-citizens/.

2 “United Nations Chief Calls on Governments to Declare a Climate Emergency,” Climate Emergency
Declaration, December 12, 2020,
https://climateemergencydeclaration.org/united-nations-chief-calls-on-governments-to-declare-a-climate-emerge
ncy/.

1 United Nations Environment Programme, “Emissions Gap Report 2019” (Nairobi: UNEP, 2019),
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Page 17 of 369



(320 ton koldioxid) av totala klimatgasutsläpp.6 7 Det är långt ifrån nog för att uppnå Klimat
2030-målet, Parisavtalet eller Agenda 2030s klimatmål (13). Nuvarande klimatpolitik strider
även mot Härryda kommuns egen ambitiösa hållbarhetsretorik. Enligt Strategisk plan
2019-2022 ska Härryda kommun “bidra till en hållbar utveckling i regionen genom att ta
täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030”.

I dokumentet Strategisk plan Agenda 2030 Version 2.0 står det även att “Utmaningen är att
dagens insatser och lösningar inte räcker för att hantera morgondagens utmaningar, därför
krävs det nytänkande och höjd ambitionsnivå i arbetet för en hållbar utveckling”. Jag ser
utlysningen av ett klimatnödläge som en “nytänkande” och essentiell del av ett ambitiöst
hållbarhetsarbete. Samtidigt skulle Härryda kommun därmed bli en av de första svenska
kommunerna med en sådan utlysning. En utlysning om klimatnödläge hade alltså tydligt visat
att vi tar våra klimat- och hållbarhetsöften på allvar och vågar “ta täten”.

Jag föreslår att kommunfullmäktige, med hänvisning till Klimat 2030 - Västra Götaland
ställer om, Parisavtalet, Agenda 2030 och Regeringsformen kap 1, 2 §: “Det allmänna ska
främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande
generationer”, ska anta en motion som:

1. Erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge
2. Erkänner att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande åtgärder på lokal,
regional, nationell och internationell nivå
3. Erkänner att nödläget varar tills världens nationer säkerställt uppnåelsen av målet att hindra
den globala uppvärmningen från att passera förödande 1,5°C
4. Ger kommunen i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera
verkställande av planen i kommunens strategiska arbete
5. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att påverka andra kommuner
och högre politiska nivåer att också utlysa klimatnödläge
6. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att samarbeta med andra
kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens, samt ta
kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning tills högre nivåer tar sitt fulla ansvar
7. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla Härrydabor
om klimatnödläget och samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning.

7 “Länsrapport Västra Götaland CO2 Equivalents,” Smhi.se, 2020,
http://www.airviro.smhi.se/RUS/rapporter/lansrapport_vastragotaland_CO2-equivalents.xls.

6 Julie Magiera, “Beräkning Av Klimatnyttan För Kommunernas Klimatlöften: En Satsning Inom Klimat 2030 -
Västra Götaland Ställer Om” (Göteborgs Universitet, 2021),
https://klimat2030.se/content/uploads/2021/02/rapport-berakning-klimatnytta-kommunernas-klimatloften.pdf.
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Inskickat av: ELEONORA NORDSTRÖM
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#8388

Datum
2021-03-22 20:58

Ärendenummer: #8388 | Inskickat av: ELEONORA NORDSTRÖM (signerad) | Datum: 2021-03-22 20:58

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
ELEONORA NORDSTRÖM

Adress 

Telefon 
-

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Skateboard park Hindås!

Beskriv förslaget
Många barn i Hindås har önskemål av en skateboard park. Vet att detta finns i Mölnlycke. Men då det är många barn i olika åldrar i 
Hindås så finns verkligen ett stort behov av stimulans för barn. Alla barn har inte råd att betala medlemsskap i dyra idrotts sporter 
och många killar framförallt som bara driver omkring. Man kan ju inte begära att de skall ta sig till Mölnlycke. Vi har även stor 
inflyttning till Hindås. Plats kunde vara centralt i Hindås. Partille har en väldigt fin park som vi kunde efterlikna. Alternativt vid 
nya skolan som byggs. Tack &#128591; Eleonora
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2021 -03- 22 
Ciariplanbveteckn 

Interpellation till välfärdsnämndens ordförande 

Vern äger IES? 

I tidningen Skolvärlden skriver Gunilla Svanstorp, ordförande i riksdagens utbildningsutskott, 
tankeväckande om lnternationella Engel ska Skolan (IES) och det svenska friskolesystemet. 

Det är fortfarande en hemlighet vem som äger en verksamhet som ansvarar for över 26 000 
svenska elevers utbildning. Samtidigt som Skolinspektionen kämpar for att ta reda pa vem 
som numera äger IES fortsätter koncernen expandera och slussa iväg skattemedel till sina 
ägare. 

Den som viii starta en skola ska inte bara uppfylla skollagens krav. Hos verksamhetens ägare 
och ledning ska ocksa fin nas kunskap om hur man bedriver en skola. Personer med 
inflytande över verksamheten fr inte heller ha begätt nägot allvarligt brott eller ha skulder 
hos Kronofogden. 
Det är inga orimliga krav pa den som ansvarar för att ge undervisning till barn och 
ungdomar. 

Det är Skolinspektionens uppgift att göra dessa ägarprövningar. Men det harvisat sig vara 
lättare sagt än gjort. 

IES, som är en av de största friskolekoncernerna, ägs sedan november 2020 av ett 
investeringsbolag med säte i Luxemburg och USA, som i sin tur har kopplingartill en massa 
oli ka familjer, fonder och stiftelser. 
"Säledes är det höljt i dunkel vilka fysiska personer som egentligen äger och ansvarar för 
skolverksamheten for 26 000 svenska elever" 

Det kan inte ses som affärshemlighetervilka fysiska personersom äger och ansvarar för 
undervisningen avsvenska barn och ungdomar. 
Det kan inte vara meningen hos riksdagsmajoriteten (M, C, L, KD och SD) att skolan ska vara 
en spelplats för kommersiella eller religiösa intressen med oklara mäl. I sä fall är Sverige illa 
ute. 
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Därförvill jag ställa följande frägor till välfärdsnämndens ordförande: 

Vet den politi ska majoriteten i Härryda kommun vil ka fysiska person er som är ägare av den 
lnternationella Engelska skol an som majoriteten viii ska etablera sig i Härryda kommun? 

Vet den politi ska majoriteten vem el Ier vil ka som plockar ut den vin st som lnternationella 
En.gel ska skolans genererar, dvs vart tar kommuninvänarnas skattemedel vägen? 

För Socialdemokraterna 

Siw Hallbert 
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Fråga i Härryda kommunfullmäktige 2021-04-19 

Till: Kommunstyrelsens (KS) ordförande, kommunalrådet Per 

Vorberg 

 

Betr.:  Samråd 3 järnvägen Göteborg-Borås nya stambanor. 

BAKGRUND 

I dag den 19 april 2021 skall Trafikverket (TRV) ha publicerat nya samrådshandlingar inför samråd 3 

för den tänkta järnvägen Göteborg-Borås. I samrådet skall bland annat: 

• samrådsredogörelsen efter höstens samråd publiceras; 

• rangordning av alternativen vara gjord efter sammanvägd bedömning; 

• svar ges på hur inkomna synpunkter beaktats i lokaliseringsutredningen; 

• intressenter såsom Härryda kommun, vanliga invånare och andra intressenter, ges ny 
möjlighet att inkomma med remissvar och synpunkter på de handlingar som TRV 
presenterar. 

 

Under samråd 2 som hölls i höstas har otaliga synpunkter inkommit på de föreslagna 

järnvägsdragningarna genom Härryda kommun. Det illustreras på bilden nedan från TRV.  

 

För några av dragningsalternativen har särskilt många negativa synpunkter inkommit. Det rör sig då 

bland annat om dragningen genom Finnsjöskogarna och Tulebokorridoren samt de alternativ som 

skulle kunna förstör byar och kulturbygder såsom Norrlyckan, Sundshult, Benareby, Stenbacka, 

Lahall, Bolåsa och Björröd. 
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Även de korridorer som är mest logiska och kommunen föredrar innehåller hundratals negativa 

synpunkter från Härrydabor som inte vill ha en ny järnväg genom, över eller under sin bygd. 

I Lokalpressen 2020-10-30 kan man läsa att KS förordar annan dragning än genom Benareby och att 

KS helt emotsätter sig dragningen strax söder om Hindås. I Lokalpressen 2020-11-05 kan man läsa 

om ”I Djupedalsäng och även i övriga delar av Mölnlycke har det nu startats ett folkuppror mot 

planerna som kan äventyra hela Finnsjöområdet” och att ”Per Vorberg meddelar över telefon att KS 

inställning står fast – man förordar en dragning helt under jord förbi Mölnlycke mot flygplatsen. 

Alltså ingen tågtrafik i öppen dager på den sträckan.” 

I Härryda kommuns remissvar från i höstas kan man bla. läsa. 

”Härryda kommun anser att vid en dragning genom Mölnlycke eller i området söder 

om Mölnlycke ska dragningen gå i tunnel och passera tättbebyggt område innan 

den åter går i dager österut. I den sydliga delen av korridoren Mölnlycke samt i 

korridoren Landvetter Öst så framgår det att järnvägen kan komma att gå i ytläge i 

området norr om Finnsjön. Härryda kommun anser inte att en dragning i ytläge 

genom Finnsjöområdet kan motiveras. Området är ett tätortsnära naturområde för 

rekreation och friluftsliv och är utpekat som ett värdefullt friluftsområde i Härryda 

kommuns översiktsplan. Sträckningen går vid Finnsjöns vattenverk och påverkar 

kommunens dricksvattentäkt. Sträckningen ger i ytläge en ny barriär som skär av 

Mölnlycke tätort från Finnsjön och tillhörande naturområde.” 

”Korridoren Landvetter Öst skär igenom området Benareby i ytläge vilket ger stor 

påverkan på kulturvärden och lantbruk i området. Benareby utgör en välbevarad tät 

bebyggelsemiljö och det är angeläget att byns bebyggelse bevaras. 

Odlingslandskapet är en viktig del för förståelsen av området och bör hållas öppet. 

Korridoren innebär en ny barriär genom Benarebyområdet. Korridoren innebär 

också sannolikt påverkan på Finnsjöns dricksvattentäkt.”… ” Härryda kommun anser 

inte att korridoren Landvetter Öst är lämplig att gå vidare med i 

lokaliseringsutredningen.” 

Var järnvägskorridorer placeras är en viktig fråga för många av kommunens invånare. För många 

kommer vardagen bli parkerad, byar kan komma förintas, bullerstörningar kommer ske och för 

många blir det en ekonomisk förlust när byggbar mark hamnar i utredningszoner – dessutom helt 

utan nytta för dagens invånare. 

Det är bra att KS beslutade hårda och tydliga formuleringar mot de järnvägsalternativ som hotar vårt 

kulturarv och livsmiljö mest men kommunens agerande i Miljö- och bygglovsnämnden (MBn) i 

Härryda står inte upp för vad KS beslutat. 

I flera beslut som tagits i MBn sedan KS skickade in sitt remissvar till TRV i höstas har MBn gått emot 

KS intentioner och låter nationella intressen gå före dagens invånare i Härryda och vår livsmiljö. KS 

har uppsynsplikt över kommunens nämnder, däribland MBn, som på ett tvetydigt sätt följer KS 

inriktning för hur vår gemensamma och privata mark i Härryda skall användas i beslutad ÖP och 

skrivelse till TRV. Visserligen har MBn till uppgift att ”samarbeta med myndigheter” men inte blint 

springa statliga myndigheters ärenden när dessa står i strid mot Härrydas beslutade intentioner för 

markanvändning. 
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Flera kommuner i Skåne som berörs av sträcka Hässleholm-Lund där samråd 3 nyligen är avslutat 

har på ett föredömligt sätt satt ner foten ordentligt i den skånska myllan och säger nej till 

järnvägen som förstör deras kommuninvånares livsmiljö och land. Lite förenklat förordar de i stället 

att rusta upp befintliga järnvägar och stambanor så att inte jungfrulig mark tas i anspråk för nya 

järnvägsplanerna. 

 

FÖLJANDE FRÅGOR STÄLLS NU TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, KOMMUNALRÅDET PER 

VORBERG 

1. Står majoriteten i KS och KSO bakom de av MBn:s beslut som underlättar för TRV att fortsatt 

utreda korridorerna som kan komma att ödelägga stora delar av Härryda kommun? 

2. Vad ser du som KSO för nytta för dagens Härrydabor med en järnväg som går rakt genom vår 

kommun utan användbar station för oss Härrydabor? Har ni samsyn inom majoriteten om det? 

3. Härryda kommun är remissinstans även för alternativen som presenteras i dag. Kommer du som 

KSO fortsatt driva frågan om att inte trycka på så hårt för att stoppa järnvägen?  

4. Vad säger du som KSO till alla de människor och intressen du gått tillmötes om alternativet 

genom Finnsjöskogarna och andra platser men trots detta kommunen i handling agerar för att 

förenkla för TRV att möjliggöra korridorerna? 

5. Vi frågar KSO, om den politiska majoriteten i framtida beslut kommer att kunna förväntas ställa 
sig bakom reservation av markkorridorer avsedda för byggande av järnväg, före 
kommuninvånares behov och i så fall utifrån vilka motiveringar? 

 
 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

 

ELEKTRONISKT SIGNERAD 

Peter Arvidsson 

Ledamot kommunfullmäktige 

2021-04-07 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 117  Dnr 2021KS45 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2020 och delger 
kommunfullmäktige rapporten. 
  

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) och Peter Arvidsson (SD) 
avstår från att delta i beslutet. 
  

Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utarbetat en verksamhetsberättelse för 2020. 
  
Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av kommungemensamma prioriterade 
områden, ekonomiska resultat, uppföljning av grunduppdrag, verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning samt uppföljning av särskilt prioriterade politiska mål och 
inriktningar. Verksamhetsberättelsen utgör ett underlag i budgetarbetet inför kommande år. 
  
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört med budget om 66,6 mnkr. Exklusive 
slutredovisningar av exploateringsprojekt och exploateringsbidrag är nämndens 
budgetavvikelse negativ om 1,9 mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 februari 2021 
 Verksamhetsberättelse 2020 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2020 
och delger kommunfullmäktige rapporten. 
 
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar verksamhetsberättelse 2020 
på punkt 1.6.4 så att det framgår hur man arbetat med frågan under 2020 hur t.ex. utsläppen i 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

kommunen ska minska så att man når 1,5 graders målet enligt Parisavtalet samt hur skall vi 
bli en fossilfri kommun. Under biologisk mångfald framgår inte hur kommunen har arbetat 
med frågan under 2020 att öka andelen skyddad natur samt stoppa minskningen av 
jordbruksmark. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Roland Jonssons förslag om återremiss mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Roland Jonssons förslag om återremiss och avgörande 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, 1 nej-röst och 4 avstår beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 5.    
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-03-31  

 

Voteringslista: § 117 
Ärende: Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020,  2021KS45 
 
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 1 4 
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Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-03-31 § 117 

 
Skriftlig reservation 
 
Ärende 14 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 
Jag reserverar mig mot att förslaget att verksamhetsberättelsen antogs och att 
min återremiss avslogs. I återremissen påpekade jag att i verksamhetsberättelse 
2020 på punkt 1.6.4 så framgår det inte hur man arbetat med frågan under 2020 
hur tex utsläppen i kommunen ska minska så att man når 1,5 graders målet enligt 
Parisavtalet samt hur skall vi bli en fossilfri kommun. Under biologisk mångfald 
framgår inte hur kommunen har arbetat med frågan under 2020 att öka andelen 
skyddad natur samt stoppa minskningen av jordbruksmark.  
 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-17   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS45 042 

 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2020 och delger 
kommunfullmäktige rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen har utarbetat en verksamhetsberättelse för 2020.  
 
Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av kommungemensamma 
prioriterade områden, ekonomiska resultat, uppföljning av grunduppdrag, 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning samt uppföljning av särskilt 
prioriterade politiska mål och inriktningar. Verksamhetsberättelsen utgör ett 
underlag i budgetarbetet inför kommande år.  
 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört med budget om 66,6 
mnkr. Exklusive slutredovisningar av exploateringsprojekt och 
exploateringsbidrag är nämndens budgetavvikelse negativ om 1,9 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 17 februari 2021 
 Verksamhetsberättelse 2020 

 

Ärendet 
 
Om kommunens styrmodell 
Härryda kommuns styrmodell innebär att styrning sker genom vision, 
förhållningssätt, övergripande inriktningar och ett fåtal särskilt prioriterade 
mål, samt med ekonomiska ramar. Styrmodellens idé är att styra mer med 
övergripande inriktningar och mindre med detaljerade mål för alla delar. 
Styrmodellen infördes från och med 2019 och även 2020 har inneburit 
fortsatt uppbyggnad för arbetssätt och processer kring styrmodellen. 
 
En viktig övergripande del i styrmodellen är vision och förhållningssätt. 
Visionen ”Härryda – här vågar vi!” med ledorden mod, nytänkande och 
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handlingskraft fastställdes 2019 och utgör en gemensam ledstjärna som 
pekar ut riktningen för kommunen. Förhållningssätten ska uttrycka vad som 
behöver känneteckna hur vi är och agerar i vårt arbete, för att gemensamt 
sträva mot visionen. Förhållningssätten ska vara kulturskapande för 
kommunen som organisation. Förhållningssätten ska fastställas under första 
halvåret 2021. 
 
En annan bärande del i styrmodellen är att tydliggöra verksamheternas 
grunduppdrag och att säkerställa kvaliteten i grunduppdraget.  
Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och andra 
både statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget ska beskriva 
varför verksamheten finns, vad den ska göra och för vem. Grunduppdraget 
är relativt beständigt över tid. Ett systematiskt kvalitetsarbete med tydliga 
kvalitetsindikatorer är av stor vikt för att kunna följa kvaliteten i 
grunduppdraget.  
 
Styrmodellen behöver kontinuerligt vidareutvecklas i gemensam dialog 
mellan politik och förvaltning för att säkerställa att den ger ändamålsenlig 
och effektiv styrning av kommunens verksamheter. 
 
Processen för planering – mål, inriktningar och budget  
Den långsiktiga inriktningen för kommunen utrycks i den strategiska plan 
som antas av kommunfullmäktige. Det är politikerna, inom parti, block eller 
annan gruppering som utarbetar planen. Den strategiska planen beskriver 
det som politiken vill åstadkomma under mandatperioden. Den strategiska 
planen kompletteras med ett årligt beslut om budget, mål och inriktningar. 
Här ges konkretiseringar och det som är särskilt viktigt kommande år pekas 
ut.  
 
Kommunfullmäktige beslutar i juni varje år om inriktningsdokumentet med 
budget, inriktningar och särskilt prioriterade mål på kommunövergripande 
nivå. Fullmäktige fastställer då budgetramar för kommunstyrelsen 
respektive välfärdsnämnden.  
 
Utifrån kommunfullmäktiges övergripande inriktningsdokument utarbetar 
kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden budget, mål och inriktningar 
för sitt respektive verksamhetsområde. Detta beslutas i september. Där 
pekas de särskilt prioriterade målen för året ut och budgetramar per sektor 
läggs fast. Förvaltningen får i uppdrag att utifrån detta utarbeta förslag till 
verksamhetsplan som beskriver så väl verksamhetens grunduppdrag som 
hur verksamheten ska arbeta med de särskilt prioriterade målen och 
inriktningarna. Verksamhetsplanerna fastställs av kommunstyrelsen 
respektive välfärdsnämnden i november och delges därefter till 
kommunfullmäktige.  
 
Uppföljningsprocessen 
Uppföljningen är en del i kommunens styrmodell. Under året görs fem 
ekonomiska uppföljningar med prognoser inklusive delårsbokslut per den 
31 augusti, samt ett årsbokslut.  
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I samband med delårsbokslut och bokslut görs också verksamhetsberättelse 
för kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden med fördjupad 
uppföljning av grunduppdrag, inriktningar och de särskilt prioriterade 
målen. Detta innebär att kommunstyrelsen respektive välfärdnämnden får en 
samlad uppföljning av verksamheterna två gånger per år. Dessutom 
rapporteras vissa resultat och uppföljningar separat. Kvalitetssäkring av 
grunduppdragen sker där till kontinuerligt med hjälp av kvalitetsindikatorer 
och andra nyckeltal som redovisas i respektive nämnd. 
 
 
 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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1 Kommunstyrelsen 
1.1  Kommundirektören om bokslut 2020 
2020 påverkades nästan helt och hållet av den pandemi som det nya coronaviruset orsakar. Samtliga 
verksamheter har på något sätt märkt av de restriktioner och rekommendationer som pandemin fört 
med sig. Kommunens krisledningsorganisation har varit aktiv sedan i slutet av februari och det finns 
inget som talar för att den kommer att avvecklas förrån ganska långt in på 2021. 

Resultat och kvalitet i verksamheterna är, trots pandemin, fortsatt på en bra eller mycket bra nivå. 
Naturligtvis finns det saker vi ska bli ännu bättre på eftersom vi siktar på att bli bäst. 

Befolkningsökningen är något högre än föregående år men det är fortfarande en bit kvar till målet. 
Byggnationen av fler bostäder och påbörjad inflyttning i de bostäder som färdigställs visar på en 
stigande trend. Den pågående planeringen för ytterligare bostäder i detaljplaner och 
genomförandeprojekt bedöms innebära att kommunen framöver kan nå en stabil befolkningsökning på 
minst 1,5% per år. 

Kommunens mycket starka ekonomiska resultat för 2020 på 234 mnkr ger tillsammans med bättre 
skatteprognoser stabila förutsättningar 2021. Verksamheternas goda budgetföljsamhet bidrar också till 
det stora överskottet 2020. Kommunens i grunden goda ekonomiska ställning stärks med detta 
ytterligare, vilket ger goda förutsättningar inför de kommande årens utmaningar. 

Underskottet inom sektorn för Teknik och förvaltningsstöd kan i sin helhet förklaras av pandemins 
effekter på delar av verksamheten. 

Investeringarna har tagit fart under 2020 med några stora projekt som väsentligt höjer nivån i 
förhållande till tidigare år. Byggnationen av det nya vattenverket samt överföringsledningar och 
Wallenstam Arena är två exempel på projekt som pågår för fullt. 

Page 44 of 369



4(67) 

1.2 Organisation 

1.2.1 Politisk organisation 

 
Från och med 2019 gäller en ny politisk organisation i Härryda kommun. En välfärdsnämnd ansvarar 
för verksamheterna inom utbildning, socialtjänst, kultur och fritid. Kommunstyrelsen ansvarar för 
samhällsbyggnadsfrågor och andra kommunövergripande frågor. De politiska beredningarna har 
ersatts av en fast beredning som har fokus på framtidens välfärd och samhällsutveckling. 

Nämndens uppgifter 
Kommunstyrelsen har under kommunfullmäktige ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, 
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och 
ansvarar för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. Kommunstyrelsen är också nämnd för 
samhällsbyggnadsfrågor och för frågor som inte ligger under någon annan nämnds ansvarsområde så 
som näringsliv, fastighet/lokaler, hållbarhetsfrågor, krisledning och arbetsgivarfrågor. 
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Informationsmått 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Kommunstyrelsen 

Antal beslutssammanträden, per år 12 11 10 10 

Antal informationssammanträden, per år 0 10 9 9 

Antal sammanträden med genomgång av 
verksamhetsberättelse, per år 1 1 2 2 

Antal ledamöter 13 13 13 13 

Antal ersättare 13 13 13 13 

Valnämnd 

Antal ledamöter 7 7 7 7 

Antal ersättare 3 3 3 3 

Miljö- och bygglovsnämnd 

Antal ledamöter 7 7 7 7 

Antal ersättare 3 3 3 3 

Överförmyndarnämnd 

Antal ledamöter 1 3 3 3 

Antal ersättare 1 3 1 1 

Revisorer 

Antal ledamöter 7 7 7 7 

Antal ersättare 0 0 0 0 

Ekonomi 

Politisk verksamhet, tkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 0 0 0 781 

Kostnad 10 776 10 011 -765 12 579 

Netto 10 776 10 011 -765 11 798 

För den politiska verksamheten redovisas ett underskott på knappt 0,8 mnkr. Kommunfullmäktige 
visar på en negativ budgetavvikelse med 0,4 mnkr vilket framför allt beror på högre hyreskostnader 
för externt inhyrda lokaler. Ett underskott på drygt 0,2 mnkr belastar kommunstyrelsen vilket främst är 
en följd av ej budgeterade arbetsgrupper. Kommunrevisionen redovisar en negativ budgetavvikelse 
med knappt 0,2 mnkr vilket förklaras av högre kostnader än budgeterat för köpta tjänster. 

Nettokostnaderna är 1,0 mnkr lägre än föregående år vilket i huvudsak beror på 2019 års 
utbildningskostnader för nyvalda politiker. 
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1.2.2 Förvaltningens organisation 

 
Härryda kommun har en förvaltning bestående tre sektorer med fokus på kärnverksamheten 
utbildning, kultur och fritid, socialtjänst, samhällsbyggnad, en sektor för stöd till kärnverksamheten 
teknik och förvaltningsstöd samt tre centrala stödfunktioner ekonomi, personal och utveckling. 
Kommundirektören är förvaltningschef och kommunens högsta tjänsteman. Varje sektor leds av en 
sektorschef. 

1.3 Styrmodell 
Härryda kommuns styrmodell innebär att styrning sker med hjälp av vision, förhållningssätt, 
inriktningar och mål utöver de ekonomiska ramarna. Styrmodellen infördes från och med 2019 och 
även 2020 har inneburit fortsatt uppbyggnad för arbetssätt och processer kring styrmodellen. Alla 
verksamheter har varit med och jobbat fram underlag för gemensamma förhållningssätt utifrån 
visionen. Respektive verksamhet beskriver och analyserar sitt grunduppdrag i verksamhetsplan. 
Samtliga delar följs upp i den ordinarie uppföljningen. 
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1.4 Mål för god ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar 
ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

1.4.1 Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser 
bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas fastställda verksamhetsmål för nämndens 
ansvarsområden med förvaltningens bedömda måluppfyllelse. 

Politiskt prioriterade 
områden  Indikator/mått Utfall 

2020 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Bostadsbyggandet 
utformas så att en 
befolkningsökning på 
lägst 1,5 % kan mötas 
med alla bostäder i alla 
ägande- och 
upplåtelseformer 

 

Befolkningstillväxt, (%) 0,7 0,5 1,1 0,8 

Antal färdigställda 
lägenheter 201 103 197 81 

Andel av större 
exploateringsområden med 
alla tre 
upplåtelseformerna, %. 

80 80 60 50 

Antal varianter på 
lägenhetsstorlekar i 
nyproducerade områden 
med flerbostadshus (1–5 
rum och kök). 

5 5 5 5 

Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med 
alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer 

Antalet färdigställda lägenheter har inte mött en befolkningsökning på lägst 1,5%. Antalet har dock 
fördubblats jämfört med föregående år och kunde bidragit till en högre befolkningsökning. Med de 
projekt som finns i bostadsförsörjningsprogrammet för de närmaste åren samt de detaljplaner som 
kommunen arbetar med, bör målet på sikt uppfyllas med god marginal. 

1.5 Effektiv resursanvändning 
Alla verksamheter ska använda resurserna så effektivt som möjligt och ha en budget i balans. För att 
bedöma om målen uppnås krävs en analys av både total resursåtgång och kostnad per enhet och 
prestation. Förvaltningen analyserar och jämför kontinuerligt kostnader och resultat med andra 
kommuner för att ge politiska beslutsunderlag för en eventuell omfördelning mellan verksamheter. 
Analyser sker både i olika nätverk och som egna projekt. 

Analysen ”Effektiv resursanvändning” innehåller mått som ska ge en bild av hur effektivt 
verksamheten bedrivs, oavsett total resursåtgång och kvalitet. De flesta måtten är hämtade från den 
kommungemensamma databasen Kolada. 

Samtliga mått är indexerade och relaterade till övriga kommuner. Ett genomsnittligt värde är indexerat 
till 100. Det redovisade måttet ”nöjd medborgarindex–gator och vägar” är 109,5 vilket alltså innebär 
att medborgarna är 9,5 procent mer nöjda än genomsnittet i Sveriges kommuner, samtidigt som 
kostnaderna är 18 procent högre. Som framgår av måtten i tabellen finns det inget självklart samband 
mellan kostnadsnivån och hur verksamheten upplevs av medborgarna, eller vilka resultat som kan 
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uppmätas. 

1.5.1 Samhällsbyggnad 
  Bokslut 2019 Bokslut 2018 Bokslut 2017 

Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning  102,6  

Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp  98,7  

Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv 95 118,4 128,9 

Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar  109,5  

Härrydaborna är mer nöjda än genomsnittet avseende renhållning och något mindre nöjda med vatten 
och avlopp. 

Kostnaden för gator, vägar samt parkering är lägre än genomsnittet och kan delvis bero på att trafik 
justerat och fördelat kostnader mer rätt än innan, samt att komponentavskrivningen har fått fullt 
genomslag. 

1.5.2 Teknik och förvaltningsstöd 
  Bokslut 2019 Bokslut 2018 Bokslut 2017 

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev 87,9 87,1 88 

Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, 
kr/elev 48,4 51,4 49,4 

Kostnad för måltider i kommunal grundskola, kr/elev 81,2 79,8 77,4 

Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, 
kr/elev 83,3 87,5 85,6 

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv 81,1 75,8 74,3 

Inom teknik och förvaltningsstöd visar nettokostnadsavvikelsen för samtliga mått på lägre kostnader 
än genomsnittet för rikets kommuner. 

1.5.3 Administrativt stöd 
  Bokslut 2019 Bokslut 2018 Bokslut 2017 

Administrativ personal/befolkning, (%) 0,6 0,6 0,6 

1.6 Kommungemensamma områden 
I detta avsnitt beskrivs övergripande det arbete som sker i förvaltningen med av fullmäktige 
prioriterade och strategiska kommungemensamma utvecklingsområden; service, kommunikation, 
Agenda 2030, digitalisering, näringslivsfrågor, konkurrensutsättning samt arbetsgivarvarumärke. 

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

1.6.1 Serviceorganisation 
Att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar är en långsiktig prioritering med målbilden att 
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varje enskilt möte mellan invånare/företagare och medarbetare i kommunen ska präglas av service och 
kvalitet. Förvaltningen har en handlingsplan för arbetet med att utveckla service, där åtgärder beskrivs 
inom tre områden; kultur, struktur och kunskap. Service via telefoni och e-post har varit i fokus 
inledningsvis. 

För att följa upp kommunens service över e-post och telefoni genomförs årligen en 
serviceundersökning. Resultatet för 2020 visar att kommunen får goda resultat gällande bemötande 
och hur snabbt medarbetare svarar på e-post, medelsvarstiden för att få svar på en enkel fråga över e-
post är fyra timmar. Det område som behöver utvecklas är tillgänglighet via telefon. 

Under våren utökades kommunens service med den digitala medarbetaren Kommun-Kim, en chattbot 
som kompletterar andra kontaktvägar genom att svara på enkla frågor via kommunens hemsida. Sedan 
införandet har Kommun-Kim med hjälp av sin artificiella intelligens haft över 3 000 konversationer 
med kommunens invånare. Syftet med Kommun-Kim är att ge kommuninvånarna en ännu bättre 
service, göra kommunen tillgänglig dygnet runt och förhoppningsvis ge medarbetarna mer tid för det 
personliga mötet. 

Utöver Kommun-Kim är också digitala tjänster (e-tjänster) en viktig del i att skapa enkla vägar in till 
kommunen för invånarna. Under året har ett byte av plattform skett för de digitala tjänsterna, vilket 
förbättrar och förenklar för såväl användare som för verksamheten som tillhandahåller tjänsten. 

Under året har en översyn gjorts av Kontaktcenters roll och uppdrag i syfte att ytterligare förstärka och 
utveckla servicen till kommuninvånarna. Kontaktcenter ska vara vägen in till kommunen, oavsett fråga 
och kommunikationskanal samtidigt som möjligheterna till självservice via digitala tjänster och 
webbsidor ska förstärkas. Förändringsprocessen involverar organisationen som helhet i att utveckla 
tillgänglighet och service, såväl digitalt som i den personliga kontakten. 

1.6.2 Näringsliv 
Ett dynamiskt näringsliv är en grundförutsättning för ett växande Härryda kommun. Det är genom 
företagande som nya arbetstillfällen och förutsättningar för att bo, leva och verka i kommunen skapas. 
Härryda kommun har som mål att vara Sveriges bästa näringslivskommun. 2020 placerade sig Härryda 
kommun på plats 7 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Det 
är en förbättring med tre placeringar jämfört med föregående år och den högsta i Göteborgsregionen. 
Kommunen har också befäst positionen som kommunen med den bästa dialogen med och servicen för 
byggföretag, enligt undersökningen Byggdialogindex. 

SKR:s mätning Insikt mäter hur företag som haft kontakt med kommunen i myndighetsutövande 
ärenden uppfattar kommunen. Resultatet presenteras i form av ett index för olika områden så som 
bygg, mark, miljö, livsmedel, servering mm samt ett totalvärde för helheten. Härrydas index totalt är 
70 (skala 1-100) vilket är i nivå med tidigare års resultat (2018: 70, 2019: 71). Fler områden har haft 
en positiv utveckling, området bygg har ökat mest, från 55 2018 till 68 2020. 

Kommunens arbete utgår från det näringslivsstrategsiska programmet fastslaget av 
kommunfullmäktige. Fokusområden för Härryda kommun är att arbeta med kompetensförsörjning, 
kommunens attraktionskraft, infrastruktur, markfrågan, företagsklimat och innovationskraft. Under 
året har kommunstyrelsen antagit en näringslivspolicy som tar avstamp i tre principer; företagen 
prioriteras, företagen är våra kunder och företagen utvecklar Härryda kommun. Alla kommunens 
verksamheter och medarbetare bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen. 
Arbetet med näringslivsfrågor är prioriterat och en självklar del i ordinarie styrning i 
linjeorganisationen 

Handlingsplanen "Vägen för att bli nr 1 - handlingsplan för att varaktigt bli Sveriges bästa 
näringslivskommun" är gemensam för hela förvaltningen och innehåller åtgärder för att målet ska 
uppnås. Fokus på näringslivsfrågorna är förtydligat och förstärkt i förvaltningen, bland annat genom 
en tydligare styrning där delar av förvaltningsledningen utgör styrgrupp för arbetet. 

Företagslotsen skapar förutsättningar för utveckling av befintliga företag i kommunen med en snabb 
och tydlig ingång till kommunen för bättre koordinering och samverkan. Året har präglats av 
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pandemin och fokus har varit att både stötta och hjälpa företag som har haft det tufft. Samtidigt har 
många företag haft en god utveckling under året och trycket på att etablera företag i kommunen har 
varit fortsatt stort. Näringslivsenheten ansvarar för initial markförfrågan och under året inkom över 70 
unika förfrågningar om markköp. Under året såldes fem tomter till ett värde av över 32 miljoner 
kronor. 

Aktiviteter har ställts om och anpassats till rådande situation, till exempel så har näringslivskvällen 
och frukostmöten haft andra former. De förändrade arbetssätten hos både företag och 
näringslivsenheten har skapat nya möjligheter till dialog och förståelse. 

Arbetet med platsutveckling sker i samarbete med fastighetsägare. Med mer och större 
vinterbelysning, food trucks och ökade möjligheter till uteservering skapades mer liv och rörelse i 
Mölnlycke och Landvetter centrum. 

1.6.3 Kommunikation 
Kommunikation är ett strategiskt och långsiktigt prioriterat område. Kommunikationspolicyn som 
fastställdes 2019 sätter ramar och ger inriktning för arbetet. Viktiga principer i kommunikationen med 
medborgare och näringsliv är transparens, dialog och delaktighet. Kommunens 
kommunikationsinsatser ska vara planerade och kommunikationsperspektivet beaktas i alla 
förändringsprocesser och större beslut. 

I medborgarundersökningen som genomförs via SCB vartannat år ställs frågor om kommuninvånarnas 
nöjdhet med informationen från kommunen. Härryda har ett bra resultat med ett index på 63/100, 
snittet för deltagande kommuner är 54. På frågorna om nöjdhet med tillgången till information om 
kommunen och dess verksamheter samt tydligheten i kommunens information är betygen bland de 
högre. Även kommunens webbplats får gott betyg. 

2020 har till stor del präglats av coronapandemin och kommunikation har varit en central del av 
kommunens krisarbete. Behovet av och förväntan på snabb och tydlig information i många kanaler har 
varit stort sedan pandemin började. En stor del av kommunikationsresurserna har därför ägnats åt 
kriskommunikation under året vilket har gjort att en del andra kommunikationsinsatser samt 
utvecklingsprojekt fått skjutas fram i tid. 

Uppdraget för kommunikationsenheten under pandemin har bestått av både strategiskt och operativt 
kriskommunikationsarbete. Tillsammans med krisledning och ansvariga chefer har 
kommunikationschef arbetat fram strategier och former för hur, med vilka målgrupper och i vilka 
kanaler kommunen ska kommunicera under pandemin. Kommunikatörer har i tätt samarbete med 
berörda verksamheter planerat och genomfört en mängd operativa insatser såsom löpande 
uppdateringar på kommunens webbplats utifrån nya rekommendationer och politiska beslut, nyheter, 
pressmeddelanden, inlägg i sociala medier samt utskick till brukare, vårdnadshavare och andra 
målgrupper. Även omvärldsbevakning, mediefrågor och löpande kontakt med andra 
myndighetsaktörer har varit del av enhetens uppdrag. 

Proaktiv och tydlig kommunikation har varit en framgångsfaktor i krisarbetet, inte minst för att 
motverka oro och minska antalet frågor. Statistik för kommunens webbplats, härryda.se visar en stor 
ökning av antalet besökare på de särskilda krissidor som skapats, vilket ger en tydlig indikation om att 
många söker sig till kommunen för att få information och nyhetsuppdateringar. 

Bland övriga större kommunikationsinsatser under året kan nämnas att en ny webbplats för Råda 
Säteri arbetats fram, kommunikation kopplat till fördjupad översiktsplan för Landvetter södra, 
kommunikation om Härryda Vatten och Avfall AB, inför starten av bolaget samt 
kommunikationsinsatser kring byggprojekt i Mölnlycke centrum och kollektivtrafikfrågor. 
Under året har även vissa insatser för att fortsätta utveckla den kommunikativa organisationen 
genomförts, bland annat slutfördes den utbildningsinsats för alla chefer som påbörjades 2019, de sista 
tillfällena genomfördes digitalt. Syftet var att ge förvaltningens chefer en gemensam bild av 
kommunens kommunikationsarbete, chefens eget ansvar i kommunikationsprocesser samt konkreta 
verktyg och mallar att arbeta utifrån. 
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Bland övriga utvecklingsprojekt kopplat till kommunikation under året kan nämnas: 

• ”Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service” det så kallade tillgänglighetsdirektivet, 
började gälla 2020. I korthet säger lagen att alla tjänster och information som en offentlig 
aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgängligt för alla. 
Arbete med detta pågår på olika sätt, bland annat genom en översyn av språk och innehåll på 
kommunens webbplatser samt arbete med tekniska anpassningar. 

• Rörlig bild som ett kommunikationsverktyg blir allt vanligare och efterfrågas oftare. 
Kommunikationsenheten har 2020 producerat flera enklare filmer med mobilkamera, för både 
intern och extern kommunikation. Enheten arbetar kontinuerligt för att utveckla verktygen för 
produktion av rörligt material. 

• Arbetet med att tydliggöra kommunikatörernas roll och vilket stöd enheten kan ge till 
förvaltningen har fortsatt under året. Den chefsenkät som genomfördes i november 2020 visar 
att kännedom om och nöjdhet med enhetens stöd har förbättrats på samtliga områden jämfört 
med 2019. 

En översyn av kommunens kommunikationskanaler inletts, med syfte att ytterligare vässa våra 
processer för att nå ut till rätt målgrupper och få så stor nytta som möjligt av våra 
kommunikationsinsatser. Detta är också en viktig del i målet om att Härryda kommun ska bli en mer 
kommunikativ organisation. 

1.6.4 Agenda 2030 
Nuläge Härryda kommun  

Härryda kommun har goda förutsättningar för att ta täten och bidra till en hållbar utveckling i regionen 
genom sitt strategiska läge nära en storstad och dess socioekonomiska förutsättningar. Kommunen 
placerar sig på fjärde plats i en ranking av kommuners lokala måluppfyllelse av de globala 
hållbarhetsmålen, sammanställd av tidningen Dagens samhälle. 

I slutet av 2019 togs välfärds- och miljöbokslut fram för att synliggöra hur nuläget i kommunen ser ut 
utifrån den sociala respektive miljömässiga dimensionen. Boksluten visar generellt på goda resultat 
men också att det finns lokala skillnader inom kommunen mellan olika orter och befolkningsgrupper 
och utgör en viktig grund i kommande verksamhetsplanering. Under 2020 genomfördes flera 
informationsinsatser om bokslutens resultat. 

Process och struktur   

Arbetet med Agenda 2030 är ett långsiktigt prioriterat område. I december 2019 antog 
kommunfullmäktige Strategisk plan för Agenda 2030. Planen pekar ut fyra insatsområden där särskilt 
fokus ska läggas framöver; fossilfri kommun, psykisk hälsa, biologisk mångfald och ungas 
delaktighet. 

Arbetet med att ta fram ett hållbarhetsstrategiskt program påbörjades under hösten. Programmet ska ha 
ett långsiktigt tidsperspektiv och vara styrande för både förvaltning och samtliga kommunala bolag. 
Bland annat har politiker, tjänstepersoner och elever från kommunens skolor involverats. Arbetet 
fortsätter under 2021. 

Forum för hållbar utveckling, en tvärsektoriell grupp inom förvaltningen, startades under året. 
Forumet ska vara en plattform för det samlade hållbarhetsarbetet i förvaltningen samt ett forum för 
informationsutbyte, samverkan över sektorsgränser och spridning av goda exempel. 

Internt miljöarbete   

Strukturen för det interna miljöarbetet är integrerat i styrmodellen genom att varje sektor gör årsvisa 
miljöåtaganden i respektive sektorsplan som följs upp i ordinarie uppföljning. Arbetet utgår ifrån 
förvaltningens miljöpolicy. Arbetet behöver utvecklas ytterligare, bland annat för att tydliggöra vad 
som förväntas av respektive verksamhet. 

Sektor Teknik och förvaltningsstöd är fortsatt miljödiplomerade, vilket säkerställer ett gott miljöarbete 
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och systematiskt förbättringsarbete i hela förvaltningen. 78 medarbetare har deltagit i en 
grundläggande miljöutbildning under året. Arbetet kring Giftfri kommun har fortsatt genom att flera 
kemikalier fasats ut eller bytts ut mot mer miljövänliga varianter och riskanalyser har gjorts på flera 
arbetsplatser. 

Ett urval av förvaltningens arbete utifrån prioriterade insatsområden   

Ungas delaktighet   

Under hösten genomfördes enkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) bland elever i 
årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten syftar till att följa upp ungas livssituation. Resultatet 
visar att ungefär hälften av de unga vill vara med och påverka frågor som rör den egna kommunen. I 
årskurs 8 har den andelen ökat marginellt sedan 2017 men på gymnasiet har andelen minskat med tio 
procentenheter. Andelen unga som tror sig ha en möjlighet att föra fram sina åsikter till beslutsfattare i 
kommunen har ökat i båda åldersgrupperna. 

Barnkonventionen blev svensk lag från och med 1 januari 2020. Förvaltningen har utsett en 
barnrättssamordnare med uppdrag att stötta verksamheterna i arbetet för barns rättigheter. 
Utbildningsinsatser för samtliga sektorer har påbörjats under året. En utbildning för samtliga politiker 
fick flyttas fram. 

Ungdomsrådet har under året bland annat diskuterat ny översiktsplan, trygghetsfrågor, psykisk hälsa, 
drogförebyggande arbete och budgetprocessen. Ungdomsrådet består av två representanter från varje 
kommunal högstadieskola och åtta representanter från gymnasieskolan. 

Elever i årkurs 7-9 från två av kommunens skolor har i samverkan med näringslivet arbetat med 
projektet ”Tillsammans för Agenda 2030”. Eleverna har fått fungera som hållbarhetskonsulter till 
företagen. De åtta företag som deltog har välkomnat elevernas arbete och tagit till sig förslagen. 

I oktober genomfördes en dag där elever i årskurs 9 från fyra av kommunens skolor deltog digitalt i 
föreläsningar och diskussioner kring hållbarhetsfrågor. Företrädare från FN, regering, kommun, 
civilsamhälle, näringsliv och akademi medverkade. 

Psykisk hälsa  

Under våren 2020, innan pandemin, genomfördes den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 
bland invånare i åldern 16-84 år. Cirka 80 procent av männen och 70 procent av kvinnorna upplever 
god hälsa. Kvinnor har symptom som kan kopplas till psykisk ohälsa i högre utsträckning än män. Två 
procent uppgav att de någon gång under det senaste året funderat på att ta sitt liv. Det är vanligare med 
självmordstankar bland män. 

Majoriteten av de unga mår mycket eller ganska bra, visar LUPP-enkäten. Det är en stor skillnad i 
upplevd hälsa mellan pojkar och flickor. Andelen flickor på gymnasiet som uppger sin hälsa som 
ganska eller mycket dålig är nästan 20 procent vilket kan jämföras med knappt 5 procent bland 
pojkarna. 

Härryda kommun arbetar med två metoder för att motverka psykisk ohälsa. Under året har 
utbildningsinsatser i metoden MHFA (Mental Health First Aid) genomförts. MHFA syftar till att rusta 
medarbetare att upptäcka, reagera på och hantera tecken på psykisk ohälsa. Totalt har 130 personer 
inom förvaltningen utbildats sedan starten 2019, varav 23 under 2020. Genom YAM (Youth Aware of 
Mental Health) får elever i årskurs 8 kunskap om psykisk hälsa och ohälsa samt vad de kan göra om 
någon mår dåligt. Tre nya YAM-ledare utbildades under våren. YAM genomfördes på två av sex 
kommunala skolor. 

Naturbaserad arbetsträning i Rävlanda startade 2017 och vänder sig till personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Verksamheten visar på goda resultat vad gäller deltagarnas återgång till arbete, 
enligt en utvärdering som gjordes under året. Därmed blir detta en del av ordinarie verksamhet under 
Härryda Framtid. 

Fossilfri kommun 2030  

2018 släpptes det ut motsvarande 3,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare i kommunen. Detta 
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innefattar de utsläpp som genererats inom kommunens gränser. För att få hela bilden måste även de 
konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser räknas in, som Naturvårdverket beräknar till cirka 8 
ton per person och år i Sverige. Utsläppen minskar men inte tillräckligt fort. För att nå 1,5-
gradersmålet i enlighet med Parisavtalet behöver de globala utsläppen vara högst 1 ton per person och 
år till 2050. 

Inom ramen för Klimat2030 arbetar Härryda kommun för att skapa en fossiloberoende region till 
2030. I november antog kommunstyrelsen elva klimatlöften inför 2021. Sedan tidigare pågår arbete 
med bland annat utfasning av fossila engångsprodukter och med att minska klimatbelastningen vid 
byggnation. Ett förslag på nytt arbetssätt för möbelhantering har utarbetats under året. Syftet är att 
minska kostnaderna för inköp av nya möbler, minska mängden avfall och öka graden av återbruk, 
vilket också är del av kommunens antagna klimatlöften. 

Utvecklingsinriktning och planeringsprinciper för kommunens nya översiktsplan har under årets tagits 
fram och konsekvensbedömts utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Utvecklingsinriktningen pekar bland 
annat på ett fokus på hållbar mobilitet i Mölnlycke och Landvetter. 

Under året har kommunen bland annat arbetat tillsammans med exploatörer i detaljplanerna för 
Säteriet och Mölnlycke fabriker för att främja hållbart resande på sikt. Genom att välja att genomföra 
åtgärder som främjar hållbart resande så som bilpool, främja kollektivtrafik och genomföra 
cykelåtgärder kan exploatören tillåtas minska antalet parkeringsplatser som annars krävs. 

Biologisk mångfald 

Kulturlandskapen är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden. 5,7 procent av kommunens 
totala yta utgörs av jordbruksmark, visar en aktuell kartläggning. Jordbruksmarken har minskat under 
flera år och de ytor som tidigare var jordbruksmark är till stor del bebyggda. Kartläggningen av 
jordbruksmark ligger till grund för arbetet med ny översiktsplan. Översiktsplanens 
utvecklingsinriktning pekar bland annat på vikten av att värna och utveckla gröna och blå stråk samt 
viktiga landskapsmiljöer för att främja biologisk mångfald. 

3,6 procent av kommunens totala yta utgörs av skyddad natur, enligt databasen Kolada. Denna siffra är 
oförändrad sen tidigare år och snittet för andra kommuner i Västra Götaland ligger på nästan det 
dubbla. Arbetet med en kartläggning av generella biotopskydd påbörjades i december. 

Storåns dalgång har en viktig funktion för biologisk mångfald eftersom dalgångens kulturlandskap 
erbjuder boplatser och platser för födosök för flera hotade arter. Under året har ett pollineringsprojekt 
startats i Rävlanda i samverkan med Länsstyrelsen för att skapa spridningskorridorer och utöka 
livsmiljöer för hotade pollinatörer i dalgången. 2019 flyttades tre plantor av den fridlysta orkidén 
grönvit nattviol från området där den nya skolan i Hindås byggs, till en äng i Rävlanda. Uppföljningen 
under 2020 visade att en av tre plantor blommade. 

Under året påbörjades ett projekt där grisar används för att bekämpa den invasiva arten parkslide. 
Invånare har hjälpt till att titta till och sköta om grisarna. Projektet som pågår under två år har rönt stor 
uppmärksamhet både i lokal och nationell media. 

1.6.5 Digitalisering 
"Digitalt först" är rubriken på den av kommunstyrelsen fastställda digitala agendan som är vägledande 
för arbetet med digitalisering. Agendan anger fyra principer för arbetet; hållbart, systematiskt, 
förändring och delaktighet. 

Förvaltningen har även detta år tagit fram handlingsplaner för arbetet med digitalisering på respektive 
sektor. Utöver dessa har även en förvaltningsövergripande handlingsplan tagits fram. Styrgruppen för 
digitalisering har under året omformats och utgörs nu av en mindre grupp från förvaltningsledningen i 
syfte att öka utvecklingstakten i den digitala transformationen. Struktur för intern samverkan har 
hanterats inom Forum för Digital Utveckling med erfarenhetsutbyte, förankring och utveckling. Extern 
samverkan har under året hanterats genom det regionala nätverket för digital utveckling som drivs av 
GR. Under året har samverkan utanför regionen skapat nya möjligheter till gemensam utveckling där 
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bl.a. ett samarbete med Sundsvalls kommun skapat nya möjligheter till ökad digital service med en ny 
medborgarapp som utvecklas i samverkan. 

I samverkan med fyra kommuner inom GR har kommunen upphandlat en chatt-bot (kommun-Kim) 
som med hjälp av artificiell intelligens svarar på frågor dygnet runt från kommunens invånare och 
andra aktörer. En digital kompetensplattform har införts i syfte att stödja medarbetare i vardagen 
genom digitala guider och handböcker som ger nya möjligheter att till utbildning med hjälp av video 
och steg-för-steg instruktioner. Handboken för bättre digitala möten har visats över 1300 gånger. 
Under 2020 skapades förutsättningar att skicka digital post till medborgare via tjänsten ”mina 
meddelanden”. 

Under året har ett omfattande arbete med kommuns e-tjänster utförts i syfte att förbättra den digitala 
servicen. En ny plattform har upphandlats som förenklar utvecklingen av tjänster och skapar 
förutsättningar för hög delaktighet i hela förvaltningen. 

Kommunens sensornätverk för uppkopplade enheter (IoT) färdigställdes under året. Ett testprojekt 
genomfördes på ett antal soptunnor för att mäta fyllnadsgrad med hjälp av sensorer för en effektivare 
logistik och hantering. 

För att skapa utveckling inom digitalisering, som möter morgondagens behov, har kommunen under 
hösten gjort en särskild satsning på förutsättningsskapande åtgärder. Satsningen kallas för ”det digitala 
klivet” och innefattar bland annat verktyg för att automatisera administrativa processer, öka kvaliteten 
i digitala möten, skapar fler sensorer i vårt sensornätverk samt bygger en medborgarapp i samverkan. 

Utöver de konkreta satsningar och projekt som genomförts under året har hela förvaltningen klarat av 
att ställa om till nya arbetssätt och nya sätt att mötas för att trygga den kommunala servicen under en 
svår pandemi. Med både mod och nytänkande har förvaltningen genomfört allt från workshops till 
medarbetarsamtal med hjälp av digitala verktyg. Digitalisering handlar inte om teknik utan snarare om 
att ställa om och tänka nytt och där visar Härryda kommun att förmågan för förändring är hög. 

1.6.6 Konkurrensutsättning 
Vid etablering av ny kommunal verksamhet inom vård, skola och omsorg ska konkurrensutsättning 
övervägas. Nämnd och styrelse arbetar kontinuerligt med att pröva möjligheter till alternativ drift av 
verksamhet. I vissa fall kan det bli en typ av konkurrensutsättning av kommunal verksamhet och i 
andra fall ett sätt att öka valfriheten och mångfalden. 

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

På uppdrag av välfärdsnämnden har en upphandling av driftentreprenad för Hjortens gruppbostad och 
Hjortens dagliga verksamhet gjorts och driften har tagits över av extern entreprenör. Sedan tidigare 
pågår planeringen av ett äldreboende i Mölnlycke där upphandling är genomförd och driften kommer 
att skötas av Attendo Sverige AB. Här sker också ett samarbete i samband med upprättande av 
detaljplan. 

1.6.7 Arbetsgivarvarumärke 
Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke har fortsatt under året, dock i begränsad 
omfattning. Med anledning av restriktioner under pandemin har det bland annat varit svårigheter att 
genomföra vissa utbildningsinsatser och arbeta vidare med det personalpolitiska programmet i 
arbetsgrupperna. 

Digital introduktion har implementerats för samtliga nyanställda i organisationen. 
Introduktionsutbildningen består av kortare digitala utbildningar som belyser viktiga delar av att vara 
anställd i Härryda kommun. Nylanseringen av det personalpolitiska programmet som påbörjades 2018 
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har slutförts under året.  

Ledarskapsprogrammet och många av kommunens satsningar på kompetensutveckling har kunnat 
genomföras under året tack vare av att många utförare ställt om till digitala utbildningar. 

Andra viktiga delar som ingår i arbetet är bland annat kompetensförsörjning, kompetensutveckling, 
ledarskapsutveckling och ledarskapsförsörjning. 

1.7 Personal 
Det personalpolitiska programmet (PPP) beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra 
organisationen. PPP är uppbyggt kring tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt 
kommunikation och samverkan. Programmet ska vara levande och det är viktigt att alla deltar och 
engagerar sig i arbetet. Utifrån PPP sker ett löpande utvecklingsarbete inom olika personalpolitiska 
områden. PPP ska medverka till att Härryda kommun kan uppfylla kommunstyrelsens verksamhetsmål 
för medarbetare: Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare. 

Medarbetarskap, kommunikation och samverkan 
Personalfunktionen har lagt den största tyngden på arbetet med det personalpolitiska programmet 
(PPP) som ska medverka till att Härryda kommuns arbetsgivarvarumärke stärks och att en stadig 
grund läggs för alla medarbetare i organisationen kring vilken typ av arbetsgivare vi vill vara. 
Programmet beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. Det är uppbyggt kring 
tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Programmet ska 
vara levande och det är viktigt att alla anställda deltar och engagerar sig i arbetet. 

Arbetet med att implementera kommunens nya vision i organisationen har påbörjats under året. 

Medarbetarenkäten genomfördes under 2019 vilket är en bra temperaturmätare på hur organisationen 
mår och vad medarbetarna tycker om sin arbetsgivare. Medarbetarenkäten genomförs vartannat år 
vilket innebär att resultatet som visas nedan är från 2019. Resultatet från enkäten är positivt på 
övergripande förvaltningsnivå och indexet för hållbart medarbetarengagemang har ökat från 78 till 79 
vilket också är ett tecken på att organisationen mår bra och har haft en positiv utveckling. 

Hälsofrämjande arbete 

Härryda kommun eftersträvar att få så många medarbetare som möjligt inser vikten av att leva ett 
hälsosamt liv. Genom hälsofrämjande arbete är målet att på sikt medverka till ett totalt bättre hälsoläge 
bland medarbetarna, vilket på sikt ska leda till minskad sjukfrånvaro. 

Friskvårdsarbetet bedrivs i huvudsak genom kommunens hälsoinspiratörer som är ombud i sina 
respektive arbetsgrupper. Kommunen har idag ca 155 hälsoinspiratörer registrerade och dessa har 
under året erbjudits en inspirationsträff. Under året har det även genomförts utbildningstillfällen för 
nya hälsoinspiratörer. 

Inspirationsföreläsningen hade temat psykisk hälsa på arbetsplatsen och innehöll bland annat 
föreläsning av Ulrika Abeloe som arbetar som utvecklingsledare i kommunen med fokus folhälsa. 
Kunskapen har nu anpassats och förpackats för att användas på APT:er och i fikarummet. 

Kommunen deltar även i aktivitetstävlingarna Motionsutmaningen och Höstutmaningen, för att 
uppmuntra till fysisk aktivitet. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron för året var 8,4 procent. Det är en ökning motsvarande 1,2 procentenheter jämfört med 
2019. Ökning beror sannolikt på rådande riktlinjer i samband med pandemin, att stanna hemma vid 
symtom. Den korta frånvaron, dag 1–14, har ökat med 1,2 procentenheter medan längre frånvaron 
hade ökat med 0,1 procentenheter. En knapp tredjedel av sjukfrånvaron utgjordes av deltidsfrånvaro. 
Till någon del finns då medarbetare i arbete och håller kontakten med arbetsplatsen. Under året hade 
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26 procent av medarbetarna inte någon sjukfrånvaro alls. Motsvarande siffra under föregående år var 
29,3 procent. 

Största ökningen av sjukfrånvaron var under mars och april och minskade sedan till samma nivå som 
föregående år. 

1.7.1 Indikatorer 

Indikator/mått Plan 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Hållbart medarbetarengagemang, HME:     

Härryda kommun 79 79 79 78 

Kommunledning och stödfunktioner 80 82 82 75 

Sektor för samhällsbyggnad 80 79 79 78 

Sektor för teknik och förvaltningsstöd 79 79 79 79 

Sektor för utbildning, kultur och fritid 80 79 79 79 

Sektor för socialtjänst 80 79 79 76 

Mitt arbete är meningsfullt:     

Härryda kommun 4,5 4,5 4,5 4,5 

Kommunledning och stödfunktioner 4,5 4,4 4,4 4,5 

Sektor för samhällsbyggnad 4,5 4,3 4,3 4,5 

Sektor för teknik och förvaltningsstöd 4,3 4,3 4,3 4,3 

Sektor för utbildning, kultur och fritid 4,6 4,5 4,5 4,6 

Sektor för socialtjänst 4,5 4,4 4,4 4,5 

Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör: 

Härryda kommun 4,2 4,1 4,1 4,2 

Kommunledning och stödfunktioner 4,4 4,4 4,4 4,4 

Sektor för samhällsbyggnad 4,3 4,1 4,1 4,3 

Sektor för teknik och förvaltningsstöd 4 4,1 4,1 4 

Sektor för utbildning, kultur och fritid 4,1 4,1 4,1 4,1 

Sektor för socialtjänst 4,2 4 4 4,2 

Sjukfrånvaro, %:     

Härryda kommun 5 8,4 7,2 7,3 

Kommunledning och stödfunktioner 2,5 4,2 3,5 1,5 

Sektor för samhällsbyggnad 3 3,9 4,2 5 

Sektor för teknik och förvaltningsstöd 7,3 6 6,1 7 

Sektor för utbildning, kultur och fritid 5 8 6,8 6,8 

Sektor för socialtjänst 7 10,2 8,3 9 

Page 57 of 369



17(67) 

1.8 Sammanfattning av sektorernas uppföljning av 
grunduppdrag 

Kommunledning och stödfunktioner 
Grunduppdragen för stödfunktionerna Ekonomi- och upphandling, Personal samt 
Utvecklingsfunktionen består i att stödja den politiska organisationen samt kommunens verksamheter 
och utveckla de olika områdena som ligger inom funktionerna. De årliga enkäterna som används för 
uppföljning av hur verksamheterna uppfattas pekar på en hög nöjdhetsgrad. 

Samhällsbyggnad 
Mark och exploatering har under året arbetat med 15 exploateringsprojekt för bostäder och åtta 
exploateringsprojekt för verksamheter. Totalt färdigställdes 201 bostäder, varav 161 i flerbostadshus 
och 40 i småhus. Ytterligare 576 bostäder har byggstartat och ca 85 000 kvm verksamhetsmark har 
sålts i Bårhult och Björröd. 

Under året antogs sex detaljplaner som möjliggör totalt 1400 bostäder och arbete pågår för att få de 
lagakraftvunna. Trafikverksamheten projekterade och genomförde byggnationer av ett flertal projekt 
kopplade till antagna detaljplaner. Exempel på projekt i projekteringsfasen är gata, gång- och cykelväg 
samt vatten- och avlopp inom Mölnlycke Fabriker, samt vattenöverföringsledning och utbyggnad av 
gång- och cykelväg mellan Rävlanda och Hällingsjö. Under året påbörjades genomförandet av 
projektet Mölnlycke dagvattenpark med bland annat muddring av Mölndalsån. 

Det preliminära resultatet för 2020-års Insiktsmätning bland företag, visar att både bygglov och miljö- 
och hälsa behåller ungefär samma goda omdömen som under 2019. 

Teknik- och förvaltningsstöd 
Vissa planerade insatser har på grund av pandemin fått stå tillbaka men på det stora hela har sektorn 
klarat sitt grunduppdrag. Bland annat har skolornas behov av tillfälliga lokaler för att minska 
smittspridningen och anpassa sig till saneringen av den brandskadade Ekdalaskolan tillgodosetts. 

Tillgängligheten till kommunens IT-infrastruktur har varit hög och visar på en positiv trend där antalet 
incidenter med större kundpåverkan har minskat under 2020, detta trots att flera stora 
förändringsprojekt i IT-miljön genomförts under året. 

Miljöarbetet inom sektorn har fortsatt under året vilket innebar att vi återigen klarade kraven för 
miljödiplomering. Bland annat har mängden gummigranulat som används på konstgräsplanerna 
minskat med 13 ton vilket motsvarar 33 procent. Matsvinnet har dock ökat då även servering skett i 
tillfälliga matsalar. Distansundervisningen har också påverkat matsvinnet negativt då elevantalet varit 
svårt att beräkna. Städservice har fått ställa om och förändra städrutiner utifrån rådande pandemi med 
ökade uppdrag som följd. Stort fokus har varit att rengöra och desinfektera kontaktytor i kommunens 
verksamheter, samt extra städning av idrottshallar kvällar och helger. Tack vare en låg sjukfrånvaro 
har uppdragen klarats av. 

En del av säkerhetsfunktionens ordinarie arbetsuppgifter har fått prioriteras ned vilket bland annat 
påverkat områden som säkerhetsskydd och civilt försvar negativt. Däremot har arbetet inom områden 
som internt skydd och informationssäkerhet genomförts enligt plan. 
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1.9 Ekonomi 

1.9.1 Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Taxor och avgifter 141 442 126 631 114 027 135 637 

Hyror och arrenden 222 481 220 212 208 892 224 974 

Bidrag 62 058 12 311 39 788 5 646 

Fsg av verksamhet 263 676 255 007 205 339 242 984 

Övriga intäkter 30 974 117 361 65 560 4 889 

Summa intäkter 720 631 731 522 633 606 614 130 

Lönekostnader m.m. 282 076 271 769 264 716 288 807 

Köp av huvudverksamhet 112 650 112 184 110 232 110 236 

Lokalkostnader 63 925 61 114 52 820 64 167 

Avskrivning och internränta 157 876 155 286 154 748 164 713 

Övriga kostnader 269 495 298 885 258 701 218 229 

Summa kostnader 886 022 899 238 841 217 846 152 

     

Nettokostnader 165 391 167 716 207 611 232 022 

Nettobudget 232 022 219 820 262 621 232 022 

Avvikelse 66 631 52 104 55 010  

Drifttabell 

tkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Kommunledning 112 916 117 502 4 586 106 724 

Samhällsbyggnad 91 726 91 594 -132 80 524 

Bidrag och exploatering -68 500 0 68 500 -39 800 

Teknik- och förvaltningsstöd 29 249 22 926 -6 323 20 269 

Nettokostnad 165 391 232 022 66 631 167 717 

Nettokostnaden för nämnden uppgår till 165,4 mnkr, vilket avviker positivt med 66,6 mnkr jämfört 
mot budget. I ovanstående ingår slutredovisningar av exploateringsprojekt för bland annat Björkås, 
Björkelid och Stenhuggeriet om 16,6 mnkr samt exploateringsbidrag från Wallenstam om 51,9 mnkr. 
Exklusive slutredovisningarna är nämndens budgetavvikelse negativ om 1,9 mnkr. 

Kommunledningens överskott beror framförallt på tillfälligt vakanta tjänster samt att det centrala 
anslaget för kompetensutveckling inte använts fullt ut. 

Samhällsbyggnads avvikelse, exkl exploateringar, är negativ om 0,1 mnkr. Plan och bygglov visar 
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stora överskott till följd av högre intäkter medan trafik och va belastas med upparbetade utgifter för 
dagvattenparken i Mölnlycke. Detta på grund av att projektet inte kommer att genomföras som 
planerat. 

Sektorn för teknik och förvaltning redovisar ett underskott om 6,3 mnkr. De största underskotten beror 
på ökade licenskostnader, kostnader i samband med branden i Ekdalaskolan samt intäktsförluster för 
måltidsverksamheten då bland annat Hulebäcksgymnasiet under stora delar av året bedrivit 
distansundervisning och då inte heller fakturerats för måltidskostnader. 

1.9.2 Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Kommunledning 21 2 749 2 728 0 

Samhällsbyggnad 155 149 477 058 321 909 121 449 

Teknik och förvaltningsstöd 220 706 295 650 74 944 77 921 

Nettoutgift 375 876 775 457 399 581 199 370 

Nämndens utgifter för årets investeringar är knappt 376 mnkr vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse om 400 mnkr där merparten förklaras av tidsförskjutningar. Därför föreslås ca 133 
mnkr av överskottet ombudgeteras till 2021. De största överskotten återfinns inom fastighet och trafik. 

1.9.3 Specificering av nettobudgetens förändring 

Specificering av nettobudgetens förändring, drift 

Belopp i tkr KF 190617 
§93 Budget 

2020 

Nämnds-
beslut 

Organisa-
tionsför-
ändring 

Löneökn.  
2019-2020 

Summa 
reviderad 

budget 
2020 

Kommunledning 111 943 0 3 349 2 210 117 502 

Samhällsbyggnad 89 548 0 0 2 046 91 594 

Teknik- och förvaltningsstöd 15 719 0 700 6 507 22 926 

Summa nettokostnader 217 210 0 4 049 10 763 232 022 

Nettobudgeten har under året har förändrats jämfört med den budget som antogs, per sektor, i KF i 
juni 2019. Justeringarna beror på lönerevision för 2019-2020, en omorganisation och en flytt av tjänst 
från kommunledning till It funktionen inom teknik- och förvaltningsstöd. Den organisationsförändring 
som genomförts under året är att ansvaret för bemanningsenheterna inom socialtjänst samt utbildning 
kultur och fritid flyttas till personalfunktionen inom kommunledning. 
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Specificering av nettobudgetens förändring, investering 

Investering per sektor, tkr 

KF 190617 
§93 Budget 

2020 

Ombudget
-ering från 

bokslut 
2019 enligt 

KF §44 

Omorga-
nisation 

Budgetomf
/konstnär-

lig 
utsmyckn 

Summa 
reviderad 

budget 
2020 

Kommunledning 2 000 2 400 0 -1 651 2 749 

Samhällsbyggnad 250 010 226 052 0 996 477 058 

Teknik och förvaltningsstöd 212 180 82 915 0 555 295 650 

Summa nettoutgifter 464 190 311 367 0 -100 775 457 

Under året har ombudgetering med anledning av 2019 års bokslut höjt investeringsbudgeten med 311 
mnkr jämfört med vad som beslutades i KF i juni. Ombudgeteringen beror på förseningar av beslutade 
projekt. Anslaget för konstnärlig utsmyckning budgeteras av kommunledningen men vid bokslutet 
kompenseras de sektorer som haft utgifter under året med en budgetjustering som motsvarar 
utgifternas storlek. 
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2 Kommunledning och stödfunktioner 
2.1.1 Sektorns organisation 
Kommunledning består av kommundirektör samt förvaltningens tre stödfunktioner Ekonomi och 
upphandling, Personal samt Utveckling. Kommundirektören ansvarar för och utövar styrning och 
ledning av den samlade förvaltningen. Stödfunktionernas uppdrag är att leda, samordna samt stödja 
inom respektive ansvarsområden. I detta ingår att ansvara för och driva utveckling inom prioriterade 
områden. 

2.1.2 Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Taxor och avgifter 1 2 -204 0 

Hyror och arrenden 250 509 -75 1 186 

Bidrag 2 160 3 663 1 887 1 315 

Fsg av verksamhet 6 994 2 440 2 115 2 280 

Övriga intäkter 49 266 649 50 

Summa intäkter 9 454 6 880 4 372 4 831 

Lönekostnader m.m. 60 143 53 885 52 473 61 850 

Köp av huvudverksamhet 28 562 26 920 28 140 26 516 

Lokalkostnader 3 430 3 199 2 814 3 503 

Avskrivning och internränta 51 56 119 138 

Övriga kostnader 30 184 29 545 24 458 30 326 

Summa kostnader 122 370 113 605 108 004 122 333 

     

Nettokostnader 112 916 106 725 103 632 117 502 

Nettobudget 117 502 110 432 103 576  

Avvikelse 4 586 3 707 -56  
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Drifttabell 

tkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Ledning 38 102 35 550 -2 552 37 512 

Ekonomi och upphandling 15 796 17 998 2 202 16 783 

Personal 26 625 30 868 4 243 23 631 

Utvecklingsfunktionen 32 393 33 086 693 28 799 

Nettokostnad 112 916 117 502 4 586 106 725 

Kommunledning och stödfunktionerna redovisar en nettokostnad på 112,9 mnkr, vilket innebär en 
positiv budgetavvikelse med 4,6 mnkr. 

Samtliga stödfunktioner redovisar överskott på sammantaget 7,1 mnkr vilket i huvudsak förklaras av 
lägre personalkostnader till följd av tillfälligt vakanta tjänster, tjänstledigheter och sjukfrånvaro. 
Dessutom har 3,0 mnkr av det centrala anslaget för kompetensutveckling inte kunnat användas till 
följd av covid-19. Kostnader för kurser och utbildning är också betydligt lägre än budgeterat vilket 
även detta är en konsekvens av covid-19. 

För kommunledning redovisas ett underskott med 2,6 mnkr vilket i huvudsak beror på tillkommande 
kostnader för bolagisering av VA-verksamheten samt högre förbundsavgifter än budgeterat. 

Den totala nettokostnaden för kommunledning och stödfunktionerna är knappt sex procent högre än år 
2019. Det beror främst på att bemanningsenheten från och med år 2020 är organiserad under 
personalfunktionen. En förklaring är också högre kostnader för digitalisering i form av satsningen 
"Digitala klivet", vars syfte är att skapa förutsättningar för förvaltningen att öka takten i den digitala 
transformationen. Exempelvis i frågor som ökad automatisering, effektivare distansmöten och 
effektivare medborgardialog. 

Avvikelserna bedöms i huvudsak vara av engångskaraktär. Däremot är det troligt att tillfälligt vakanta 
tjänster uppstår i varierande utsträckning även i framtiden vilket kommer att generera överskott, då 
vissa yrkesgrupper inom stödfunktionerna är svårrekryterade. Dock kan specialkompetens i form av 
konsulter behöva köpas in vid sådana tillfällen. 

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Ledning 0 2 649 2 649 0 

Utvecklingsfunktionen 21 100 79 0 

Nettoutgift 21 2 749 2 728 0 

På investeringssidan redovisas ett överskott på 2,7 mnkr, varav 2,6 mnkr förklaras av 
tidsförskjutningar avseende konstnärlig utsmyckning, bland annat till följd av covid-19. Investeringar 
för konstnärlig utsmyckning bokförs på framför allt samhällsbyggnad och sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd där motsvarande budget flyttas från kommunledning. Årets utgifter för konstnärlig 
utsmyckning uppgår till knappt 1,7 mnkr. 

Överskottet på 0,1 mnkr inom utvecklingsfunktionen beror på att anslaget för e-arkiv inte använts fullt 
ut. 
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2.2 Ledning 

2.2.1 Uppdrag 
Kommunledningen består av kommundirektören, som är kommunens högsta tjänsteman. Under 
funktionen budgeteras dessutom förbundsavgifter och förvaltningsgemensamma utredningar. I 
förbundsavgifterna ingår bland annat medlemsavgift till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg vars 
uppgift är att ansvara för räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand. 

2.2.2 Ekonomi 

Ledning 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 87 0 87 721 

Kostnad 38 190 35 550 -2 640 38 233 

Netto 38 103 35 550 -2 553 37 512 

Ledning redovisar ett underskott på 2,6 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på tillkommande 
kostnader för bolagisering av VA-verksamheten samt högre avgifter än budgeterat till Sveriges 
Kommuner och Regioner, Räddningstjänsten och Göteborgsregionens kommunalförbund. 
Avvikelserna bedöms vara av engångskaraktär. 2021 års budget har justerats för högre 
förbundsavgifter. 

Årets totala nettokostnad är ca 0,6 mnkr högre än föregående år. Det beror främst på högre årsavgift 
till Räddningstjänsten. 

2.3 Ekonomi och upphandling 

2.3.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Grunduppdraget är att vara kommunens samlade enhet för ekonomi- och upphandlingsfrågor. I 
uppdraget ingår att stödja kommunstyrelse/välfärdsnämnd och förvaltningen i ekonomiska frågor och 
hantera kommunens samtliga kund- och leverantörsfakturor. Funktionen upprättar månadsrapporter, 
bokslut samt sammanställer kommunens förvaltningsberättelse och budget. Funktionen hanterar alla 
kommungemensamma ramavtal samt ramavtal som är specifika för sektor för socialtjänst samt 
utbildning och kultur. Även kommunens försäkringar samordnas av funktionen. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal leverantörsfakturor 63 878 64 829 60 140 56 585 

Varav elektroniska 28 537 32 002 39 540 42 528 

Antal kundfakturor 129 685 108 051 104 051 101 826 

Ekonomiska rapporter till KS 6 6 6 6 
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Uppföljning av grunduppdrag 

Under året har arbetet med att anpassa befintliga rutiner till ny styrmodell och ny politisk 
organisation varit i fokus, liksom arbetet med att anpassa befintlig flerårsplan till en något lägre 
kostnadsnivå. Ett flertal större upphandlingar har genomförts och påbörjats. Arbetet med att ta fram 
en strategisk upphandlingsplan är stort sett genomfört. 
Årligen genomförs en enkät till samtliga chefer där man får svara på hur nöjd man är med ekonomi- 
och upphandlingsfunktionen i olika avseenden. Av den genomförda chefsenkäten för år 2020 
framgår att man generellt är mycket nöjd med funktionens arbete. 
En genomlysning har gjorts av samtliga stödfunktioner och utredningar pågår avseende central 
inköpsorganisation respektive att centralisera samtliga upphandlingar. Funktionen har arbetat med 
att implementera beslutet att bolagisera VA-verksamheten. 
Administrationen av försäkringar har i stor utsträckning lagts på entreprenad. 

2.3.2 Ekonomi 

Ekonomi och upphandling 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 1 088 582 506 840 

Kostnad 16 883 18 580 1 697 17 623 

Netto 15 795 17 998 2 203 16 783 

Ekonomi och upphandling redovisar en positiv budgetavvikelse med 2,2 mnkr. Överskottet beror på 
lägre personalkostnader till följd av tillfälliga vakanser, tjänst- och föräldraledigheter samt högre 
intäkter för bland annat försäljning av tjänster till bolag inom koncernen. 

Årets resultat innebär en nettokostnad som är 1,0 mnkr lägre än föregående år. Detta är en följd av 
lägre personalkostnader (se ovan), lägre kostnader för köpta tjänster samt högre intäkter. 

2.4 Personal 

2.4.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Personalfunktionen är kommunens centrala resurs för personalfrågor. Huvuduppgifterna är att genom 
ett konsultativt arbetssätt stödja chefer i personalfrågor. Funktionen ska se till att kommunen som 
arbetsgivare följer lagar, avtal och policys inom området, samt följer upp och kontrollerar bland annat 
sjukfrånvaron. Funktionen arbetar även med strategiska personalfrågor som ledarutveckling, 
arbetsgivarvarumärket och kompetensförsörjning. Till arbetsuppgifterna hör även kommuncentrala 
förhandlingar och samordning av löneöversynen i kommunen. Funktionen ansvarar för all 
lönehantering, pensionshantering och personalstatistik av olika slag. Funktionen arbetar även med att 
förebygga ohälsa, genom att arbeta med verksamhetsutveckling och arbetslagsutveckling samt med 
rehabilitering av medarbetare. Kommunens gemensamma bemanningsenhet är placerad inom 
personalfunktionen. 
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Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal löneutbetalningar per år 51 890 54 174 50 805 49 985 

Antal tillsvidareanställda 2 828 2 899 2 854 2 848 

Antal visstidsanställda 378 351 346 328 

Uppföljning av grunduppdrag 

Personalfunktionens arbete under 2020 har främst präglats av frågor och uppgifter rörande Corona-
pandemin. Exempelvis uppdrag att tillhandahålla Covid-tester till medarbetare med milda symptom, 
i syfte att säkra bemanningen. Personalfunktionen har haft en central roll i att tolka regler och 
restriktioner samt att sprida information och riktlinjer kopplat till Corona-pandemin. I början av året 
lanserades en ny digital introduktion för nyanställda medarbetare som ett led i arbetet med 
arbetsgivarvarumärket. Löneenheten fortsätter arbetet med att utveckla de löneadministrativa 
processerna exempelvis genom e-tjänster. Kommunens bemanningsenheter tillhör sedan 2020 
personalfunktionen. Under våren har det pågått ett arbete för att den övergången ska bli så bra som 
möjligt. Bemanningsenheten har bl.a. arbetat med samplanering, ett sätt att optimera bemanning. 
Funktionen arbetar även aktivt med förebyggande och hälsofrämjande arbete genom t.ex. samtal 
och insatser i grupper. 

2.4.2 Ekonomi 

Personal 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 6 486 1 698 4 788 2 067 

Kostnad 33 111 32 566 -545 25 698 

Netto 26 625 30 868 4 243 23 631 

För personalfunktionen redovisas ett överskott på 4,2 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen är att 
anslaget för kompetensutveckling inte har använts fullt ut till följd av covid-19. 3,1 mnkr av anslaget 
återstod vid årets slut. Vidare är personalkostnaderna lägre inom i stort sett samtliga enheter vilket är 
en följd av föräldraledigheter och tillfälligt vakanta tjänster.  Kostnaderna för hälsoarbete och 
utbildning är också lägre än budgeterat vilket främst är en konsekvens av covid-19. Samtidigt 
redovisas högre kostnader för facklig verksamhet (0,3 mnkr) beroende på ökat uttag av facklig tid. 

Den redovisade nettokostnaden är 3,0 mnkr högre än föregående vilket främst beror på att 
bemanningsenheten ingår i personalfunktionen från och med årsskiftet. 

2.5 Utvecklingsfunktion 

2.5.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Utvecklingsfunktionen innehåller enheterna Kansli, Kommunikation, Näringsliv samt Digital 
utveckling. Dessutom finns ansvaret för processledning och samordning för kvalitetsarbete och 
Agenda 2030, inklusive folkhälsa och miljö, inom funktionen. 
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Kanslienheten ansvarar för stöd och service till den politiska organisationen genom bland annat 
sekreterarskap för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder med mera. Dessutom ansvarar 
enheten för diarium, ärendehantering, centralarkiv, genomförande av allmänna val samt konsultation 
och utbildning i juridiska frågor. 
 
Arbetet med att utveckla kommunikation i förvaltningen leds och samordnas av 
kommunikationsenheten. Enheten ansvarar för grafisk profil, kommunens hemsida, annonsering, 
trycksaker, kriskommunikation samt stödjer respektive verksamhet med kommunikationsplanering.   
 
Näringslivsenhetens arbete har fokus på att Härryda ska vara Sveriges bästa näringslivskommun. 
Företagslotsen arbetar med att i nära dialog med befintliga och nytillkommande företag i kommunen 
underlätta och förbättra kontakten med kommunen. För att säkerställa en positiv utveckling av 
kommunens kommersiella centrum arbetar platsutvecklaren tillsammans med fastighetsägare, 
näringsidkare och övriga förvaltningen. Besöksnäringsutvecklaren arbetar med att utveckla Råda säteri 
till en modern och levande säterimiljö enligt den av fullmäktige beslutade inriktningen. Den 
kommunala energi- och klimatrådgivningen finns tillgänglig för företag, organisationer och 
privatpersoner, verksamheten är finansierad av Energimyndigheten och bedrivs genom ett 
samverkansavtal med Borås stad.  
 
Enheten för digital utveckling leder och samordnar arbetet med digitalisering. En digital agenda med 
huvudrubriken "digitalt först" anger inriktning och principer som ska vara vägledande för arbetet. 
Kopplat till den digitala agendan finns en förvaltningsgemensam handlingsplan med konkreta 
åtgärder. Varje sektor ska där till utforma en egen plan för arbetet med digitalisering. 
 
Förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete samt projektet att utveckla kommunen som 
serviceorganisation leds och samordnas via utvecklingsfunktionen.  
 
Arbetet med Agenda 2030 leds och samordnas av ett särskilt team med olika kompetenser inom 
områdena miljö, folkhälsa och hållbar utveckling. Teamets uppgift är att leda genomförandet av den 
strategiska plan som ligger till grund för arbetet med Agenda 2030. Dessutom ansvarar teamet för det 
strategiska arbetet med folkhälsa, bland annat samverkan och avtal med hälso- och sjukvården kring 
folkhälsoinsatser samt för samordning av det interna miljöarbetet i förvaltningen. 

Uppföljning av grunduppdrag 

Utvecklingsfunktionen har arbetat utifrån grunduppdraget och politiska mål, inriktningar och 
prioriteringar för respektive område. I kapitlet om kommungemensamma områden redovisas det 
kommunövergripande arbetet inom Näringsliv, Kommunikation, Digitalisering, Agenda 2030 samt 
uppdraget om att utveckla kommunen som serviceorganisation. Redovisningen nedan kompletterar 
med ytterligare information om utförandet av Utvecklingsfunktionens grunduppdrag. 
Kanslienheten har haft fokus på stöd och service till den politiska organisationen utifrån de speciella 
förutsättningar som pandemin inneburit. Under en kort tid under våren skapades möjligheter att 
delta i politiska sammanträden på distans, bland annat genom beslut om ändringar i 
kommunfullmäktiges arbetsordning och i reglementen. Dessutom anordnades utbildningar i 
handhavandet av tekniken för distansdeltagande. Kommunfullmäktiges möten sänds via webben 
sedan februari och ett 70-tal personer följer sammanträdena varje gång. Mallar för tjänsteskrivelser 
och protokoll har uppdaterats, liksom förvaltningens ärendehandbok för handläggare och 
registratorer. Kansliet har också arbetat med att följa ny lagstiftning och 
myndighetsrekommendationer mm med anledning av pandemin, och i samverkan med sektorerna 
tagit fram beslutsunderlag och interna riktlinjer. 
För att följa upp stödet från kanslienheten och kommunikationsenheten genomförs årligen en 
undersökning där förvaltningens chefer får tycka till om hur de uppfattar servicen, tiden det tar att få 
hjälp, bemötandet och leveransen. De förbättringsåtgärder som genomfördes efter förra årets 
enkätsvar har fått god effekt. Resultatet har förbättrats på samtliga områden och visar att cheferna i 
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stort är nöjda med enheternas stöd. Det som fick bäst resultat var bemötandet, 4,6/5 för 
kommunikationsenheten och 4,7/5 för kanslienheten. Något lägre resultat fick tiden det tar att få 
hjälp, 4,2/5 för kommunikation och 4,3/5 för kanslienheten. Genom att analysera undersökningen 
kan stödet utvecklas till att bli ännu bättre. 
Råda säteri utvecklas i enlighet med inriktningsdokumentet som beslutats av kommunfullmäktige 
2019. Arbetet med förstärkt profilering och marknadsföring har lett fram till en ny grafisk profil och 
en egen hemsida. Under året tillkom en ny hyresgäst i östra flygeln; Dandy Days, ett lokalt 
inredningsföretag med showroom och helgöppen butik. Arbetet med att förbereda för renovering i 
mangårdsbyggnaden har projekterats och kostnadskalkyler har inhämtats, ett ärende om utökad 
investeringsram presenterades för kommunstyrelsen under hösten varvid ärendet återremitterades. 
Verksamhetsutbudet har anpassats till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Området har 
varit välbesökt och caféet har haft många gäster, även under hösten och vintern. Under sommaren 
anordnades bland annat barnteater och en livestreamad utomhuskonsert och en utställning om Råda 
säteris historia fanns på plats i "Bagarstugan". 21 ungdomar hade feriearbete på Råda säteri, vilket 
innebar en ökad service till besökare, att området blev bättre städat och att vissa enkla förbättringar 
har kunnat genomföras. Dessutom har Arbetsmarknadsenheten etablerat ett nytt arbetslag med 
placering på Råda Säteri, vilket ytterligare ökar möjligheterna till att förbättra miljön på Råda Säteri 
genom enkla åtgärder. En ny aktör, creperiet Crêpe et Ciel, fanns på plats i området under 
sommaren och några helger innan jul, vilket lockade många besökare. 
Energi- och klimatrådgivning sker sedan i mars genom ett samarbetsavtal med Borås Stad, efter 
beslut i kommunstyrelsen. Rådgivningen är helt finansierad via Energimyndigheten. Energi- och 
klimatrådgivaren har haft 75 rådgivningstillfällen till invånare och företag under 2020. Fo¨retagen i 
kommunen har under a°ret erbjudits samma ho¨ga service som tidigare vid egen kontakt med 
energira°dgivningen, dock har den uppso¨kande verksamheten varit la¨gre under a°ret. Detta dels 
pa° grund av pandemin men a¨ven pa° grund av att klimatcoachprojektet avslutades under året. Stort 
fokus under året har varit på solcellsanläggningar och flera bostadsrättsföreningar har fått 
rådgivning kring det. 

2.5.2 Ekonomi 

Utvecklingsfunktionen 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 1 793 2 551 -758 3 252 

Kostnad 34 186 35 637 1 451 32 051 

Netto 32 393 33 086 693 28 799 

Utvecklingsfunktionen redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,7 mnkr. Detta beror framför allt på 
lägre personalkostnader (2,4 mnkr) till följd av tillfälligt vakanta tjänster, tjänstledigheter på deltid, 
sjukfrånvaro samt att viss personal inom funktionen tillfälligt har arbetat för socialtjänsten och 
bemanningsenheten för att stötta upp under pandemin. Samtidigt har en större satsning gjort på 
digitalisering, "Digitala klivet", som innebär en kostnad på knappt 2,1 mnkr utöver budget. Syftet med 
satsningen är att skapa förutsättningar för förvaltningen att öka takten i den digitala transformationen. 
Exempelvis i frågor som ökad automatisering, effektivare distansmöten och effektivare 
medborgardialog. 

Intäkterna har minskat med 1,5 mnkr jämfört med föregående år medan kostnaderna är 2,1 mnkr 
högre. Två avslutade EU-projekt är den huvudsakliga förklaringen till intäktsreduceringen medan 
kostnadsökningen beror på den digitala satsningen "Digitala klivet". De högre kostnaderna är också en 
följd av att en tjänst som kommunjurist delvis omvandlats till att också hantera frågor inom 
upphandling. Resurser motsvarande en halvtidstjänst har därför förts över från ekonomi och 
upphandling till utvecklingsfunktionen. Detta innebär också högre kostnader jämfört med år 2019. 
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3 Sektor för samhällsbyggnad 
3.1.1 Sektorns organisation 

 

3.1.2 Sektorchefen om bokslutet 
Under 2019 arbetade sektorn fram en projektmodell som stöd för att effektivare arbeta med 
projektportföljen. Under 2020 har projektmodellen implementeras och börjat användas vid uppstarten 
av nya projekt. Sektorn har även arbetat med att ta fram presentabelt beslutsunderlag till politiken 
gällande investerings- och exploateringsekonomin. 

Arbetet med att bolagisera vatten- och avfallsverksamheten har varit intensivt under året. Sektorn har 
arbetat med att säkra arbetsprocesser och hitta lämpliga samarbetsformer inför att vatten- och 
avfallsverksamhet blev eget bolag från årsskiftet 2021. Härryda vatten och avfall AB. 
Trafikverksamheten har under året arbetat med det politiska uppdraget att flytta över ägande, drift och 
underhåll av belysning till Härryda Energi AB med start vid årsskiftet. 

Framtagandet av ny kommunövergripande översiktsplan har under 2020 inneburit dialoger med 
kommunens politiker för att landa i en långsiktig strategisk utvecklingsinriktning. Strax efter 
sommaren godkändes den strategiska utvecklingsinriktningen i kommunstyrelsen och arbetet fortsätter 
under hösten med mer detaljerade markanvändningsfrågor. 

Under året ställdes den fördjupande översiktsplanen för Landvetter Södra ut på samråd, en milstolpe i 
den nya stadens utveckling. Samarbetet med kommunens utvecklingsbolag och det upprättade 
byggherrekonsortiet har gått in i ett mer intensivt skede, bland annat för att finna gemensamma 
lösningar på svåra planeringsfrågor såsom artskydd och trafikförsörjning men även för att förbereda 
för första etappen detaljplaner. 

Under året har ett samarbetsavtal avseende etapp 1 inom Landvetter Södra utformats. Avtalet signeras 
av parterna i början av 2021. 

De första exploatörsdrivna detaljplanerna, Wendelstrand och Björröd, har antagits under året och 
arbete pågår för att de ska vinna laga kraft. 
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För att uppnå en tillväxt på 1,5 % behövs ca 300 bostäder i antagna detaljplaner varje år. I de, under 
året antagna detaljplanerna, finns cirka 1 400 bostäder, vilket motsvarar ungefär 4-5 årsproduktioner 
av detaljplanelagda bostäder. Befolkningstillväxt under 2020 har stannat på 0,7 % vilket gör att 
kommunen inte helt når målet om lägst 1,5 % befolkningsökning. Dock gör sektorn bedömningen att 
målet kommer uppfyllas på längre sikt i och med den mängd bostäder som faller ut i antagna och 
kommande detaljplaner. Dessutom kommer ett betydande tillskott av bostäder i Mölnlycke där 
bostadsprojekt på Idrottsgatan och Mölnlycke Fabriker färdigställs de närmaste åren. 

Sektorn för samhällsbyggnad har inte drabbats lika hårt av den pågående pandemin som andra sektorer 
i kommunen, men har fått tänka om och ändra i flera arbetsprocesser. Till exempel har miljö- och 
hälsoskydd med anledning av pandemin fått utökade arbetsuppgifter med tillsyn av trängsel men 
samtidigt har andra tillsyn inte gått att genomföra, övergången till digitalt arbete har gått snabbare än 
det annars kanske hade gjort. Den största osäkerheten ligger dock kring hur pandemin kommer att 
påverka sektorns processer på lång sikt, när det kommer till exempelvis resandet med färdtjänst och 
bostadsbyggandet. 

3.1.3 Sammanfattning av verksamheternas uppföljning av 
grunduppdrag 

Verksamheten mark och exploatering har under året ansvarat för och arbetat i 15 exploateringsprojekt 
för bostäder och 8 exploateringsprojekt för verksamheter. Arbetet innefattar markförsäljning, 
markförvaltning, utbyggnad av infrastruktur, detaljplaneläggning och ekonomisk uppföljning. Under 
året har det färdigställts 201 bostäder, varav 161 i flerbostadshus och 40 i småhus. Ytterligare 576 
bostäder har byggstartat under året. Fram till december har kommunen sålt verksamhetsmark om 
ca 85 000 kvm i Bårhult och Björröd. Verksamheten har under våren implementerat och utvecklat 
sektorns nya digitala kartdatabas, Geosecma. Det nya systemet innebär en stor förbättring i 
kvalitetssäkring av informationen och öppnar upp för nya möjligheter för digitalisering och 
visualisering av geografisk information. 

Miljö- och hälsoskydd har under årets påverkat av de konsekvenser som hänger samman med covid-
19. En del av den planerade tillsynen har inte kunnat genomföras varför tillsynsplanen avseende 
planerade inspektioner inte klarats framför allt inom skola och förskola men även inom livsmedel och 
miljöskydd. Under året kom det även en ny lagstiftning om trängsel på uteserveringar m.m. 
Lagstiftningen har inneburit bland annat ett utökat kontrollansvar för miljö- och hälsoskydd. Denna 
kontroll har framför allt skett antingen inom ramen för den ordinarie livsmedelskontrollen eller vid 
klagomål. Antalet överklagan av verksamhetens beslut har ökat, främst kopplat till fakturering. 
Sannolikt hänger detta ihop med att det gjorts många inspektioner på lantbruk. Tillsynen på dessa sker 
med många års mellanrum och det finns hos utövarna en ovana att bli debiterade för tillsyn. Det är 
dock inget ärende som avgjorts av högre instans där det varit fel utifrån formella grunder. 
Helårsresultatet för nöjd kundindex (NKI) redovisas i april 2021. Det preliminära resultatet för 2020 
visar att verksamheten behåller de tidigare goda omdömen för både livsmedel och miljö- o 
hälsoskydd. Det är dock flera delområden inom miljö- och hälsoskydd som inte når upp till 
verksamhetens egna mål. 

Inom planverksamheten har framtagandet av ny kommunövergripande översiktsplan under 2020 
inneburit att dialog med ungdomar, företagare, politiker och medborgare genomförts för att lägga 
grunden till en samrådshandling som kommer att ställas ut under våren 2021. Under våren och 
sommaren 2020 gick den fördjupande översiktsplanen för Landvetter Södra ut på samråd, en viktig 
milstolpe i den nya stadens utveckling. I pågående detaljplaner, som beräknas antas de kommande 1-3 
åren, finns i dagsläget drygt 3 000 bostäder, 250 000 kvadratmeter verksamhetsmark och cirka 20 
avdelningar förskola. Även kontorslokaler möjliggörs i några detaljplaner. Under 2020 antogs sex 
detaljplaner. Detaljplan för bostäder i Wendelstrand och bostäder vid Alberts ängar (Björröd) antogs 
strax innan sommaren med ett totalt bostadsinnehåll av 1400 bostäder. Detaljplanen för Wendelstrand 
upphävdes av Länsstyrelsen vilket innebär att sektorn tillsammans med exploatören nu backar 
planprocessen ett par steg för ett omtag som bör leda till ett nytt antagande under våren 2021. 
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Antal sökta bygglov fortsätter att vara stort under året, men framförallt är byggloven storleksmässigt 
större än under 2019. Exempelvis befinner sig Mölnlycke fabriker och Idrottsgatan i Mölnlycke samt 
delar av Bårhultsmotets verksamhetsområde i bygglovsfasen. Via förhandsbesked har 68 nya bostäder 
möjliggjorts. Digitaliseringen av bygglovsprocessen tog stora kliv framåt under 2019 och har fortsatt 
så under 2020. De största vinsterna med arbetet har blivit den snabbare bygglovsprocessen gentemot 
sökande och den minskande belastningen administrativt i verksamheten. Det preliminära resultatet för 
NKI för 2020 visar på ungefär samma omdömen som under 2019. 

Trafikverksamheten har under året arbetat med ny trafikstrategi samt ny parkeringsstrategi. 
Verksamheten har även varit involverad en hel del i stråksamverkan Göteborg-Borås, vilket bland 
annat innefattar ny järnväg Göteborg-Borås och Kust till kustbanan. Verksamheten har även haft 
samråd med Västtrafik i samband med förändringar av kollektivtrafiken och varit involverade i 
forskningsprojekt kring bland annat självkörande fordon. Projektering av flera projekt kopplade till 
detaljplaner har pågått under året, bland annat kopplat till utbyggnad av Mölnlycke Fabriker, 
kapacitetsförbättringsåtgärder utmed Säterivägen, förbättring av gata och ledningar i Gärdesområdet, 
vattenöverföringsledning och utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Rävlanda och Hällingsjö. 
Arbetet med projekt Mölnlycke Dagvattenpark fortgår dock med en del utmaningar som blev till följd 
av geoteknisk felprojektering av konsult kopplat till dagvattendammarna. Färdtjänst och skolskjuts har 
påverkats med anledning av covid-19 där resorna har varit färre men dyrare på grund av ändrade 
riktlinjer för bland annat ensamåkning. En ny taxa för resor med färdtjänst antogs under våren. Under 
året har ett avtal för överföring av ägande, drift och underhåll av belysningen till Härryda Energi AB 
tecknats. 

Vatten och avloppsverksamheten har under året arbetat intensivt med att hitta former och arbetssätt 
inför att verksamhetens bolagiseras från 2021. Samverkansavtalet med upphandlad entreprenör för 
byggande av överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås, intagsstationen på Bocköhalvön 
med sjöledningar och högreservoaren pågår. En systemhandling för det nya vattenverket har startats 
under första delen av året och är en del i processen för att kunna ta fram en detaljprojektering och ett 
kostnadsunderlag. Hela projektet planeras vara klart 2022/2023. Fram tills det nya vattenverket i 
Hindås är utbyggd och driftsatt finns det möjlighet att köpa in mer dricksvatten till den ordinarie 
dricksvattendistributionen från Mölndals stad och Partille. 

Avfallsverksamheten arbetar kontinuerligt med att bidra till avfallsminimering och återanvändning 
genom bland annat informationsinsatser och medverkan i olika projekt. Under året antog 
kommunfullmäktige en ny avfallsplan. Denna är framtagen i samverkan med Göteborgsregionens 
samtliga medlemskommuner. 

3.1.4 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan 
utförare än kommunen. 
 
Sektorn ska arbeta för en ökad bostadsbyggnation och i så hög utsträckning som möjligt använda 
externa aktörer i arbetet. Målsättningen är att kommunens alla delar ska utvecklas. 
 
Nya detaljplaner och dess kringkostnader skall alltid som utgångspunkt ge överskott till kommunen. 
 
Kommunstyrelsen skall löpande ha uppdaterad information om projektens framskridande för att vara 
väl insatt när det närmar sig t.ex. samråd, granskning eller antagande av detaljplaner. Löpande 
redovisning skall ske enligt beslut i samband med startbesked. 
 
Viktigt är även att arbeta med dialoger, gärna digitala, med medborgare i ett tidigt skede. 
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Uppföljning av politiska inriktningar 

Sektorn ska arbeta för en ökad bostadsbyggnation och i så hög utsträckning som möjligt använda 
externa aktörer i arbetet. Målsättningen är att kommunens alla delar ska utvecklas. 
Sektorn har under flera år i rad ökat antalet möjliggjorda bostäder via nya arbetsmetoder såsom 
exploatörsdrivna detaljplaner, en förfinad och förtydligad projektprocess vid projektmodellen och 
förhandsbesked. Under 2020 har antalet bostäder i pågående detaljplanering stigit från ca 2 300 
bostäder till knappt 3 000 stycken. Det är en stor volym för en kommun av Härrydas storlek och ger 
möjlighet till en tillväxt fler gånger större än 1,5 %. Sektorn närmar sig dock med denna volym ett 
maxtak kring hur många pågående planeringsprojekt som sektorn klarar av att driva parallellt. I en 
klar majoritet av de pågående planeringsprojekten deltar en eller flera externa exploatörer. I den 
kommande översiktsplanen läggs mycket energi på att möjliggöra byggnation i alla kommunens 
delar. Förhandsbeskeden är ett sätt att möjliggöra bostäder där detaljplanering inte är den 
lämpligaste vägen. 
 
Nya detaljplaner och dess kringkostnader skall alltid som utgångspunkt ge överskott till kommunen. 
Vid detaljplanläggning av större områden där markanvändningen avsevärt förändras uppstår 
vanligtvis både kostnader och intäkter. Den part som erhåller intäkterna vid detaljplanläggningen är 
också skyldig att finansiera kostnaderna. Vanligtvis är detta markägaren. Vid detaljplanläggning av 
stora projekt kan det uppstå kostnader som inte är lokaliserade i direkt anslutning till 
detaljplaneområdet. Sektorn har under 2020, utifrån bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024 
(BFP) samt sektorns projektportfölj, identifiera kostnader som uppstår på lång sikt och se över hur 
dessa kan fördelas efter nytta efter antal bostäder i BFP. Sektorn har också identifierat de markägare 
som beräknas ha en framtida nytta av anläggningarna. 
Plan-, bygg-, mät- och gistaxan är ny från 2020 och är beräknad utifrån självkostnadsprincipen. 
Intäkter beräknade på dessa taxor beräknas täcka kommunens samtliga arbetskostnader samt 
kostnader för utredningar m.m. 
Under året har en mall arbetats fram för startbesked för investeringsprojekt, innehållande 
projektplan med tidplan och resurser. I startbesked för respektive projekt anges hur och när 
återkoppling till politiken ska ske om hur projektet fortskrider. Utöver detta har sektorn vid några 
Ekonomiutskott och kommunstyrelsesammanträden redogjort för ett urval av projekt som är av 
särskilt intresse, antigen utifrån projektets status eller utifrån politiskt intresse. Sektorn arbetar med 
att hitta en lämplig redovisningsform för politiken när det gäller t.ex. exploateringsprojekt. 
  
Kommunstyrelsen skall löpande ha uppdaterad information om projektens framskridande för att 
vara väl insatt när det närmar sig t.ex. samråd, granskning eller antagande av detaljplaner. 
Löpande redovisning skall ske enligt beslut i samband med startbesked. 
Sektorn har under 2020 genomfört ett flertal presentationer och dialoger på kommunstyrelsens 
sammanträden, inte minst i slutet av året då en näst intill komplett genomgång av hela sektors 
projektportfölj genomfördes. Alla detaljplaner som startas tas upp för beslut till kommunstyrelsen 
vilket skapar möjlighet till påverkan av vilka detaljplaner som sektorn driver. Vid antagande av 
framtagna detaljplaner fattas alltid dessa beslut av kommunstyrelsen och även ofta av 
kommunfullmäktige. När större planeringsprojekt går ut på samråd och granskning, såsom den 
fördjupade översiktsplan för Landvetter Södra och den kommande kommunövergripande 
översiktsplanen, sker beslut om detta alltid i kommunstyrelsen. 
Under året har även rutiner för startbesked och uppföljning av investeringsprojekt tagits fram. 
 
Viktigt är även att arbeta med dialoger, gärna digitala, med medborgare i ett tidigt skede. 
När detaljplaner arbetas fram sker detta med stort fokus på dialog med närboende och påverkade. 
Sektorn uppmanar markägare och exploatörer att genomföra dialoginsatser både före 
detaljplanearbeten går igång, under detaljplanearbetet men även under byggskedet. Ett aktuellt 
exempel är fysiska dialoger med närboende i detaljplanen för Mölnlyckes hagar (tidigare Haga by) 
och de digitala dialogerna via bland annat facebook och kommunens hemsida i detaljplanen för nya 
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skola i Djupedalsäng. Plan och bygglagen ställer krav på dialog under detaljplanearbeten i samband 
med samråd och granskning. Dessa har under 2020 till större del genomförts digitalt, bland annat 
genom inspelade informationsfilmer, pga av Covid-19. I bygglovsskedet, när byggnation är nära 
förestående, sker också digital och fysisk dialog. 

3.1.5 Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Taxor och avgifter 141 455 126 619 114 498 135 637 

Hyror och arrenden 2 659 2 450 2 401 1 725 

Bidrag 54 340 1 465 31 787 869 

Fsg av verksamhet 29 187 29 217 18 904 21 175 

Övriga intäkter 27 356 112 646 56 342 3 963 

Summa intäkter 254 997 272 397 223 932 163 369 

Lönekostnader m.m. 63 920 62 357 58 257 67 819 

Köp av huvudverksamhet 84 036 85 058 81 634 83 720 

Lokalkostnader 2 555 2 259 1 418 2 182 

Avskrivning och internränta 39 467 37 451 38 576 45 723 

Övriga kostnader 88 245 125 996 85 786 55 519 

Summa kostnader 278 223 313 121 265 671 254 963 

     

Nettokostnader 23 226 40 724 41 739 91 594 

Nettobudget 91 594 87 358 91 873  

Avvikelse 68 368 46 634 50 134  
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Drifttabell 

tkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Ledning, Administration inkl Kommunekolog 8 726 12 105 3 379 10 030 

Mark och exploatering 4 500 4 422 -78 4 565 

Slutredovisning och exploateringsbidrag -68 500 0 68 500 -39 800 

Plan och bygglov -6 017 1 578 7 595 -3 482 

Trafik 67 406 69 204 1 798 64 058 

Miljö- och hälsoskydd 5 032 4 285 -747 5 266 

Vatten 10 212 0 -10 212 2 023 

Avfall 1 867 0 -1 867 -1 936 

Nettokostnad 23 226 91 594 68 368 40 724 

Nettokostnaden för sektorn uppgick till 23,2 mnkr, vilket avviker positivt med 68,4 mnkr jämfört med 
budget. I ovanstående ingår slutredovisningar för exploateringsprojekt Björkås, Björkelid och 
Stenhuggeriet på 16,6 mnkr samt exploateringsbidrag från Wallenstam 51,9 mnkr. 

Exklusive slutredovisningarna redovisade sektorn en negativ avvikelse om 0,1 mnkr jämfört med den 
senaste prognosen på ett överskott om 10,5 mnkr. Detta beror främst på att delar av projektet 
dagvattenparken kopplat till dagvattendammarna inte kommer att genomföras på grund av 
felprojektering av konsult. Utifrån försiktighetsprincipen belastas trafiks och VA:s resultat med hittills 
upparbetade utgifter för dagvattendammarna om totalt 14,7 mnkr. Verksamheternas resultat belastas 
även med kostnader för eventuell rättsprocess gentemot konsult. 

Skattefinansierat  

Verksamheten ledning visar totalt ett överskott på 3,4 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror 
mestadels på att budget om 1,6 mnkr för systemförvaltare inte utnyttjats under året. Verksamheten har 
även fått in cirka 0,5 mnkr i intäkter från exploateringsverksamheten för arbetad tid i projekten samt 
att Kommunekologen redovisar en positiv avvikelse på 0,3 mnkr. 

Verksamheten mark och exploatering visar ett mindre underskott om 80 tkr. Det varierar dock en del 
inom verksamheten vilket främst beror på lägre intäkter än budgeterat samt ett överskott inom 
personalkostnader. 

Plan och bygglovsverksamheten redovisat ett överskott på 7,6 mnkr. Verksamhetens intäkter visar ett 
positivt resultat på totalt 7,9 mnkr jämfört med budget och beror framförallt på ett antal stora 
detaljplaner och bygglovsärenden. Vidare visar verksamheten ett mindre underskott på 450 tkr för 
personalkostnader. 

Verksamheten trafik visar en positiv avvikelse på 1,8 mnkr. Överskottet beror delvis på att 
investeringar blivit framskjutna och medfört 4,1 mnkr lägre kostnader än budgeterat. Färdtjänst visar 
ett positivt resultat om 1,0 mnkr vilket kan härledas till covid -19, då antal resor sjunkit till en tredjedel 
jämfört mot 2019. Resultatet påverkas ytterligare av kostnader kopplade till dagvattendammarna och 
belastar resultatet med  5,6 mnkr år 2020. 

Miljö och hälsoskydd redovisar en negativ avvikelse om 747 tkr vilket främst beror på att man inte 
kan genomföra besök i samma utsträckning som planerat. Tid har och kommer även att läggas på 
kontroll av trängsel, istället för avgiftsfinansierad tillsyn. Ovanstående faktorer beror främst på covid -
19. 

Gemensamt för ovanstående verksamheter är att 10 mnkr har budgeterats som intäkter för arbetad tid i 
exploateringsprojekt. Dessa fluktuerar en del mellan verksamheterna, men totalt sett gick vi plus cirka 
2,0 mnkr. 
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Taxefinansierat 

Nettokostnaden för VA landar på 10,2 mnkr, detta trots att VA prognostiserade ett överskott på 3,2 
mnkr vid delåret. Främst beror avvikelsen på åtgärder i ett sent skede inför verksamhetsövergång till 
bolag. Största kostnaden avser ett sektorsgemensamt projekt med dagvattenpark och dammar i 
Mölnlycke centrum. Bedömningen är att i nuläget kommer inte dammarna genomföras och av 
försiktighetsprincip belastar 9,3 mnkr i upparbetade utgifter verksamheten år 2020. 

Verksamheten visar ett ett överskott på intäktssidan, vilket beror på en långdragen tvist som är 
avgjord, till VA-kollektivets fördel, och ger en positiv avvikelse om 2,4 mnkr. 

Avfall beräknar avvika negativt mot budget på 1,8 mnkr. Det beror mestadels på högre kostnader om 
2,8 mnkr än budgeterat för hämtning av hushållsavfall. Underskottet vägs upp framför allt av lägre 
kostnader för administrativ verksamhet och utebliven tjänst som informatör på Bråta ÅVC. 

  

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Ledning och Administration 0 60 60 0 

Miljö- Och Hälsoskydd 0 500 500 0 

Trafik 20 335 127 907 107 572 27 955 

Mark och Exploatering 124 1 000 876 802 

Plan och Bygglov 0 500 500 0 

Avfall 1 046 1 019 -27 1 261 

Vatten och Avlopp 133 643 346 072 212 429 91 430 

Nettoutgift 155 148 477 058 321 910 121 448 

Utfallet för sektorn är 155,1 mnkr i nettoutgifter jämfört med budgeterade 477 mnkr. Detta innebär ett 
överskott om 321,9 mnkr. Överskottet beror främst på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt 
till följd av överklagande och vidare utredningar. 

Avvikelsen om 99 mnkr för skattefinansierade delen samt 68 mnkr för taxefinansierade verksamheten 
föreslås för ombudgetering till 2021, då de avser projekt som fortfarande planeras att genomföras. 

De största projekten som pågår är dagvattenparken i Mölnlycke och Mölnlycke fabriker. Det är inom 
ramen för dessa projekt som de största avvikelserna finns i och med tidigare förseningar. Avvikelserna 
inom trafikverksamheten kommer att föreslås för ombudgetering till kommande år i bokslutet. 
Kommunstyrelsen har beviljat startbesked för etapp ett och etapp två med tillhörande deletapper för 
åtgärder kopplade till Mölnlycke fabriker, men de budgeterade medlen hann inte förbrukas i år utan 
verksamheten visar en avvikelse på 40 mnkr för året. 

Startbesked finns för dagvattenparken gällande muddring m.m. men ca 25 mnkr har inte nyttjats i år. 
Startbesked för gång- och cykelväg mellan Hällingsjö och Rävlanda är beviljat och sektorn planerar 
för att starta markförhandlingar för inlösen av mark för en eventuell byggstart under nästa år, varför 38 
mnkr kommer behöva ombudgeteras till nästa år. Trafik har i budget 8 mnkr för åtgärder kring 
Mölnlyckemotet i samband med ny detaljplan, planen är ej antagen och byggnationen hann inte starta 
under 2020. 

I projektet för nytt vattenverk i Västra Nedsjön med tillhörande överföringsledningar har totalt 117 
mnkr förbrukats, vilket är en avvikelse på 107 mnkr. Projektet har en tidsplan som är snäv men 
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överskottet i budget innebär inte att tidsplanen inte håller utan snarare hur budgeten är fördelad över 
åren. Arbetet med överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås, högreservoar och intagsstation 
i Hindås är påbörjat och de tre första etapperna på överföringsledningarna och högreservoar är i stort 
sätt färdigställda under 2020. Förberedelser för detaljprojektering för vattenverket har påbörjats under 
pret. För VA's räkning ingår även försening och överskott i projektet överföringsledning mellan 
Hällingsjö och Rävlanda. 

Exploateringsredovisning 
För varje exploateringsprojekt gör sektorn en bedömning om projektets förutsättningar att genomföras 
inklusive dess ekonomi. Inga exploateringsprojekt startar om de inte bedöms genomförbara med en 
godtagbar ekonomi. Löpande inkomster (ex vid tomtförsäljning) och utgifter (ex markarbete) avseende 
pågående exploateringsprojekt/område redovisas och bokförs på balansräkningen (tillgång eller skuld). 
Tidigare har vinst eller förlust för projektet bokförts först efter flera år när projektet bedöms helt 
färdigt och all mark är såld. För att följa gällande principer för resultatredovisning av intäkter har 
sektorn påbörjat ett arbete med att delredovisa projekt där mark är såld sedan tidigare men det finns 
mark kvar att sälja. Principen för detta är att bruttoredovisa försäljningen där kostnaden motsvarande 
såld mark redovisas vid samma tillfälle. 

Resultatet för försäljningen av exploateringsfastigheter är för året ett överskott om 16,6 mnkr. 
Överskottet avser tre områden där marken är såld, det är verksamhetsmark i Landvetter där sista 
tomten såldes under våren, nettoöverskottet för detta området är 7 mnkr. Det andra projektet avser 
bostäder där exploatören bygger ut infrastruktur och gator inom detaljplanen i Rävlanda, överskottet 
från markförsäljningen är 6,2 mnkr. Till sist är mark såld i ett sedan tidigare avslutat 
exploateringsområde, Stenhuggeriet, infrastruktur är utbyggd sedan tidigare och överskottet för den 
sista tomtförsäljningen är 3,9 mnkr. 

Det pågår även exploateringar på privat mark, så kallade exploatörsdrivna detaljplaner, där kommunen 
löpande redovisar resultatet, dessa tre projekt har under året genererat ett underskott om 0,5 mnkr. 

Löpande utgifter för exploateringar uppgår till 44,8 mnkr, varav aktivering av eget arbete uppgår till 
7,8 mnkr. Björröd, Hindås skola, Idrottsvägen och Landvetter centrum är de fyra projekt med högst 
utbyggnadsvolym under första delåret. Exempel på projekt i tidigare skeden med lite högre 
personalintensitet är verksamhetsmark i Airport city, Mölnlyckemotet och Skola Djupedal och mark 
för bostäder i Enebacken II och Landvetter Södra. 

Under året har verksamhetsmark sålts i Bårhult företagspark, Björröd och Björkåsen. Mark för 
bostäder har sålts på Idrottsgatan, i Landvetters backa, Säteriet (SÄBO) och Stenhuggeriet. Totala 
inkomster vid markförsäljning uppgår till 146 mnkr. 

Specificerad redovisning av exploateringsprojekten visas i bilaga exploatering. Där framgår 
kommunens inkomster och utgifter samt utgående balans till och med 31 december 2020 och hur 
mycket som resultatförts vid årets slut. Utgående balans för hela projektportföljen visar knappt 46,7 
mnkr i exploateringstillgångar, totala utgifter överstiger inkomsterna. 
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3.1.6 Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet 
  

  Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Avvikelse 
2020 Förklaring 

Projekt/områden     

Mölnlycke 541 595 -54 
Wendelsstrand och Säteriet är försenade 
mot plan. I Mölnlycke fabriker har det 
dock startat fler än beräknat. 

Landvetter 16 31 -15 
Byggnation på de kommunala 
småhustomterna har inte startat inom 
prognostiserad tid. 

Härryda 8 4 4 Fler förhandsbesked för bygglov har 
sökts än beräknat. 

Hindås 8 5 3  

Rävlanda 0 41 -41 
Del av projektet flerbostadshus i 
Björkelid är framskjutet till efter 
årsskiftet 

Hällingsjö 3 5 -2  

Totalt 576 681 -105  

  

Tabellen beskriver antal byggstarter som definieras som antal bostäder där utsättningen av nytt hus är 
gjort. Plan grundar sig på gällande bostadsförsörjningsprogram och därmed kommunens 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning om att växa med lägst 1,5 % i befolkningsökning/år 
över tid i hela kommunen. Antalet lägenheter kan slutligt fastställas sent i projektet beroende på om 
utsedd exploatör vill bygga små eller stora lägenheter, vilket styrs av efterfrågan vid tidpunkten för 
byggnation. 

Den största volymen av bostadsbyggnation som byggstartar under året är inom projekten Idrottsgatan 
och Mölnlycke fabriker samt 54 bostäder i särskilt boende på Säteriet i Mölnlycke. Antalet 
byggnationer av småhustomter har ökat jämfört med tidigare år då genomslagskraften i arbetet med 
ansökan om förhandsbesked börjar märkas. Mindre enskilda byggnationer på privat mark är dock svårt 
att planera för eftersom det grundar sig på fastighetsägare söker förhandsbesked och styckar av mark 
för byggnation, vilket kan röra sig om en upp till fyra bostäder. 

Målet om lägst 1,5 % befolkningsutveckling nås inte under 2020. I bilaga 3, Uppföljning av 
bostadsförsörjningsprogrammet, visas statistik kopplat till bland annat befolkningsutvecklingen och 
antal färdigställda lägenheter under en längre tidsperiod, från 2005 till 2029. Under de senaste 15 åren 
har befolkningsökningen varit i snitt 1,2 % medan prognosen för de kommande åren visar på ett snitt 
om 1,8 % årligen. Utifrån de projekt som finns i bostadsförsörjningsprogrammet framåt samt de 
detaljplaner som sektorn arbetar med nu, gör sektorn bedömningen att målet på sikt kommer uppfyllas 
med god marginal. 

3.2 Ledning 

3.2.1 Uppdrag 
Sektorns ledning leder och samordnar sektorns olika verksamheter och företräder sektorn gentemot 
medborgarna, förtroendevalda och förvaltningen i övrigt. I sektorns ledningsgrupp ingår sektorschef, 
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fem verksamhetschefer och en administrativ chef. Stadsarkitekt medverkar i sektorns ledningsgrupp. 

Under ledning är sektorchef och stadsarkitekt organiserade. I sektorsadministrationen ingår 
administrativ chef, en utredare, en jurist, en kommunekolog samt sex administratörer. 

Stadsarkitekten arbetar kommunövergripande med frågor om gestaltning, stadsmiljö, stadsliv och 
kulturmiljö. Stadsarkitekten ska verka för kvalitet i den gemensamma stadsmiljön och delta i 
långsiktig strategisk planering och stadsbyggnadsfrågor. 

Kommunekologen hanterar ärenden inom naturvård och bistår med ekologisk kompetens i 
samhällsplanering. Kommunekologen ansvarar för förvaltning av Rådasjöns- och Gallhålans 
naturreservat, kommunens naturvårdsplan och naturdatabas. Kommunekologen har en viktig roll i 
kontakter med kommuninvånare med att sprida information och ge råd om naturvärden, skötsel av 
naturområden och öka medborgarnas kunskap om kommunens naturmiljöer. Kommunekologens 
arbete styrs av miljöbalken och naturvårdsplanen för Härryda kommun. 

Juristen arbetar i huvudsak med att bistå sektorns samtliga verksamheter i juridiska frågeställningar. I 
arbetet ingår bland annat även att bereda, kvalitetssäkra och granska ärenden, att självständigt utföra 
kvalificerade utrednings- och uppföljningsuppdrag samt vid behov uppdatera reglementen och 
delegationsordningar. 

Administrationen svarar för sektorsövergripande uppgifter inom bland annat post-, diarie- och 
arkivhantering, hantering av kommunstyrelse- och delegationsärenden, GDPR samt 
verksamhetsövergripande utredningar och budgetarbete. Administrationen utför även administrativa 
arbetsuppgifter för verksamheterna inom sektorn samt samordnar sektorns digitaliseringsarbete. 

3.2.2 Ekonomi 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 10 435 13 365 -2 930 1 725 

Kostnad 1 707 1 260 -447 11 755 

Netto -8 728 -12 105 -3 377 10 030 

Verksamheten ledning visar totalt ett överskott på 3,4 mnkr jämfört med budget. 

Ledning och administration redovisar en positiv avvikelse på 3,0 mnkr. Överskottet beror mestadels på 
att budget om 1,6 mnkr för systemförvaltare inte utnyttjats under året. Verksamheten har även fått in 
cirka 0,5 mnkr i intäkter från exploateringsverksamheten för arbetad tid i projekten. En intäkt som inte 
finns med i verksamhetens budget för året. 

Kommunekologen redovisar en positiv avvikelse på 0,3 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader 
än budgeterat. 

3.3 Mark- och exploateringsverksamhet 

3.3.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Mark och exploatering driver och ansvarar för kommunens bostadsplanering och exploatering. 
Förutom att se till att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar efterlevs, arbetar 
verksamheten utifrån inriktningsmål för mark och kommunens mål om god ekonomisk hushållning att 
befolkningen ska öka med lägst 1,5 procent per år. Som ett led i den långsiktiga planeringen görs 
statistikutredningar och uppföljning av kommunens bostadsplanering och byggnation, 
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befolkningsprognoser och utveckling på kort och lång sikt. 
 
Med översiktsplanen som grund ska mark och exploatering se till att kommuninvånarnas behov och 
önskemål av detaljplanelagd mark i tillfredsställande mängd finns för verksamheter, bostäder, 
kommunal service m.m. Mark och exploatering säkerställer även tillgång på mark för utbyggnad av 
kommunal infrastruktur. Verksamheten ansvarar för att detaljplanerna är möjliga att förverkliga och 
håller hög kvalitet med avseende på ekonomi, juridik och teknik, i enlighet med plan- och bygglagen, 
fastighetsbildningslagen och expropriationslagen. 
 
Mark och exploatering köper och säljer mark, tar fram upplåtelseavtal för förvaltning av mark, 
arrenden och kommunens skogar.  
 
Övriga uppgifter och ansvar: kommunens grundkarta, att vid byggnation göra utsättningar, 
lägeskontroller samt nybyggnadskartor för fastighetsägare och att ajourhålla förvaltningens 
Geografiska Informationssystem (GIS). 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal nybyggnadskartor 376 285 303 336 

Antal husutstakningar 89 97 68 105 

Uppföljning av grunduppdrag 

Under året har verksamheten arbetat med 15 exploateringsprojekt för bostäder och 8 
exploateringsprojekt för verksamheter. Inom dessa projekt pågår arbete med markförsäljning, 
markförvaltning, utbyggnad av infrastruktur, detaljplaneläggning m.m. 
Under året har det färdigställts 201 bostäder, varav 161 i flerbostadshus och 40 i småhus. Ytterligare 
576 bostäder har byggstartat under året. 
Fram till december har kommunen sålt verksamhetsmark om ca 85 000 kvm i Bårhult och Björröd. 
Verksamheten mark och exploatering har under våren implementerat och utvecklat sektorns nya 
digitala kartdatabas, Geosecma. Det nya systemet innebär en stor förbättring i kvalitetssäkring av 
informationen och öppnar upp för nya möjligheter för digitalisering och visualisering av geografisk 
information. 
Under året har det upprättats 336 nybyggnadskartor och gjorts 105 husutstakningar. 

3.3.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Verksamheten skall aktivt arbeta för att trygga markförsörjningen för både näringsliv och 
bostadsbyggande. Marköverlåtelse skall ske till marknadspris och olika modeller för att tilldela mark 
skall prövas. 
 
I möjligaste mån skall arbetsuppgifter och utgifter kopplade till exploatering överföras på externa 
exploatörer. 

Uppföljning av politiska inriktningar 

Genom sektorn för samhällsbyggnads implementerade projektmodell har mark- och 
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exploateringsverksamheten rollen som projektägare och därmed rollen som beställare vad gäller 
detaljplaneläggning och utbyggnad av mark för näringsliv och bostadsbyggnation. Under året har 
sektorns ledningsgrupps gemensamma prioriteras projekt som uppskattas motsvara efterfrågan från 
marknaden både vad gäller mark för näringsliv och bostäder. Prioritering och urval har skett genom 
beaktande av politiska uppdrag och beslut, bostadsförsörjningsprogrammet samt inventering av den 
befintliga markreserven och redan pågående projekt. Bostadsprojekt som prioriteras har i huvudsak 
privata markägare men även kommunal mark har prioriteras. Olika former att driva och arbeta med 
framtagande av detaljplaner och genomförande av projekt har prövas. Arbetet har sett olika ut 
beroende på markägarens önskemål samt projektets lämplighet, komplexitet och yttre beroenden. 
Genom att ha tidiga dialoger och skriva avtal med privata markägare och exploatörer, har det mark 
och exploatering verkat för att de privata aktörerna har upphandlat konsuler med kompetens inom 
samtliga av de yrkesområden inom samhällsbyggnad som krävs för projektet. Dialog har skett 
mellan kommunen och markägaren eller exploatören från ansökan om planbesked och löpande 
genom hela samhällsbyggnadsprocessen. Samtliga kostnader som uppstår med anledning av 
initierade projekt ska bekostas av varje markägare eller exploatör som erhåller nyttan av åtgärden, 
vilket mark- och exploatering säkerställt genom exploateringsavtal. 

3.3.3 Ekonomi 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikel
se 2020 

Bokslut 
2019 

Intäkt 82 251 9 355 72 896 116 506 

Kostnad 18 251 13 777 -4 474 81 271 

Netto -64 000 4 422 68 422 -35 235 

Mark och exploatering redovisar en positiv budgetavvikelse om 68,4 mnkr, inklusive 
slutredovisningar för exploateringsprojekt på totalt 68, 5 mnkr. Projekten som slutredovisas är 
Björkåsen 7,0 mnkr, Björkelid 6,0 mnkr, Stenhuggeriet 3,6 mnkr samt exploateringsbidrag för 
Mölnlycke fabriker från Wallenstam på 51,9 mnkr. 

Verksamheten i övrigt visar ett mindre underskott om 80 tkr. Det varierar dock en del inom 
verksamheten vilket främst beror på lägre intäkter än budgeterat samt ett överskott inom 
personalkostnader med anledning av bland annat tjänstledigheter. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Page 80 of 369



40(67) 

3.4 Miljö- och hälsoskydd 

3.4.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Miljö- och hälsoskydd arbetar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden och utför tillsyn över 
verksamheter och aktiviteter som täcks av bland annat miljöbalken och livsmedelslagen, men även 
lagar såsom tobaks- och strålskyddslagen. 
 
Miljöbalken innehåller regler för att skydda människors hälsa och miljö. Den berör all användning av 
mark, byggnader eller anläggningar som medför eller kan medföra utsläpp till mark, luft eller vatten 
som kan utgöra en risk för miljön eller människors hälsa. Miljöbalkens regler gäller alla, såväl företag 
och offentliga verksamheter som privatpersoner. Syftet med tillsynen är att se till att gällande 
lagstiftning följs. Livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa 
och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel, inklusive dricksvatten. Det kan gälla att 
livsmedlen är hygieniskt säkra att äta och att information om innehåll och märkning är korrekt. Miljö- 
och hälsoskydd genomför livsmedelskontroller för att säkerställa att verksamheterna följer lagen. 
 
Förutom tillsyn och kontroll hanteras olika typer av tillståndsansökningar, anmälningar samt 
dispenser. Dessa kan röra exempelvis enskilda avlopp, solarier, strandskydd, med mera. Miljö- och 
hälsoskydd tar varje år fram en behovsutredning och en tillsynsplan. Verksamheten gör alltid en 
prioritering av aktiviteterna i tillsynsplanen utifrån lagstiftningens krav, den aktuella miljö- och 
hälsoskyddssituationen i kommunen samt nationella och lokala miljömål. 
 
Miljö- och hälsoskydd är även remissinstans vid exempelvis länsstyrelsens tillståndsprövning. Med 
kunskap inom miljöområdet deltar verksamheten även i kommunens samhällsplanering. En annan 
viktig uppgift är att ge råd och upplysningar om miljö- och hälsoskyddsfrågor till invånare och 
verksamheter. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal livsmedelsanläggningar 587 256 267 251 

Antal delegationsbeslut 653 526 681 719 

Antal tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter  55 101 70 

Antal tillstånds- och anmälningspliktiga hälsoverksamheter  87 92 87 

Antal enskilda avlopp  2 500 2 500 3 500 

Antal tillståndsansökningar och anmälningsärenden  416 482 434 

Uppföljning av grunduppdrag 

Tillsynsplan i balans 
Under första halvåret 2020 inträffade covid-19 som inneburit en del konsekvenser för 
verksamheten. Det är framför allt den planerade tillsynen som påverkats. På grund av att besök ska 
undvikas på vissa verksamheter och att det i början av pandemin uttalades att det vore bra om 
tillsynsbesök skjuts fram eller görs på annat sätt, har tillsynsplanen avseende planerade inspektioner 
inte klarats. Detta gäller framför allt inom skola och förskola men även inom livsmedel och 
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miljöskydd. 
Några inspektioner har gjorts av enskilda avlopp, återvinningsplatser och U-objekt, som inte var 
planerade. Av olika orsaker har det varit bra att göra denna tillsyn. Vissa verksamheter är besökta 
utifrån klagomål, till exempel återvinningsplatser. Flera av de avlopp som inspekterats är utifrån att 
fastighetsägaren sökt bygglov eller förhandsbesked. I slutet av året gjordes även en riktad tillsyn 
mot ett område i anslutning till det pågående planområdet för Abborrtjärnsvägen. 
Under året kom det, utifrån situationen med covid-19, en ny lagstiftning om trängsel på 
uteserveringar m.m. Lagstiftningen innebär bland annat ett utökat kontrollansvar för miljö- och 
hälsoskydd. Denna kontroll har framför allt skett antingen inom ramen för den ordinarie 
livsmedelskontrollen eller vid klagomål. Anledningen till detta är att problematiken med trängsel på 
de verksamheter som omfattas av lagstiftningen inom kommunen är liten och att det finns få pubar 
och serveringar där trängsel kan uppkomma. I slutet av året gjordes dock fler rena 
trängselkontroller. Några ärenden har hanterats där rättelse skett efter rådgivning. Inget ärende har 
gått vidare till föreläggande eller förbud. 
Det har varit en stor ökning av antalet ansökningar om dispens från strandskyddet. Detta beror 
sannolikt på pandemin och att fler invånare befinner sig hemma i år. I övrigt följer antalet 
ansökningar och anmälningar tidigare år. 
Effektiv och rättssäker tillsyn 
Antalet beslut som verksamheten fattat som överklagas har ökat. Den största ökningen sker på 
fakturorna. Sannolikt hänger detta ihop med att det gjorts många inspektioner på lantbruk. Tillsynen 
på dessa sker med många års mellanrum och det finns hos utövarna en ovana att bli debiterade för 
tillsyn. Det är dock inget ärende som avgjorts av högre instans där det varit fel utifrån formella 
grunder. 
Handläggningstiden mäts för hanteringen av ansökan och anmälan av värmepumpar och enskilda 
avlopp. Ett fåtal av dessa ärenden har tagit lång tid vilket påverkar medelvärdet. För många ärenden 
begärs kompletteringar. När dessa kommer in styr inte verksamheten över utan det är upp till 
sökande. I flera fall är det detta som gör att handläggningstiden blir lång. Handläggningstiden är för 
avloppsansökningarna i medel 102 dagar. I 58 % av fallen är handläggningstiden under 90 dagar. 
Handläggningstiden för värmepumpsansökningarna är i medel 38 dagar. I 55 % av fallen är 
handläggningstiden under 20 dagar. Andelen ansökningar både för enskilda avlopp och 
värmepumpar där handläggningstiden klarar verksamhetens målvärde ökar kontinuerligt. Många 
gamla ärenden har avslutats under året. 
Arbete med att se över mallar, framförallt beslutsmallarna, pågår. Översynen av all information som 
verksamheten ansvarar för på kommunens webbsida fortgår. 
Nöjda och friska medarbetare 
Utifrån resultatet från medarbetarenkäten 2019 har verksamheten arbetat med att skapa bättre 
ordning och reda. Det gäller bland annat hur handläggarna enkelt ska se vilka ärenden som är 
pågående, att de ärenden som är avslutade även avslutas i ärendesystemet och att det finns rutiner 
för bevakningar. 
Under året har antalet sjukdagar sjunkit jämfört med tidigare år. Detta beror sannolikt på att fler är 
hemma vid milda symptom och därför inte smittar andra eller blir mer allvarligt sjuk själv. Alla har 
kunnat arbeta hemifrån vid milda symptom. 
Nöjda kunder 
Helårsresultatet för nöjd kundindex (NKI) redovisas i april 2021. Det preliminära resultatet för 2020 
visar att verksamheten behåller de tidigare goda omdömen för både livsmedel och miljö- o 
hälsoskydd. Det är dock flera delområden inom miljö- och hälsoskydd som inte når upp till 
verksamhetens egna mål. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Kundnöjdhet Livsmedel, NKI 80 80 80 81 

Kundnöjdhet Miljö, NKI 71 66 67 67 
Siffror för 2020 är preliminära. Resultat av Insiktsmätningen presenteras i april 2021. 

3.4.2 Ekonomi 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 4 169 4 800 -631 3 290 

Kostnad 9 201 9 085 -116 8 556 

Netto 5 032 4 285 -747 5 266 

Miljö och hälsoskydd redovisar en negativ avvikelse om 0,7 mnkr vilket främst beror på att tillsyn inte 
kunnat genomföras i samma utsträckning som planerat. Tid har, och kommer även att läggas, på 
kontroll av trängsel, istället för avgiftsfinansierad tillsyn. Ovanstående faktorer beror främst på covid -
19. 

Under 2020 har Göteborgs stad tagit över hanteringen av prövning och tillsyn av försäljning av tobak. 
Ett antal ärenden inkom innan en taxa för prövningen hade beslutats. Miljö- och hälsoskydd har ersatt 
Göteborg för den delen, vilket inte var med i årets budget och resulterat i extra kostnader om 135 tkr. 

3.5 Plan och bygglov 

3.5.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten plan och bygglov består av en planenhet och en bygglovsenhet. Verksamheten styrs till 
stora delar av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken. Lagarna reglerar planläggning av mark och 
vatten och innehåller bestämmelser kring byggande. Syftet med bestämmelserna är att främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. 
 
Enligt plan- och bygglagen är det kommunens ansvar att planlägga användningen av mark och vatten. 
Verksamheten tar fram och tillhandahåller de underlag för beslut som behövs för att möjliggöra en 
önskad samhällsutveckling i kommunen. 
 
Planenheten ansvarar för att upprätta detaljplaner, program och översiktsplaner på uppdrag av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Verksamhetens bygglovsenhet handlägger bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, 
startbesked, slutbesked och tekniska samråd. Bygglov ansvarar även för tillsyn och kontroll av att 
bygglovsbesluten följs. Bygglovsenheten jobbar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden 
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Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal bygglovsärenden 1 348 1 139 1 136 1 335 

Antal bostäder i antagna detaljplaner 900 160 145 1 400 

Mängd verksamhetsmark i antagna detaljplaner (kvm)  1 000 18 200 2 000 

Antal bostäder i beviljade förhandsbesked 12 34 65 68 

Uppföljning av grunduppdrag 

Framtagandet av ny kommunövergripande översiktsplan har under 2020 inneburit att dialog med 
ungdomar, företagare, politiker och medborgare genomförts för att lägga grunden till en 
samrådshandling som kommer ställas ut under våren 2021. Budgetuppdraget att ta fram ortsstudier 
för var och en av kommunens sju tätorter har slutförts. Under våren och sommaren 2020 gick den 
fördjupande översiktsplanen för Landvetter Södra ut på samråd, en viktig milstolpe i den nya 
stadens utveckling. Samrådssynpunkterna lägger grunden för det fortsatta arbetet mot en utställning. 
Framförallt pekar de inkomna synpunkterna på utmaningar vad gäller hantering av artskydd för 
bland annat tjäder, placering av en framtida järnväg Göteborg-Borås samt byggnation av 
infrastruktur för att möjliggöra resor till och från den nya staden. Förberedelser för en första 
detaljplaneetapp pågår tillsammans med Landvetter Södra Utveckling AB. 
I pågående detaljplaner, som beräknas antas de kommande 1-3 åren, finns i dagsläget knappt 3 000 
bostäder, 250 000 kvadratmeter verksamhetsmark och cirka 20 avdelningar förskola. Även 
kontorslokaler möjliggörs i några detaljplaner. 
Under 2020 antogs sex detaljplaner. Detaljplan för bostäder i Wendelstrand och bostäder vid 
Alberts ängar (Björröd) antogs strax innan sommaren med ett totalt bostadsinnehåll av 1400 
bostäder.  Detaljplanen för Wendelstrand upphävdes dock av Länsstyrelsen vilket innebär att 
sektorn tillsammans med exploatören gjort ett omtag i processen som bör leda till ett nytt antagande 
under våren 2021. Detaljplanen för Björröd ligger för tillfället överklagad hos mark- och 
miljödomstolen efter det att närboende överklagat beslutet att anta detaljplanen. I Härryda tätort har 
en detaljplan för hotell och kontor antagits och vunnit laga kraft. Denna möjliggör att det befintliga 
hotellet kan utöka sin verksamhet med fler hotellrum. I Djupedalsäng, Mölnlycke, har en detaljplan 
antagits som möjliggör ett uterum. Uterummet har en lång historia som bygglovsärende som i flera 
omgångar överklagats av närboende. Detaljplanens syfte är att säkerställa att uterummet får finnas 
kvar. Detaljplanen ligger för närvarande överklagad. I Rävlanda antogs en mindre detaljplan som 
möjliggör en bostad. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Sist men inte minst antogs en detaljplan för 
Härkeshultsvägen i Landvetter. Denna ligger dock för närvarande överklagad av närboende. Totalt 
möjliggör de antagna detaljplanerna 1400 bostäder, 2000 kvadratmeter verksamhetsmark och 6 
avdelningar förskola. Om inte detaljplanen för Wendelstrand räknas med minskar dock dessa siffror 
avsevärt till 300 bostäder och 2000 kvadratmeter verksamhetsmark. 
Under sommaren 2021 förväntas den sista piloten för exploatörsdriven detaljplan, Säteriet med 
ungefär 300 bostäder att antas. Under våren kommer även detaljplanen för AirPort City etapp 4 att 
kunna antas, om inte de kommande riksintressespecificeringen från Trafikverket för de kommande 
järnvägen Göteborg-Borås inverkar negativt på processen. Även detaljplanen för verksamheter i 
Mölnlyckemotet kommer att granskas och antas under 2021. 
Antal sökta bygglov fortsätter att vara stort under året, men framförallt är byggloven storleksmässigt 
större än under 2019. Exempelvis befinner sig Mölnlycke fabriker och Idrottsgatan i Mölnlycke 
samt delar av Bårhultsmotets verksamhetsområde i bygglovsfasen. Via förhandsbesked har 68 nya 
bostäder möjliggjorts vilket innebär att kurvan för antalet möjliggjorda bostäder i förhandsbesked 
planat ut. Trots utplaningen svarar förhandsbeskeden för en stor del av det totala antalet bostäder 
som möjliggörs av detaljplaner och förhandsbesked. 
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Digitaliseringen av bygglovsprocessen tog stora kliv framåt under 2019 och har fortsatt så under 
2020. De största vinsterna med arbetet har blivit den snabbare bygglovsprocessen gentemot sökande 
och den minskande belastningen administrativt i verksamheten. Preliminärt insiktsresultat för NKI 
för företag har planat ut på en hyfsad nivå för bygglov under 2020. NKI 2020 för företagare var 67 
jämfört med 2019 då samma siffra var 68. 2018 var resultatet 55. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Insiktsresultat NKI Bygglov från företagare 57 55 68 67 
Siffror för 2020 är preliminära. Resultat av Insiktsmätningen presenteras i april 2021. 

3.5.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Detaljplaner skall tas fram med olika arbetsmetoder beroende på områdets förutsättningar i form av 
exempelvis ägarförhållanden. 
 
För att förvaltningen skall få påbörja ett nytt detaljplanearbete skall startbesked ges av 
kommunstyrelsen. Begäran av startbesked skall innehålla projektplan med resursbehov, totalbudget 
och tidsram för genomförandet samt tilltänkt projektledare. 
 
Tillgången till infrastruktur är styrande för möjligheten att bygga. 

Uppföljning av politiska inriktningar 

Sektorn anpassar arbetssättet i respektive detaljplan efter exempelvis ägoförhållanden. Detaljplaner 
drivs, förenklat, på två olika sätt: exploatörsdriven eller driven av kommunen. Oavsett modell 
samarbetar kommunen alltid tätt med exploatören genom hela planprocessen. I den exploatörsdrivna 
modellen förskjuts delar av ansvaret för framtagande av planhandlingar från kommun till exploatör. 
Samtliga detaljplaner som startas ska erhålla uppdrag/startbesked från Kommunstyrelsen innan 
uppstart sker. Detta enligt sektorns projektmodell. Skrivelse till kommunstyrelsen innehåller bl.a. 
uppgifter om uppskattad projekttid, övergripande ekonomiska konsekvenser av detaljplanen och 
bemanning av projektgrupp. 
För att säkra ett genomförande av samtliga detaljplaner måste ett framtagande av detaljplan 
samordnas med möjligheten att få tillgång till infrastruktur. Sektorn har sista året utvecklat nya 
arbetssätt som möjliggör genomföranden i områden som tidigare sågs som svårare att säkra ett 
genomförande i. Detta görs genom att ställa krav på exploatör att bekosta utbyggnad av 
infrastruktur. En risk med ett sådant upplägg är dock att kommunen har en begränsad rätt att ställa 
krav på externa parter kring finansiering av exempelvis allmän plats. 

3.5.3 Ekonomi 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 24 934 17 024 7 910 18 915 

Kostnad 18 917 18 602 -315 15 433 

Netto -6 017 1 578 7 595 -3 482 

Page 85 of 369



45(67) 

Plan och bygglovsverksamheten redovisat ett överskott på 7,6 mnkr. 

Verksamhetens intäkter beträffande taxor och avgifter visar ett positivt resultat på totalt 7,9 mnkr 
jämfört mot budget vilket förbättrar resultatet. 

Ökningen i taxor beror framförallt på att verksamheten har uppdaterat taxan samt fått in fler stora 
ärenden, både detaljplaner och bygglovsärenden, exempelvis Mölnlycke fabriker och Idrottsvägen som 
båda befinner sig i bygglovsskedet. Vidare visar verksamheten ett mindre underskott på 450 tkr för 
personalkostnader. 

3.6 Trafik 

3.6.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten ansvarar för drift, underhåll, renhållning, reinvesteringar och nyanläggning av 
kommunala gator, gång- och cykelvägar, pendelparkeringar, parkeringshus och övriga parkeringsytor. 
Trafik ansvarar även för offentliga centrumytor såsom torg, platser och grönområden och tar 
myndighetsbeslut i frågor om trafiksäkerhetsåtgärder, dispenser, parkeringsövervakning, trafikbuller 
och upplåtelse av offentlig plats. Verksamheten har driftansvaret för konst i offentlig miljö. 
Trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet är viktiga inslag i verksamhetens uppdrag. 
 
Verksamheten deltar i arbetet med att genomföra en överföring av ägande, drift och underhåll av 
belysning till Härryda Energi AB.  
 
Verksamheten har det övergripande ansvaret för Mölndalsån med dess biflöden samt är kommunens 
representant för samordningen med Mölndal och Göteborg rörande översvämningsåtgärder. 
 
Verksamheten ansvarar för framtagande av beslut och genomförande av färdtjänst och riksfärdtjänst 
samt för samordning av kommunens omsorgsresor, skolskjutsar och särskoleskjutsar. För den 
allmänna kollektivtrafiken ansvarar verksamheten för att ge fysiska förutsättningar för Västtrafik att 
bedriva kollektivtrafik på det kommunala vägnätet. 
 
Verksamheten regleras i stor utsträckning av lagstiftning så som plan och bygglagen, ordningslagen, 
trafikförordningen samt lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
Persontransporterna regleras i lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst och skollagen. Delar av 
verksamheten regleras utifrån kommunpolitiskt antagna riktlinjer och taxor som exempel riktlinjer för 
offentlig plats, riktlinjer för den särskilda kollektivtrafiken och skolskjutsriktlinjer. Största delen av 
verksamheten upphandlas enligt lag om offentlig upphandling. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Genomfarts- och huvudgator, lokalgator, m² 832 455 871 591 877 291 885 137 

Gång- och cykelvägar, m² 322 294 327 512 327 762 331 544 

Antal resor inom den särskilda kollektivtrafiken, st 35 205 36 264 37 031 11 237 

Antal skolskjutsresor exklusive resor inom den allmänna 
kollektivtrafiken, st 81 231 89 026 98 719 98 798 
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Uppföljning av grunduppdrag 

Inom verksamhetsstöd/tidiga skeden pågår flera uppdrag där några som kan nämnas är; ny 
trafikstrategi, ny parkeringsstrategi, stöd till arbetet med FÖP Landvetter Södra, stråksamverkan 
Göteborg-Borås vilket bland annat innefattar ny järnväg Göteborg-Borås, riksväg 40 och kust till 
kustbanan. Även samråd med Västtrafik i samband med förändringar av kollektivtrafiken samt 
deltagande i exploatörsdrivna detaljplaner. Deltagare från teamet har också varit involverade i 
forskningsprojekt från Rise, med bland annat självkörande fordon. 
Projektledningsenheten arbetar med en rad uppdrag som befinner sig i olika skeden, alltifrån 
projektering till byggnation. Bland uppdrag i projekteringsfas kan nämnas projektering av gata, 
gång- och cykelväg samt VA för Mölnlycke Fabriker etapp 2, kapacitetsförbättringsåtgärder utmed 
Säterivägen, förbättring av gata och ledningar i Gärdesområdet, vattenöverföringsledning och 
utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Rävlanda och Hällingsjö samt del av 
Brattåsvägen/Landevigatan och parkytan inom detaljplan för Landvetter centrum kvarteret 2. Omtag 
på Magasinsvägen har utförts och marklovshandlingar är nu inlämnade. 
Arbetet med projekt Mölnlycke dagvattenpark påbörjades under året med muddring av Mölndalsån. 
En stor del av projektet kopplat till dagvattendammarna har dock behövt avbeställas på grund av 
geoteknisk felprojektering av konsult. Alternativa lösningar för dagvattenrening utreds. 
Skademinimering pågår och en försäkringsprocess gentemot konsult har inletts. 
Under året har projektledningsenheten arbetat med utbyggnad av VA ledningar inom Mölnlycke 
Fabriker etapp 1, ombyggnation av gata och ledningar i Idrotts- och Bäckvägen samt utbyggnad av 
gata och VA på Iberovägen i Hindås. 
Reinvesterings- och driftprojekten inom gatuenheten har 2020 ålagts med startbesked vilket 
medförde en ny hantering av projekten med mer administration och en något lägre flexibilitet kring 
prioriteringen av utförda åtgärder under året. 
Team myndighet samordnar en grupp med deltagare från flera verksamheter inom kommunen i 
syfte att lyfta de pågående projekten i Mölnlycke centrumför att identifiera aktiviteter som behöver 
anpassas till varandra och säkerställa kommunikationen ut mot allmänheten och andra intressenter i 
projekten. Team myndighet har möjliggjort etablering av foodtrucks i Mölnlycke. En plattform för 
digital ansökan har upprättats för att underlätta handläggningen. 
Team transport/utredning och planering med färdtjänst och skolskjuts har varit kraftigt påverkade av 
covid-19 där resorna har varit färre men dyrare på grund av ändrade riktlinjer för bland annat 
ensamåkning. En ny taxa för resor med färdtjänst antogs under våren. Byte av digital plattform har 
krävt mer arbete med e-ansökan som implementeras i januari 2021. 
Team drift har under året jobbat fokuserat med kvalitetsutveckling. Projektplanering och 
kalkylering har i utredningen kartlagt möjlig verksamhetsutveckling som skapar goda 
förutsättningar för fortsatt arbete och god samverkan med mark och anläggning inom sektorn för 
teknik- och förvaltningsstöd som utförare av uppdragen. Prioriteringar har behövts göras mellan 
beläggningsarbete, samförläggningar och dagvattenhantering. 
Trafikverksamheten gör bedömningen att genomförande av VAs bolagisering kommer att påverka 
driften. Verksamheten kommer under 2021 ha tät dialog med VA-bolaget för en fortsatt god 
samverkan mellan VA och Trafik. 
Under året har samverkan med HEAB lett fram till ett avtal för överföring av drift och vid årsskiftet 
togs ägande av belysning över av HEAB. Uppstart av belysningsprogram pågår för att hitta 
riktlinjer/ policy/strategier för belysnings gestaltning och teknisk kravspecifikation. 
Sammanfattningsvis är bedömningen att trafikverksamheten arbetat med sitt grunduppdrag på ett 
tillfredsställande sätt med kontinuerlig kontroll av ärenden, entreprenad och intraprenadavtal. 
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3.6.2 Ekonomi 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 25 266 16 245 9 021 25 679 

Kostnad 92 672 85 449 -7 223 89 737 

Netto 67 406 69 204 1 798 64 058 

Verksamheten trafik visar en positiv avvikelse på 1,8 mnkr. 

Överskottet beror delvis på att investeringar blivit framskjutna och medfört lägre 
kapitaltjänstkostnader med 4,1 mnkr jämfört med budget. Verksamheten har fått in 1,3 mnkr i 
obudgeterade intäkter från framförallt parkeringsövervakning och felparkeringsavgifter. Färdtjänst 
visar ett positivt resultat om 1,0 mnkr vilket kan härledas till att antal resor sjunkit till en tredjedel 
jämfört mot 2019 med anledning av den pågående pandemin. 

Verksamhetens resultat påverkas negativt av en obudgeterad kostnad för ett skadeståndsärende på 
500 tkr gällande en vattenskada samt högre personalkostnader än budget på cirka 900 tkr. 

Resultatet påverkas ytterligare av att i nuläget kommer inte dammarna genomföras och av 
försiktighetsprincip belastar resultatet med  5,6 mnkr i upparbetade utgifter samt eventuelll 
rättsprocess för verksamheten år 2020. 

3.7 Vatten 

3.7.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamhetens uppdrag är att för vatten- och avloppskollektivet (kunder anslutna till det kommunala 
VA-nätet) producera och distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet, avleda 
och rena spillvatten samt avleda dagvatten. Vattenverksamheten ska verka för en god vattenförsörjning 
med hänsyn till hygien, hälsa och miljön genom plan- och bygglagen och enligt lagen om allmänna 
vattentjänster samt livsmedelsverkets föreskrifter. Verksamheten har ett ansvar att skydda 
dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter. 
 
Vatten- och avloppverksamheten utför drift och underhåll samt nybyggnation av kommunens 
ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. 
Verksamheten ska även genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god 
dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten, såväl för befintliga som för tillkommande bostäder 
och industrier. 
 
Andra uppdrag som verksamheten ansvarar för är att installera, kontrollera och byta ut vattenmätare, 
ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar samt upprätta VA-försörjningsplaner. 
 
Verksamheten är affärsdrivande och finansierad med avgifter enligt en VA-taxa. VA-taxan beslutas av 
kommunfullmäktige. Enligt vattentjänstlagen är verksamheten ansvarig att årligen upprätta en separat 
balans- och resultaträkning som återspeglar hur verksamhetens intäkter förhåller sig till kostnaderna. 
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Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Total längd dricksvattenledningar, km 274 274 275 275 

Total längd spillvattenledningar, km 249 249 249 264 

Antal vattenläckor (på huvudledningar, serviser och 
armaturer) 24 15 22 23 

Antal avloppsstopp (på huvudledningar, serviser och 
armaturer) 25 22 20 15 

Producerad vattenmängd, 1000 m3 2 042 1 999 1 942 1 941 

Uppföljning av grunduppdrag 

Samverkansavtalet med upphandlad entreprenör för byggande av överföringsledningar mellan 
Landvetter och Hindås, intagsstationen på Bocköhalvön med sjöledningar och högreservoaren 
pågår. En systemhandling för det nya vattenverket har startats under första delen av året och är en 
del i processen för att kunna ta fram en detaljprojektering och ett kostnadsunderlag. Hela projektet 
planeras vara klart 2022/2023. 
Fram tills det nya vattenverket i Hindås är utbyggd och driftsatt finns det möjlighet att köpa in mer 
dricksvatten till den ordinarie dricksvattendistributionen från Mölndals stad och Partille. 

Dricksvattenprovtagning utförs enligt gällande kontrollprogram och uppfyller kraven i 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Alla analysresultat från distrubutionsnätet och 
råvattenprovtagningar granskas och följs upp kontinuerligt enligt livsmedelsverkets krav. 
Ledningsnätet genomgår kontinuerlig översyn och kontroll enligt fastställda driftrutiner enligt 
egenkontrollprogrammet. Spolningar i spillvattennätet har utförts enligt fastställt schema. 

Regelbundna provtagningar på avloppsreningen utförs enligt fastställt provtagningsprogram enligt 
egenkontrollprogrammet och miljötillstånd vid de olika verken. 

Byte av vattenmätare byttes ut enligt gällande utbytesplan fram till 26 mars på grund av Covid-19. 
Efter den 26 mars har verksamheten stoppat utbytesplanen och endast satt upp nya vattenmätare i 
nybyggnationer och vid akuta åtgärder för att hindra smittspridning till kunder och för att skydda 
personal från smitta av Covid-19. 

Ett flertal åtgärder har vidtagits för att skydda all personal från att bli smittade av Covid-19. 

- Förskjutning av raster och luncher för att minska social distansering 

- Handsprit finns tillgänglig för all personal på kontor och även i bilarna. 

- Möjligheter att arbeta hemifrån har vidtagits och i första hand är möten digitala. 

Elsäkerhetsarbete och egenkontroller har utförs på alla vattenanläggningar enligt egenkontrollplan. 

En intern revision har utförts enligt egenkontrollprogrammet med en extern revisionsledare för VA i 
slutet på året. 

Under sommaren infördes ett bevattningsförbud i hela kommunen mellan juni och augusti då den 
första uppmaningen i april med att spara på vattnet inte räckte till. I juni var nivån i kommunens 
huvudvattentäkt Finnsjön var lika låg som i slutet på juni 2018 då det var en extrem torka och svår 
vattensituation. Under våren och sommaren var det ett samarbete med grannkommunerna med hur vi 
kunde hjälpa varandra med att öka inköp av dricksvatten från Mölndal och Partille. 
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3.7.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att bolagisera verksamheten. 

Uppföljning av politiska inriktningar 

Verksamheten har arbetat och engagerat medarbetare från övriga kommunen med att få till en 
verksamhetsövergång till bolaget, Härryda Vatten och Avfall AB. Kommunfullmäktige beslutade 
om överlåtelse och verksamhetsövergång i december 2020, och beslutade även om bolagsordning 
och ägardirektiv för bolaget. I och med det formella beslut har arbetet intensifierats och 
verksamheten har börjat meddela leverantörer, kunder och andra avtalsparter. 2021 inleds med en 
extra bolagsstämma och det kommer att genomföra en rad styrelsemöten i januari för att starta i 
gång bolaget. 

3.7.3 Ekonomi 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 80 788 79 981 807 71 699 

Kostnad 91 000 79 981 -11 019 69 762 

Netto 10 212 0 -10 212 -1 937 

Nettokostnaden landar på 10,2 mnkr, detta trots att VA prognostiserade ett överskott på 3,2 mnkr vid 
delåret. Främst beror avvikelsen på åtgärder i ett sent skede inför verksamhetsövergång till bolag. 
Största kostnaden avser ett sektorsgemensamt projekt med dagvattenpark och dammar i Mölnlycke 
centrum. Bedömningen i nuläget är att dammarna inte kommer att genomföras och av 
försiktighetsprincip belastar 9,3 mnkr i upparbetade utgifter verksamheten år 2020. I samband med en 
inventering påträffades ett antal anläggningar med bokförda värden som är avvecklade eller sålda, 
dessa har utrangerats till en kostnad om 1,8 mnkr. 

Verksamheten redovisar ett överskott på intäktssidan, vilket främst beror på en långdragen tvist, som 
under året avgjordes till VA-kollektivets fördel, och ger en positiv avvikelse om 2,4 mnkr. Personal 
som arbetar inom ramen för investeringsprojekt belastar inte driften vilket inte är justerat i budget 
2020 och generar ett överskott. Att invånarantalet inte ökat i den utsträckning som det var budgeterat 
för samt att det under sommaren infördes bevattningsförbud har påverkar intäkterna negativt. 

Den torra sommaren med bevattningsförbud och en lite lägre befolkningstillväxt påverkar kostnader, 
bland annat för köp av dricksvatten och spillvattenhantering. Även avskrivningar och internränta 
avviker positivt vilket härleds till försening av färdigställande och aktivering av investeringsprojekt. 

3.8 Avfall 

3.8.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten avfall är ansvarig för att samla in, transportera och återvinna eller borttransportera det 
hushållsavfall som finns i kommunen, och som inte faller under producentansvaret. Kommunens 
ansvar omfattar hushållsavfall och grovavfall, avloppsslam och farligt avfall. De lagar som styr 
avfallshantering är framförallt miljöbalken, avfallsförordningen och förordningar om producentansvar. 
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Avfallsverksamheten tar fram en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan och 
avfallsföreskrifter. Avfallsplanen anger hur avfall hanteras i Härryda kommun och innehåller 
kommunens planer för hur avfallshanteringen ska utvecklas. Härryda kommun är med i den 
gemensamma avfallsplanen för Göteborgsregionen. De framtagna avfallsföreskrifterna anger 
bestämmelserna för hur avfallshanteringen ska skötas i kommunen. I dem berättar kommunen hur den 
uppfyller sina skyldigheter på avfallsområdet och även hur fastighetsinnehavare omfattas av 
föreskrifterna. 
 
Verksamheten samarbetar med olika externa organisationer för insamling och återvinning av avfall. 
Kommunen har tecknat samverkansavtal för platser för återvinningsstationer med Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB (FTIAB). FTIAB ansvarar för behållare, tömning och städning av 
återvinningsstationerna. Elkretsen tar emot hushållens elavfall och däck kan lämnas till Svensk 
däckåtervinning. 
 
Verksamheten är affärsdrivande och finansierad med avgifter enligt en avfallstaxa. Både avfallstaxan 
och renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Totalt antal abonnentanläggningar 10 553 10 649 10 226 10 300 

Insamlad mängd hushållsavfall, kommunalt ansvar, ton 14 170 13 969 13 918 15 073 

Abonnenter som lämnar matavfall biogas, (%) 57 59 63 63 

Återvinningsstationer i kommunen 26 26 26 26 

Uppföljning av grunduppdrag 

För att säkerställa en god kvalité samt att grunduppdraget utförs som det ska, sker kontinuerligt 
avstämningar med berörda insamlingsentreprenörer, med mottagningsanläggningar för avfallet samt 
med övriga samarbetsaktörer enligt årsplan. 
Verksamheten har arbetat kontinuerligt med att bidra till avfallsminimering och återanvändning. 
Detta bland annat genom medverkan i projekt och informationsinsatser. 
Enligt Miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan. En avfallsplan behandlar kommunens 
planer för utveckling av avfallshanteringen och anger hur avfall ska hanteras i kommunen. Under 
året har Härryda kommun antagit en ny avfallsplan som gäller för göteborgsregionens 13 
kommuner. I ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” är 
det stort fokus på förebyggande och återanvändning i linje med nationella och internationella mål 
och visioner. 
Vidare har verksamheten haft ett fokus på god säkerhet och arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt 
med att nå en god arbetsmiljö. Dels med miljöstyrande taxa men också med punktinsatser. 
Att hålla en kostnadseffektiv avfallshantering och även erbjuder god service är med i alla steg och 
utvecklingsbeslut inom verksamheten. 
Ytterligare uppföljningar samt kvalitetskontroller har skett kontinuerligt. 

Page 91 of 369



51(67) 

3.8.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Verksamheten har bolagiserats och ingår nu i bolaget Härryda Vatten och Avfall AB. 

Uppföljning av politiska inriktningar 

Verksamheten har arbetat och engagerat medarbetare från övriga kommunen med att få till en 
verksamhetsövergång till bolaget, Härryda Vatten och Avfall AB. Kommunfullmäktige beslutade 
om överlåtelse och verksamhetsövergång i december 2020, man beslutade även om bolagsordning 
och ägardirektiv för bolaget. I och med att det formella beslutet fattats har arbetet intensifierats och 
verksamheten har börjat meddela leverantörer, kunder och andra avtalsparter. 2021 inleds med en 
extra bolagsstämma och man genomför en rad styrelsemöten i januari för att starta i gång bolaget. 

3.8.3 Ekonomi 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 35 883 34 704 1 179 34 583 

Kostnad 37 750 34 704 -3 046 36 606 

Netto 1 867 0 -1 867 2 023 
Prelimniära siffror 23/1-21 

Utfall och avvikelse om 1,9 mnkr härleds främst till periodiseringar inför verksamhetsövergång till 
bolag. 

I samband med årsskiftet när verksamheten bolagiseras är periodiseringar gjorda för att kostnader som 
avser kommunen ska redovisas på 2020. I och med att stora entreprenader som, sophämtning och 
hantering av olika av avfall, debiteras i efterhand månadsvis landar 13 månader på 2020 som förklarar 
avvikelsen utöver tidigare prognostiserat. 

I delåret prognostiserades en negativ avvikelse mot budget på 800 tkr. Det beror mestadels på högre 
kostnader om 2,8 mnkr än budgeterat för hämtning av hushållsavfall. Kommunen har beslutat om en 
högre taxa inför 2021 för att möta de ökade kostnaderna. Underskottet med anledning av hämtning av 
hushållsavfall vägs upp framför allt av lägre kostnader för administrativ verksamhet och utebliven 
tjänst som informatör på Bråta ÅVC men också av högre taxeintäkter för sophämtning och för 
slamtömning. 
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4 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 
4.1.1 Sektorns organisation 

 

4.1.2 Sektorchefen om bokslutet 
Året som gått har präglats av pandemin och de utmaningar som den fört med sig. Sektorns olika 
funktioner har satts på prov alltifrån att kunna prioritera om, ta sig an nya arbetsuppgifter och tänka 
nytt till att hantera personalens oro för att arbeta i miljöer där det funnits risk för smitta. Dessutom har 
cheferna fått utveckla sin förmåga att styra och leda sin verksamhet på distans för att minska risken för 
smittspridning. Under hösten fick den anlagda branden vid Ekdalaskolans huvudentré stora negativa 
konsekvenser för skolan. Det innebar bland annat att Fastighetsfunktionen fick ordna fram tillfälliga 
lokaler men även leda arbetet med att sanera och renovera de delar av skolan som påverkats av 
branden. 

4.1.3 Sammanfattning av verksamheternas uppföljning av 
grunduppdrag 

Pandemin har påverkat verksamheten i sektorn på flera sätt vilket medfört att prioriteringar varit 
nödvändiga. Vissa planerade insatser har därför fått stå tillbaka men sektorn har huvudsakligen klarat 
sitt grunduppdrag. Bland annat har sektorn varit behjälpliga att tillgodose skolornas behov av tillfälliga 
lokaler för att minska smittspridningen men även ersättningslokaler för Ekdalaskolan när skolan 
sanerades. 

Tillgängligheten till kommunens IT-infrastruktur har varit hög och visar på en positiv trend där antalet 
incidenter med större kundpåverkan har minskat under 2020, detta trots att flera stora 
förändringsprojekt i IT-miljön genomförts under året. 

Miljöarbetet inom sektorn har fortsatt under året vilket innebar att vi återigen klarade kraven för 
miljödiplomering. Bland annat har mängden gummigranulat som används på konstgräsplanerna 
minskat med 13 ton vilket motsvarar 33%. Matsvinnet har dock ökat då servering också skett i 
tillfälliga matsalar. Distansundervisningen har också påverkat matsvinnet negativt då elevantalet varit 
svårt att beräkna. 
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Städservice har fått ställa om och förändra städrutiner utifrån rådande pandemi med ökade uppdrag 
som följd. Stort fokus har varit att rengöra och desinfektera kontaktytor i kommunens verksamheter, 
samt extra städning av idrottshallar kvällar och helger. Tack vara en låg sjukfrånvaro har uppdragen 
klarats av. 

En del av säkerhetsfunktionens ordinarie arbetsuppgifter har fått prioriteras ned vilket bland annat 
påverkat områden som säkerhetsskydd och civilt försvar negativt. Däremot har arbetet inom områden 
som internt skydd och informationssäkerhet genomförts enligt plan. 

4.1.4 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan 
utförare än kommunen. 
 
Sektorn ska erbjuda en effektiv intern service. 

Uppföljning av politiska inriktningar 

En gång per år gör ledningsgruppen en genomlysning av vilka verksamheter eller delar av 
verksamheter som kan bedrivas av annan utförare. I år har fastighetsjouren varit i fokus. Flera av de 
ärenden som fastighetsjouren får hantera på kvällar och nätter kräver specifik fastighetskompetens 
för att avhjälpa. Ett utökat samarbete med Securitas har därför inletts där de, inom ramen för den 
ordinarie områdesbevakningen, även hanterar vissa larm som fastighetsjouren tidigare hanterat. 
Den årliga kundundersökningen visar att sektorns funktioner över lag får höga betyg av de 
verksamheter som sektorn servar. Att det ekonomiska resultatet för 2020 blev ett underskott på 
drygt 6 miljoner kronor beror i huvud sak på faktorer som sektorn inte kunnat påverka. Det gäller 
exempelvis effekter av pandemin och branden på Ekdalaskolan. Under året har det på grund av 
pandemin uppstått nya behov av service till olika verksamheter. Att servicefunktionerna är samlade 
i en och samma sektor har varit en fördel för att snabbt och samordnat svara upp på nya behov. 
Sammantaget görs bedömningen att sektorn levererar en effektiv service. 
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4.1.5 Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Taxor och avgifter 0 10 33 0 

Hyror och arrenden 219 572 217 253 206 566 222 063 

Bidrag 5 558 7 183 6 114 3 462 

Fsg av verksamhet 227 495 223 350 184 321 219 529 

Övriga intäkter 3 568 4 450 4 236 876 

Summa intäkter 456 193 452 246 401 270 445 930 

Lönekostnader m.m. 158 013 155 526 153 987 159 138 

Köp av huvudverksamhet 52 206 458 0 

Lokalkostnader 57 941 55 657 48 589 58 482 

Avskrivning och internränta 118 357 117 780 116 054 118 852 

Övriga kostnader 151 079 143 346 144 122 132 384 

Summa kostnader 485 442 472 515 463 210 468 856 

     

Nettokostnader 29 249 20 269 61 940 22 926 

Nettobudget 22 926 22 030 67 172 22 926 

Avvikelse -6 323 1 761 5 232 0 

Drifttabell 

tkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

 Ledning  2 697 2 593 -104 4 627 

 Fastighet  1 426 525 -901 1 815 

 IT  8 132 6 077 -2 055 5 242 

 Måltidsservice  4 887 1 590 -3 297 517 

 Service  7 567 7 226 -341 5 861 

 Städservice  1 020 1 960 940 -791 

 Säkerhet  3 520 2 955 -565 2 998 

Nettokostnad 29 249 22 926 -6 323 20 269 

Sektorn redovisar en negativ budgetavvikelse med 6,3 mnkr. De största underskotten kan hänföras till 
fastighet (-0,9 mnkr), IT (-2,1 mnkr) och måltidsservice (-3,3 mnkr). När det gäller fastighet är det 
framför allt en anlagd brand på Ekdalaskolan samt utrangering av Lunnekullens förskola till följd av 
framtida rivning som inneburit kostnader som överstiger budget. 
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Underskottet för IT beror främst på högre kostnader för microsoftlicenser, Trend (antivirus) samt 
Officepaket. Kostnadsökningen är också en följd av en revision av microsoftlicenser som innebär en 
tilläggsfakturering på 0,5 mnkr. 

Måltidsservice har påverkats av att ett antal förskoleavdelningar stängts från och med höstterminen 
vilket genererat lägre intäkter. Det är i stort sett endast råvarukostnaden som kunnat sparas in eftersom 
en viss grundbemanning krävs, samtidigt som hyreskostnaderna för köken varit oförändrade. 
Pandemin har inneburit högre personalkostnader genom en mer omfattande hantering med tillfälliga 
lunchrestauranger i många skolor och ökat svinn. Intäkterna har även påverkats negativt av att 
gymnasiet under perioder bedrivit undervisning på distans. 

Underskottet på säkerhet är en konsekvens av dyrare avtal för bevakningstjänster samt kamera- och 
extrabevakning utöver budget. Budget 2021 har justerats med anledning av det dyrare avtalet. 

Det mindre underskottet inom ledning beror på ej budgeterade kostnader för 
distansutbildningsplattform. 

För städservice redovisas ett överskott på 0,9 mnkr vilket i huvudsak förklaras av utökad städning. 

Sektorns totala intäkter är en procent högre än föregående år. Detta beror framför allt på 
indexuppräkning av internhyror för objekt som hyrs ut till kommunens verksamheter och till viss del 
volymökningar inom städservice och IT. Samtidigt redovisar måltidsservice betydligt lägre intäkter än 
föregående år till följd av volymminskningar inom gymnasiet på grund av covid-19 och färre barn 
inom förskola. 

Kostnaderna har ökat med knappt 3 procent jämfört med år 2019. Detta beror, förutom årlig 
lönerevision, på bland annat högre licenskostnader avseende Microsoft och Trend samt den anlagda 
branden på Ekdalaskolan. 

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

 Ledning  0 2 700 2 700 97 

 Fastighet  210 773 274 837 64 064 66 410 

 IT  4 140 9 020 4 880 2 989 

 Måltidsservice  180 500 320 0 

 Service  5 156 8 093 2 937 8 177 

 Städservice  458 500 42 249 

Nettoutgift 220 707 295 650 74 943 77 922 

Sektorns investeringsutgifter uppgår till 220,7 mnkr vilket innebär ett överskott med 74,9 mnkr. 

För fastighetfunktionen återstår 66,4 mnkr av investeringsbudgeten där den största delen beror på 
tidsförskjutningar och att nybyggnad av gymnastik- och trampolinhall avbröts utifrån beslut i 
kommunstyrelsen. Kommunen kommer istället att köpa en gymnastik- och trampolinhall av 
Wallenstam AB under år 2021. Tidsförskjutningarna kan framför allt hänföras till Wallenstam arena 
och Fagerhultsskolan i Hindås där betalplanerna inte följer budget. Detta innebär inga förseningar av 
planerad driftstart för dessa objekt. Projektet som avser utveckling av Råda säteri har pausats i väntan 
på ny uppdragsbeskrivning från politiken och endast en mindre del av budgeten för ombyggnad av 
Hulebäcksgymnasiets kök har använts till följd av tidsförskjutningar. 

Överskottet inom ledning på 2,7 mnkr beror på att de projekt som kommunstyrelsen beslutat att lägga 
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på is, t.ex. Härryda idrottshall, budgeterats där. 

För IT-funktionen redovisas ett överskott på 4,9 mnkr som förklaras av tidsförskjutningar, fördelaktiga 
upphandlingar och mer kostnadseffektiv lagringslösning. 

Måltidsservice visar på en positiv budgetavvikelse med 0,3 mnkr då större utbyten och inköp av 
måltidsutrustning planeras till år 2021. 

För servicefunktionen förklaras överskottet bland annat av att anslaget för inventarier i Wallenstam 
arena till största delen kommer att användas under 2021. Anslaget för möbler till konferensrum i 
kommunhuset har inte behövts användas fullt ut. 

4.2 Ledning 

4.2.1 Uppdrag 
Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot 
allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. 

4.2.2 Ekonomi 

Ledning 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 2 0 2 2 

Kostnad 2 699 2 593 -106 4 628 

Netto 2 697 2 593 -104 4 626 

Ledning redovisar ett underskott på 0,1 mnkr på grund av ej budgeterade kostnader för 
distansutbildningsplattform. Via plattformen har kommunens anställda fått korta digitala utbildningar 
per mail. Exempelvis har utbildningar i informationssäkerhet skickats ut men plattformen används 
även vid introduktion av nyanställda i Härryda kommun. 

Årets resultat innebär en nettokostnad som är 1,9 mnkr lägre än föregående år. Detta beror främst på 
2019 års tillfälligt budgeterade tjänster på ledning som var en följd av omorganisationen som innebar 
att fritid förening flyttades till sektor UKF. 

4.3 Fastighet 

4.3.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Fastighetsfunktionen ska kostnadseffektivt förvalta och underhålla Härryda kommuns fastigheter med 
miljöarbete i fokus. Funktionen ansvarar för upphandling, projektering, byggledning och kontroll vid 
ny-, om- och tillbyggnad av kommunens fastigheter. Dessutom ansvarar funktionen för drift och 
underhåll av kommunens lokaler, intern och extern förhyrning av lokaler samt verksamhetsservice. 
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Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Kostnad för ägda lokaler (kr/kvm) 850 847 915 945 

Kostnad för hyrda lokaler (kr/kvm) 1 362 1 251 1 403 1 406 

Nyttjandegrad av lokaler (%) 99,5 99,5 99,5 99,5 

Total area, kvm (bruksarea) 208 972 214 989 215 834 213 419 

Varav ägda lokaler, kvm (bruksarea) 189 658 191 720 191 720 189 205 

Varav hyrda lokaler, kvm (bruksarea) 19 314 23 269 24 114 24 214 

Energianvändning (kwh/kvm) 144 145 139 138 

Antal inkomna ärenden/år   5 657 9 079 

Varav beställningar   248 734 

Varav serviceanmälningar   5 409 8 345 

Uppföljning av grunduppdrag 

Fastighetfunktionen har under året fokuserat på miljöarbetet genom sektorns gemensamma 
miljödiplomering men också genom utfasning av oljepannan på Djupedalsskolan. 
Genom ärendehanteringssystem Xpand kan fastighetsfunktionen på ett enkelt sätt följa upp sina 
ärenden och hur leveransen fungerar ut mot kommunens verksamheter. Under året har 92% av 
inkomna ärenden åtgärdats och avslutats. Resterande ärenden är beställningar från verksamheter 
alternativt ärenden som inkommit i slutet på 2020 och som förväntas avslutas under januari 2021. 
Genom ett politisk prioriterat uppdrag, att ta fram statusbedömningar på kommunens skolor och 
förskolor, har fastighetsfunktionen under året tagit fram en strategi för genomförandet. Strategin 
ligger till grund för ett nytt arbetssätt i förvaltningsuppdraget av kommunens fastigheter och 
kommer bidra till framtagandet av långsiktiga underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal oljepannor 8 8 7 6 

Andel åtgärdade ärenden (%)   91 92 

4.3.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Verksamheten skall sträva efter att optimera lokalanvändningen och att bygga klimatsmart. Vid 
nytillskott skall alternativ till eget ägande undersökas och outnyttjade lokaler skall erbjudas till 
alternativ utförare eller avyttras när det är lämpligt. 

Uppföljning av politiska inriktningar 

Lokalanvändandet förändras årligen och tillfälligt vakanta lokaler har under året använts till följd av 
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pandemin. Tillfälliga inhyrningar av administrativa lokaler skedde under hösten till följd av branden 
på Ekdalaskolan. Inom kommunens eget fastighetsbestånd har alla lokaler använts under året. 
Lokalbehovet för kommunens verksamheter lyfts i lokalresursgruppen (LRP) och redovisas i 
lokalresursplanen. Alternativt ägande vid nybyggnation hanteras inom ramen för LRP-gruppens 
uppdrag. Vid ny- till- och ombyggnad följs Boverkets byggregler för klimatsmarta och miljövänliga 
byggnader. Under pågående byggnation av Fagerhultskolan tillskapas plats för solcellsanläggning 
på byggnadens tak. Vid nyproduktion väljs också klimatsmarta och energisparande system till 
fastigheterna. 

4.3.3 Ekonomi 

Fastighet 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 232 243 222 651 9 592 223 358 

Kostnad 233 669 223 176 -10 493 225 173 

Netto 1 426 525 -901 1 815 

Fastighetsfunktionen redovisar ett underskott med 0,9 mnkr. Det förekommer ett flertal avvikelser på 
olika områden inom funktionen, såväl positiva som negativa. Utrangeringar av anläggningstillgångar 
innebär engångskostnader på totalt 2,6 mnkr. Exempel på detta är Lunnekullens och Säteriets 
förskolor på grund av rivning respektive framtida rivning till följd av ändrad detaljplan. Den anlagda 
branden på Ekdalaskolan uppgår till en nettokostnad på cirka 2,0 mnkr men delar av detta belopp är 
uppskattade kostnader som ännu inte är fakturerade och den totala ersättningen från försäkringsbolaget 
är ännu inte beslutad utan bygger till viss del på beräkningar enligt försiktighetsprincipen. 
Skadegörelsen har varit hög under året och ett antal vattenskador som krävt akuta underhållsåtgärder 
har inträffat. Kostnaderna för fastighetsskötsel överstiger budget med knappt 1,4 mnkr vilket beror på 
högre kostnader för grönyteskötsel, bland annat i form av återställning av grönytor. Även kostnaderna 
för myndighetskrav har blivit högre än budgeterat till följd av förbättrad uppföljning och plan för 
åtgärder. 

Ett överskott på sammantaget 2,4 mnkr redovisas för energi- samt vatten- och avloppskostnader. Det 
har varit ett varmare år än ett så kallat normalår, elpriserna blev lägre än budgeterat och en avräkning 
gällande vatten och avlopp innebar lägre kostnader än beräknat. Enheterna drift och teknik samt 
vaktmästeri redovisar överskott på 0,7 mnkr respektive 0,3 mnkr. Detta beror på sjukfrånvaro som inte 
ersatts och återhållsamhet vid inköp av material medan vaktmästeriet haft lägre kostnader för 
verksamhetsbilar. För enheten förvaltning och projekt redovisas en positiv budgetavvikelse med 0,3 
mnkr vilket beror på tillfällig vakans av personal. När det gäller planerat underhåll har kostnaderna 
blivit 2,5 mnkr lägre än budgeterat. Det är en följd av att underhållsinsatser i högre utsträckning 
bokförts som komponentutbyte på investeringsredovisningen där det istället blivit ett 
budgetunderskott. 

Vissa av avvikelserna ovan är av engångskaraktär, exempelvis utrangeringarna av förskolorna. Men 
förändrade detaljplaner och kontinuerlig översyn av kommunens anläggningar innebär att 
utrangeringar görs vid behov och så länge det finns ett restvärde kommer detta alltid innebära en 
kostnad. Vissa interna omfördelningar har gjorts inför 2021 års budget som bland annat innebär att 
kostnader har flyttats från energibudgeten till grönyteskötsel och myndighetskrav för att bättre 
återspegla de verkliga behoven och kostnaderna. 

Såväl intäkter som kostnader har stigit jämfört med föregående år. Detta beror bland annat på att 
kostnaderna för akut underhåll är högre än år 2019, till följd av skadegörelse och vattenskador som 
beskrivits ovan. 
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4.4 IT 

4.4.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
IT-funktionen ska med fokus på kvalitet upprätthålla och utveckla en kostnadseffektiv och driftsäker 
IT miljö. Inom uppdraget ingår ansvar för IT-säkerheten, driften och utvecklingen av kommunens 
infrastruktur, såsom nätverk och servermiljö. I uppdraget ingår att hantera databasservrar och 
verksamhetsspecifika servrar samt diverse IT-tjänster och driften av kommunens telefonväxel. IT utför 
även systemförvaltning efter överenskommelse med respektive verksamhet samt bidrar till 
kommunens digitalisering. Dessutom ansvarar IT för att trafiken fungerar mot externa tjänster och 
Internet. Funktionen tillhandahåller digital arbetsplats. Servicedesk ger stöd och support till politiker 
och tjänstepersoner i kommunen. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal ärenden i servicedesk 6 252 6 847 7 833 8 393 

Antal samtal till servicedesk 16 311 13 230 12 988 13 363 

Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) 2 629 2 858 2 799 2 829 

Antal användare i administrativa nätet 2 444 2 609 2 583 2 592 

Antal debiterbara anknytningar i växeln 1 328 1 339 1 341 1 334 

Uppföljning av grunduppdrag 

IT-funktionen har under 2020 genomfört flera större utvecklings- och förändringsprojekt i 
förvaltningens IT infrastruktur. 

• Implementation av en ny identitetslösning. 
• Implementation av nya Microsoft Office 365 licenser 
• Installation av en ny datacentermiljö. 

 
Projekten som genomförts med mål att effektivisera och skapa förutsättningar för en driftsäker och 
tillgänglig IT-miljö har genomförts enligt plan trots pandemin. Genomförandet av dessa projekt har 
till viss del påverkat IT-funktionens samlade leveranskapacitet då tillgången till IT-resurser och 
servicedesk har varit något begränsad. 
IT-funktionen har även genomfört avveckling av uttjänt funktionalitet, mjukvara och hårdvara. 
Tillgängligheten till kommunens IT infrastruktur har varit hög och visar på en positiv trend där 
antalet incidenter med en större kundpåverkan har minskat under 2020, detta trots att flera stora 
förändringsprojekt har genomförts under året. Det är delvis ett resultat av införandet av ett 
kvalitetshöjande arbetssätt inom IT-funktionen som bland annat baseras på ramverket ITIL. 
Pandemin har medfört ökat distansarbete och kapaciteten IT-miljön har varit tillräcklig under 2020 
för att tillgodose de behov som uppstått. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Tillgång till nätverk i procent av total tid  99,4 99,4 99,6 

Tillgång till internet i procent av total tid  99,4 99,4 99,6 

Antal incidenter som påverkat leverans till kund  139 102 93 

4.4.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Verksamheten skall stödja en digitalisering som ger effektivisering och/eller uppnår högre medborgar-
/näringslivsnytta. 

Uppföljning av politiska inriktningar 

IT-funktionen stödjer kommunens digitaliseringsarbete genom dialog med verksamheterna i 
samverkan med enheten för digital utveckling. En förutsättning för att kunna stötta förvaltningen i 
digitaliseringsarbetet är att IT-funktionen förvaltar och tillhandahåller en stabil och tillgänglig IT-
plattform som uppfyller kommunens behov och krav. För att tillse detta har flera stora projekt 
genomförts. 
IT-funktionen stöttar även digitaliseringsarbetet genom att fortsatt utveckla IT-miljön och 
implementera förändringar i infrastrukturen baserat på verksamheternas behov. Ett exempel på ett 
sådant införandet är installationen av en RPA-plattform (Robot Process Automatisering) som krävs 
för att automatisera och effektivisera arbetsprocesser. 

4.4.3 Ekonomi 

IT 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 32 735 32 519 216 31 678 

Kostnad 40 868 38 596 -2 272 36 920 

Netto 8 133 6 077 -2 056 5 242 

IT-funktionens underskott på knappt 2,1 mnkr är främst en följd av högre licenskostnader avseende 
Microsoft och Trend (antivirus). Dessutom har en revision av microsoftlicenser genomförts som 
inneburit en tilläggsfakturering. Totalt sett översteg licenskostnaderna budget med 2,7 mnkr. 
Konsultkostnaderna överstiger budget med 0,4 mnkr vilket bland annat beror på avveckling av 
infrastruktur. För att hålla nere underskottet har inköp av hårdvara begränsats under året vilket 
inneburit en besparing på 1,1 mnkr. 2021 års budget har anpassats till högre licenskostnader. 

Den redovisade nettokostnaden är 2,9 mnkr högre än föregående år vilket främst beror på 
licenskostnaderna som beskrivits ovan. Även konsultkostnaderna är något högre än 2019. 
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4.5 Måltidsservice 

4.5.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Måltidsservice ska tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Det sker i tillagnings-, 
mottagnings- och serveringskök. Funktionen arbetar också aktivt för att minska sin miljöpåverkan och 
matsvinnet på förskolor, skolor och äldreboenden. Maten som serveras till barn, elever och äldre ska 
säkerställa goda matvanor och anpassas efter varje åldersgrupps behov. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Råvarukostnad per matgäst och år 2 484 2 550 2 464 2 338 

Under året har gymnasieeleverna till stor del undervisats på distans och sjukfrånvaron har periodvis 
varit högre än normalt under året. Detta medför en för låg kostnad då antalet inskrivna elever är 
detsamma på årsbasis. Råvarukostnaden per person är därför inte rättvisande. 

Uppföljning av grunduppdrag 

Pandemin har påverkat verksamheten vilket medfört att matsvinnet har ökat då servering också skett 
i tillfälliga matsalar, avdelningar och utkört på vagnar inom våra olika verksamheter. 
Distansundervisningen har också påverkat matsvinnet då elevantalet varit svårt att beräkna. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Matsvinn (kg/person/år) 16 13 13 15 

Andel förskolor som infört närande lärande måltider  45 93 100 

Andel grundskolor som infört närande lärande måltider  17 72 100 

Andel svenskt kött/fågel 95 95 95 95 

4.5.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Transportpåverkan avseende råvaror ska minska. 
Matsvinnet ska minska. 

Uppföljning av politiska inriktningar 

Pandemin har påverkat matsvinnet negativt eftersom det varit svårare att planera åtgången. Det 
beror bl. a. på att servering skett på avdelningarna inom äldreomsorgen, periodvis oplanerad högre 
frånvaro inom förskola och skola och servering i klassrum eller tillfälliga matsalar. 
Transporterna har ökat eftersom skolluncher levererats till tillfälliga matsalar i Mölnlycke 
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(Telluslokalen) och Rävlanda (Föreningsgården). 

4.5.3 Ekonomi 

Måltidsservice 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 94 498 98 135 -3 637 101 151 

Kostnad 99 385 99 725 340 101 669 

Netto 4 887 1 590 -3 297 518 

Måltidsservice redovisar en negativ budgetavvikelse med 3,3 mnkr. Både intäkter och kostnader har 
blivit lägre än budgeterat till följd av volymminskningar. Intäkterna har minskat i betydligt större 
omfattning än kostnaderna. Den minskade omsättningen beror på att flera förskoleavdelningar stängts 
från och med höstterminen på grund av av färre barn. Huvuddelen av köken är inte bemannade med 
fler än en årsarbetare och eftersom en viss grundbemanning krävs har personalkostnaderna inte kunnat 
minska i samma utsträckning som intäkterna. Även hyreskostnaderna för köken har varit på samma 
nivå som tidigare. Skolrestaurangen på Hulebäcksgymnasiet har varit stängd under en stor del av 
vårterminen och under hösten har en tredjedel av eleverna haft distansundervisning på grund av 
pandemin, vilket inneburit ett större intäktsbortfall. Pandemin har också fördyrat för verksamheten 
(extra personal i skolrestauranger och tillfälliga matsalar) med ungefär 1,0 mnkr. Den förändrade 
mathanteringen har även inneburit ökat matsvinn även om råvarukostnaderna totalt sett understiger 
budget med 1,5 mnkr. 

Volymminskningarna i kombination med ovan nämnda övriga effekter är effekter av pandemin. Det 
förklarar också den minskade omsättningen och i hög grad den ökade nettokostnaden jämfört med 
föregående år. Samtidigt har måltidspriserna varit på samma nivå som år 2019 i kombination med 
stigande löner och lokalhyror vilket också bidrar till högre nettokostnader. 

Effekterna av pandemin bedöms fortgå under år 2021 även om det är oklart hur länge och i vilken 
omfattning. Ekonomiska utmaningar inom förskoleköken fortsätter så länge det finns ett överskott på 
platser. 

4.6 Service 

4.6.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Servicefunktionen ger service utifrån områdena fordon, mark och anläggning, konsumentvägledning, 
budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorsservice. Fordonscentralen ansvarar för inköp, 
drift och underhåll av bilar i kommunal verksamhet. Mark och anläggningar ansvarar för drift och 
underhåll av kommunala idrottsplatser, konstgräsplaner, badplatser, lekplatser, näridrottsplatser och 
motionsspår. Enheten ansvarar också för utförandet av parkskötsel, gaturenhållning och snöröjning. 
Kontorsservice ansvarar för förvaltningens post och ger service med vaktmästartjänster till 
medarbetarna i kommunhuset. Kontaktcenter arbetar i huvudsak på uppdrag av socialtjänsten och 
samhällsbyggnad gentemot kommuninvånare och företag. 
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Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal ärenden till kontaktcenter  26 939 25 895 24 310 

Antal ärenden konsumentvägledning  800 757 737 

Genomsnittligt antal kontakter per ärende till 
konsumentvägledning   2 2 

Väntetid budget- och skuldrådgivning, antal månader  0,25 0,25 0,25 

Antal ärenden budget- och skuldrådgivning  83 78 80 

Antal bilar   158 155 

Uppföljning av grunduppdrag 

Kvalitetsindikatorerna påvisar fortsatt hög tillgänglighet, hög andel direktlösta ärenden i 
kontaktcenter samt en hög kundnöjdhet. 
På miljöområdet har funktionen gjort framsteg genom att minska mängden gummigranulat som 
används på konstgräsplanerna med 33%, till 13 ton. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Tillgänglighet - andel samtal som kommer fram till 
kontaktcenter 97 91 94 95 

Tillgänglighet - andel samtal som kommer fram till budget- 
och skuldrådgivning  92 91 91 

Tillgänglighet - andel samtal som kommer fram till 
konsumentvägledning (%)  88 85 87 

Andel direktlösta ärenden i kontaktcenter (%) 69 72 70 72 

Kundnöjdhet kontaktcenter 98 94 95 95 

Andel mottagna samtal inom 60 sekunder (%) 84 79 78 80 

Förbrukning gummigranulat (kg)  25 580 19 240 12 980 

Andel miljöbilar (%) 69 70,5 73,6 73,5 

Andel fossilfria drivmedel (%)   23 39,7 

Kostnad/bil/körd mil (kr)  45 42,69 42,71 

4.6.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Verksamheten skall bidra till kommunens ambition att vara en serviceorganisation för medborgare och 
näringsliv. 
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Uppföljning av politiska inriktningar 

För att säkerställa att kontaktcenter har en hög servicenivå till medborgare och näringsliv används 
så kallade mystery calls. Över en lång period har kontaktcenter fått  höga betyg vid dessa 
undersökningar. Den interna servicen bedöms genom sektor TOF:s kundenkät och där har enheterna 
inom funktionen fått höga NKI-värden. 

4.6.3 Ekonomi 

Service 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 61 902 58 992 2 910 61 746 

Kostnad 69 469 66 218 -3 251 67 606 

Netto 7 567 7 226 -341 5 860 

Servicefunktionen redovisar ett underskott på 0,3 mnkr. Det förekommer både positiva och negativa 
budgetavvikelser inom funktionens olika enheter. 

Kontaktcenter samt gemensam administration visar på ett överskott motsvarande 0,3 mnkr vilket 
framför allt förklaras av lägre kostnader för köpta tjänster och utbildning som en konsekvens av covid-
19. 

Kostnaderna för fritidsanläggningar överstiger budget med 0,9 mnkr. Detta beror främst på ett politiskt 
uppdrag om tillgänglighetsanpassning av en badplats samt att fler toaletter hyrts in till de kommunala 
badplatserna på grund av pandemin. 

För konsumentvägledning och ekonomisk rådgivning redovisas ett mindre överskott på 0,1 mnkr som 
bland annat kan hänföras till lägre personalkostnader. 

Kontorsservice redovisar ett överskott på 0,1 mnkr vilket bland annat beror på lägre 
utbildningskostnader till följd av covid-19. 

Samtliga budgetavvikelser bedöms vara av engångskaraktär. 

Servicefunktionen redovisar en nettokostnad som är 1,9 mnkr högre än föregående år. Detta beror 
bland annat på tillgänglighetsanpassningen av badplats samt högre kapitalkostnader till följd av 
nyinvesteringar. 

4.7 Städservice 

4.7.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Städservice tillhandahåller kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva städtjänster åt kommunens 
verksamheter. Funktionen utför daglig städning, golvvård, flyttstädning, byggstädning, fönsterputs och 
extra beställningar. 
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Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Städyta (kvm) 141 000 143 064 145 823 145 614 

Antal städobjekt 103 110 118 117 

Uppföljning av grunduppdrag 

Under året har funktionen fått ställa om och förändra städrutiner utifrån rådande pandemi. Stort 
fokus har varit att rengöra och desinfektera kontaktytor i kommunens verksamheter, samt extra 
städning av idrottshallar kvällar och helger. Sjukfrånvaron varit låg, lägre än tidigare år, vilket har 
bidragit till att det mesta av den årliga storstädningen har kunnat göras, trots ökad frekvens på 
städning för att förhindra smittspridning. På grund av pandemin har endast 75% av 
kvalitetsmätningarna utförts, utav dessa var 81% godkända. Som ett led i digitaliseringen har alla 
medarbetarna blivit utbildade i Office 365, vilket ger en större transparens och skapar högre 
delaktighet eftersom utbyte och delande av information blir mer lättillgängligt. För att än bättre 
kunna kvalitetssäkra vår service har funktionen köpt in ett nytt verksamhetssystem som beräknar 
städytor och städtider. Systemet innefattar även en modul för kvalitetsmätning enligt INSTA 800, 
nordisk standard för att utvärdera städkvaliteten. Mätningen kommer att göras direkt efter avslutad 
städning för att få en rättvis bedömning av kvaliteten. I oktober månad flyttades rekrytering av 
vikarier över till Bemanningsenheten. Under hösten inleddes också ett samarbete med 
arbetsmarknadsenheten och Härryda framtid. Städservice har tagit emot 15 personer som har 
praktiserat under 14 veckor samtidigt som de studerat SFI kombinerat med en städutbildning. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Avverkningsgrad (kvm/person/timma) 227 238 256 255 

Andel godkända kvalitetsmätningar (%)   79 81 
 

4.7.2 Ekonomi 

Städservice 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 33 461 32 373 1 088 32 992 

Kostnad 34 481 34 333 -148 32 201 

Netto 1 020 1 960 940 -791 

Städservice redovisas en positiv budgetavvikelse med 0,9 mnkr. Förklaringen är främst tillkommande 
marginalintäkter till följd av extra städuppdrag utöver budget. En del av överskottet beror också på 
intäkter för utökad städning under kvällar och helger till följd av covid-19. Detta har också medfört 
stigande personalkostnader men i mindre utsträckning än de extra städuppdragen. 
Utbildningskostnaderna har blivit lägre än budgeterat vilket också beror på pandemin. Pandemin har 
även inneburit högre kostnader för förbrukningsmaterial samtidigt som fönsterputsning inte kunnat 
genomföras på boenden vilket har lett till lägre kostnader än budgeterat. Nettokostnaden har ökat 
marginellt jämfört med år 2019 vilket bland annat beror på årliga kostnader för lönerevision i 
kombination med att städpriserna inte räknats upp, då detta görs i treårsintervall. 
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4.8 Säkerhet 

4.8.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Säkerhetsfunktionen samordnar och utvecklar förvaltningens arbete inom säkerhets- och 
informationssäkerhetsområdet. Funktionen ansvarar för att förvaltningen utbildar och övar 
krisorganisationen vid samhällsstörningar, utvecklar förvaltningens förmåga inom området civilt 
försvar samt arbetet med säkerhetsskydd. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal utbildningar/övningar för hela eller delar av 
krisorganisationen 2 5 8 5 

Antal objekt med kamerabevakning 4 4 6 7 

På grund av pandemi var krisledning aktiverad under större delen av 2020 vilket innebar ett lärande 
efterhand. Att anordna ytterligare utbildningar eller övningar bedömdes inte relevant. Delar av 
krisledningen har medverkat på samtliga samverkansövningar som länsstyrelsen ansvarat för. 
Dessutom deltog kommunledningen i Totalförsvarsövning 2020 i början av året. Krisledning var även 
aktiverad i samband med branden vid Ekdalaskolan. Hanteringen av konsekvenserna av branden 
krävde krisledningsinsatser initialt på central nivå men framförallt inom sektor UKF där medarbetare 
från säkerhetsfunktionen ledde och stöttade krisledningsarbetet. 

Uppföljning av grunduppdrag 

2020 har varit ett speciellt år där större delen av året har fått ägnas åt krisledningen och 
krisberedskap på grund av pandemin. En del av säkerhetsfunktionens ordinarie arbetsuppgifter har 
fått prioriteras ned vilket bland annat påverkat områden som säkerhetsskydd och civilt försvar 
negativt. Däremot har arbetet inom områden som internt skydd och informationssäkerhet 
genomförts enligt plan. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Placering "trygg och säker kommun" (öppna jämförelser) 18 23 22  

Upplevd trygghet hos kommuninvånarna (enligt SCB:s 
medborgarundersökning) 57 58 58 59 

4.8.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Verksamheten skall arbeta för att öka tryggheten för medborgarna, bland annat genom trygga miljöer i 
alla delar av kommunen. 
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Uppföljning av politiska inriktningar 

Under året har brottsförebyggande rådet tagit fram en plan för att öka den upplevda tryggheten. 
Säkerhetsfunktionen har deltagit i framtagandet av planen. 
Extra väktarinsats utöver ordinarie områdesbevakning har satts in vid flera tillfällen. Exempelvis 
gjordes det i Landvetter centrum runt årsskiftet 2019/2020 till följd av upplevd otrygghet. Under 
hösten har Rävlanda och området runt Rävlandaskolan haft extra insatser på grund av upprepad 
skadegörelse och stökiga ungdomar på kvällar och nätter. Insatser har gjorts för att försvåra att man 
med fordon kan ta sig in på skolgården. Även några skolor och förskolor i Landvetter har varit 
föremål för extra väktarinsatser. Kostnaden för skadegörelse på kommunens fastigheter uppgår till 
1,4 mnkr för 2020 vilket är en ökning med cirka 4%. Kostnaden för att återställa Ekdalaskolan efter 
branden är inte inräknad. 

4.8.3 Ekonomi 

Säkerhet 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 1 337 1 260 77 1 320 

Kostnad 4 857 4 215 -642 4 318 

Netto 3 520 2 955 -565 2 998 

Säkerhet redovisar en negativ budgetavvikelse med 0,6 mnkr. Orsaken är dyrare avtal för 
bevakningstjänster samt kamera- och extrabevakning utöver budget. 2021 års budget har anpassats till 
det nya avtalet men det finns fortsatt inget utrymme i budgeten för extrabevakning och utökad 
kamerabevakning. 

Nettokostnaden är 0,5 mnkr högre än 2019 och beror bland annat på det dyrare avtalet för 
bevakningstjänster. 
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Investeringsredovisning 2020 Bilaga 1

Nämnd Sektor
Årsbudget 

2020 Utfall 2020 Avvikelse
Samhällsbyggnad 477 058 155 149 321 909
Teknik- och förvaltningsstöd 295 650 220 706 74 944
Kommunledning och stödfunkt. 2 749 21 2 728
Summa kommunstyrels 775 457 375 876 399 581
Utbildning, kultur och fritid 16 442 11 177 5 265
Socialtjänst 5 487 2 678 2 809
Summa välfärdsnämnd 21 929 13 855 8 074

Summa totalt 797 386 389 731 407 655

Kommunstyrelse

Välfärdsnämnd

Page 109 of 369



Investeringsredovisning 2020 Bilaga 1
Kommunstyrelsen

Sektor Anslag Projekt
Årsbudget 

2020 Utfall 2020 Avvikelse

Iu01 Inventarier Hela Shb 60 0 60
Total 60 0 60
Iu07 Ärendehanteringsystem Miljö 500 0 500
Total 500 0 500
Ir30 Brokonstruktioner 1 500 514 986
Ir36 Mölnlyckemotet-Kollektivtrafik 7 940 0 7 940
Ir39 Trafikmiljöåtgärder 4 400 3 221 1 179
Ir46 K2020, Initiala Åtgärder 500 388 112
Ir51 Gc-Väg Wendelsv Gärdesområde 9 303 760 8 543
Ir59 Landvetter Centrum Kv 2 1 095 1 093 2
Ir60 Backa Östra Landvetter 4 136 82 4 054
Ir65 Mölnlycke Fabrik Utanför Plan 13 520 1 026 12 494
Ir75 Me Dagvattenpark 20 517 -4 269 24 786
Ir79 Me Musikvägen Gång-O Cykelban 7 500 740 6 760
Ir81 Trafiksäkra Cykel- O Skolvägar 1 200 1 198 2
Ir82 Elektr. Info-Skyltar Infart Hk 914 0 914
Ir83 Mölnlycke Fabrik Inom Plan 34 706 6 761 27 945
Ir87 Hö Cykelbana Hällingsjö Rävlan 10 332 1 582 8 750
Ir90 Reinv. Underhåll Verksam. Gata 6 000 6 436 -436
Ir91 Cykelb Åvägen-Biblioteksg. Dvp 3 000 0 3 000
Ir99 Etableringsskötsel 348 207 141
It21 Konstnärlig Utsmyckning 996 996 0
It62 Björkelidsvägen (Eu) 0 -400 400
Total 127 907 20 335 107 572
Iu06 Gis, M&B Nytt 0 124 -124
Iu96 Allmän Markreserv 1 000 0 1 000
Total 1 000 124 876
Iu08 Ärendehantering Bygglov 500 0 500
Total 500 0 500
Iz13 Inköp Kärl 200 130 70
Iz14 Förbättringsåtgärder Åvc 195 40 155
Iz17 Förbättringsåtgärder Åvs 100 0 100
Iz18 Byggnad Återanvändning Bråta 324 615 -291
Iz20 Körkortsbaserat System Åvc 200 261 -61
Total 1 019 1 046 -27
Iv01 Inv Verk 10 330 3 054 7 276
Iv02 Inv Befintliga Ledningar 10 000 12 223 -2 223
Iv03 Inv Nya Ledningar 83 779 7 841 75 938
Iv04 Inv Va-Serviser 2 000 1 764 236
Iv05 Inv Byte Debiteringsmätare 200 259 -59
Iv06 Exploatering Va 16 512 3 158 13 354
Iv07 Inventarier Va 100 0 100
Iv08 Vattenverk Västra Nedsjön 223 151 105 343 117 808
Total 346 072 133 643 212 429

Totalt sektor SHB 477 058 155 149 321 909
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Investeringsredovisning 2020 Bilaga 1
Kommunstyrelsen

Sektor Anslag Projekt
Årsbudget 

2020 Utfall 2020 Avvikelse

 
Ic01 Kontorsinventarier Tof 100 0 100
Ic40 Akustikåtgärder Förskola/Skola 100 0 100
Ic75 Handikappolitisk Plan 200 0 200
Ic84 Belysning P-Platser/Lekplatser 300 0 300
Ic87 Härryda Idrottshall 1 000 0 1 000
If33 Näridrottsplats 1 000 0 1 000
Total 2 700 0 2 700
Ic02 Inventarier Husansvarig 100 101 -1
Ic06 Möbler Konferensrum 300 74 226
If01 Övriga Inventarier 1 087 1 085 2
If04 Inköp Traktorer Med Utr. 1 073 1 082 -9
If21 Utrustning Lekutrymmen 400 330 70
If30 Upprustning Av Badplatser 400 399 1
If33 Näridrottsplats 884 802 82
If45 Uppr. Ridstigar, Spår & Leder 349 283 66
If52 Inventarier Wallenstam Arena 3 500 1 000 2 500
Total 8 093 5 156 2 937
Ic10 Maskiner/Redskap Fastighet 400 207 193
Ic11 Konstnärlig Utsmyckning Tof 555 555 0
Ic16 Byte Fettavskiljare 1 201 1 071 130
Ic17 Hulebäcksgymn Uppr Gårdar Mm 2 809 393 2 416
Ic18  Hulebäcksgymn Omb Kök 5 000 686 4 314
Ic20 Komponentutbyten Fastighet 5 110 8 254 -3 144
Ic22 Säkerhetslarm/Brandlarm 2 333 2 241 92
Ic23 Fagerhultsskolan Nybyggnad 108 942 100 394 8 548
Ic25 Djupedalskolan Renov. Omkl.Rum 1 750 2 925 -1 175
Ic30 Lvr.Skolan Omb Fasader Matsal 936 445 491
Ic31 Pixbo Fsk Renovering Tak 1 000 0 1 000
Ic39 Fsk Hällingsjö 1 Avd 398 2 396
Ic60 Lokalanpassningar 2 000 180 1 820
Ic65 Upprustning Gårdar Skolor/Fsk 1 625 1 510 115
Ic66 Upprustning Utemiljö 1 230 1 280 -50
Ic67 Ombyggnad Kök 2 200 478 1 722
Ic68 Lokalanpassningar Förskola 700 1 012 -312
Ic69 Lokalanpassningar Grundskola 700 718 -18
Ic71 Utveckling Råda Säteri 10 558 7 349 3 209
Ic73 Hindås Idr.Hall Förråd Tillb 4 245 2 665 1 580
Ic74 Enkelt Avhjälpta Hinder 2 000 150 1 850
Ic77 Kulturhuset Mke, Omb Uteplats 1 700 1 1 699
Ic78 Kommunhuset, Ventilation 1 989 114 1 875
Ic81 Gymnastik- Och Trampolinhall 23 500 0 23 500
Ic82 Wallenstam Arena 80 591 72 477 8 114
Ic85 Garantiarbeten 1 520 511 1 009
Ic88 Upprustn. Stall Råda Säteri 349 40 309
Ic89 Ishall Landvetter Nybyggnad 1 473 410 1 063
Ic90 Upprustning Vent.Anl Fsk/Skola 1 500 861 639
Ic91 Omkl.Rum Mölnlycke Ip 1 406 993 413
Ic95 Energiomställning 5 117 2 850 2 267
Total 274 837 210 773 64 064
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Investeringsredovisning 2020 Bilaga 1
Kommunstyrelsen

Sektor Anslag Projekt
Årsbudget 

2020 Utfall 2020 Avvikelse

 
Ic05 Städmaskiner 500 458 42
Total 500 458 42
Ic07 Inventarier Måltidsservice 500 180 320
Total 500 180 320
Ib02 Infrastruktur 7 220 4 140 3 080
Ib04 Televäxel Kommunhuset 300 0 300
Ib07 Verks.Specifika It-Invest. 1 500 0 1 500
Total 9 020 4 140 4 880

Totalt sektor TOF 295 650 220 706 74 944
Ia01 Konstnärlig Utsmyckning 2 649 0 2 649
Total 2 649 0 2 649
Ia90 E-Arkiv 100 21 79
Total 100 21 79

Totalt kommunledning och stödfunktioner 2 749 21 2 728
Summa totalt Kommunstyrelsen 775 457 375 876 399 581
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Investeringsredovisning 2020 Bilaga 1
Välfärdsnämnden

Sektor Anslag Projekt
Årsbudget 

2020 Utfall 2020 Avvikelse
Id01 Inventarier Mm 200 0 200
Total 200 0 200
Ig01 Reinvestering Och Inventarier 2 535 2 157 378
Total 2 535 2 157 378
Ih01 Reinvestering Och Inventarier 5 610 5 284 326
Ih13 Backaskolan 560 231 329
Ih14 Fagerhultsskolan 1 950 200 1 750
Ih16 Lokaler Mke Ekdalaskolan 100 15 85
Ih17 Högadalsskolan, Övertag Av Fsk 100 100 0
Total 8 320 5 830 2 490
Ii02 Reinvestering Och Inventarier 2 550 1 890 660
Total 2 550 1 890 660
Ie01 Inventarier, Musik 950 706 244
Ie02 Inventarier, Kulturhuset 987 495 492
Ie30 Konstnärlig Utsmyckning 100 100 0
Total 2 037 1 300 737
Iy10 Inventarier 300 0 300
Iy11 Välkomsten 500 0 500
Total 800 0 800

Totalt sektor UKF 16 442 11 177 5 265
Ik10 Datainventarier 1 500 0 1 500
Ik12 Reinvesteringar 265 0 265
Total 1 765 0 1 765
Ik12 Reinvesteringar 1 841 2 071 -230
Ik14 Larm Voo 430 48 382
Total 2 271 2 119 152
Ik12 Reinvesteringar 267 47 220
Total 267 47 220
Ik12 Reinvesteringar 484 490 -6
Total 484 490 -6
Ij02 Reinvestering Och Inventarier 300 0 300
Ik12 Reinvesteringar 220 0 220
Total 520 0 520
Ik12 Reinvesteringar 180 22 158
Total 180 22 158

Totalt sektor SOC 5 487 2 678 2 809
Summa totalt Välfärdsnämnden 21 929 13 855 8 074

Ledning UKF
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Sektorn för samhällsbyggnad 
Sara Gustafsson 
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Bilaga 3. Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet 

 

Diagram 1. Befolkningsutveckling 2005–2029, antal invånare 

 
 

 

Diagram 2. Befolkningsutveckling 2005–2020 inkl. prognos till och med 2029, i % 
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Diagram 4. Antal färdigställda lägenheter 2005–2020 inkl. prognos till och med 2025 

 
 

 

Diagram 5. Antal lagakraftvunna detaljplaner 2005–2020 
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Diagram 6. Ansökningar om planbesked 2016–2020 

 
Innan 2016 var det ovanligt med planbeskedsansökningar och förvaltningen har inte fört 
statistik på de få som kan ha kommit in. 

 

 

Diagram 7. Antal bostäder i beviljade förhandsbesked 2016–2020 
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Diagram 9. Mängd verksamhetsmark i detaljplaner som fått lagakraft 2018–2023, i   
                   kvadratmeter 

 
Statistik över mängd verksamhetsmark började föras 2018 varför uppgifter för tidigare år 
saknas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 118  Dnr 2021KS165 

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner prognosen och beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige prognosen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 136,7 mnkr för 2021 och med 
ett budgeterat resultat om 36,2 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 100,5 mnkr. 
Kommunstyrelsen avviker positivt med drygt 1 mnkr och Välfärdsnämnden med drygt 12,4. 
Finansförvaltningens avvikelse är positiv om 87 mnkr. 
  
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. 
Prognosen innebär att båda de finansiella målen uppfylls, både för 2021 och sett över en 
rullande fyraårsperiod.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 292 mnkr. Det innebär att sektorernas prognos 
ligger inom ramen för godkända nivåer. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 mars 2021 
 Månadsprognos per februari 2021 KS 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-05   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS165 042 

 

 

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner prognosen och beslutar att inte vidta 
ytterligare åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige prognosen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 136,7 mnkr 
för 2021 och med ett budgeterat resultat om 36,2 mnkr innebär det en 
positiv budgetavvikelse om 100,5 mnkr. Kommunstyrelsen avviker positivt 
med drygt 1 mnkr och Välfärdsnämnden med drygt 12,4. 
Finansförvaltningens avvikelse är positiv om 87 mnkr.  
 
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande 
fyraårsperioder. Prognosen innebär att båda de finansiella målen uppfylls, 
både för 2021 och sett över en rullande fyraårsperiod.   
 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 292 mnkr. Det innebär att 
sektorernas prognos ligger inom ramen för godkända nivåer.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 5 mars 2021 
 Månadsprognos per februari 2021 KS 

 
Ärendet 
 
Prognos för kommunen 
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 136,7 mnkr 
för 2021 och med ett budgeterat resultat om 36,2 mnkr innebär det en 
positiv budgetavvikelse om 100,5 mnkr. I prognosen ingår inte intäkter från 
exploateringsverksamheten.  
Det lagstadgade balanskravsresultatet är 112,5 mnkr. Skillnaden mellan 
136,7 mnkr och 112,5 mnkr beror på Härryda kommuns 
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pensionsredovisning som sker enligt fullfondsmodell. De finansiella målen 
för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. Prognosen 
innebär att båda de finansiella målen uppfylls, både för 2021 och sett över 
en rullande fyraårsperiod.   
 
Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 87 mnkr, 
kommunstyrelsen 1 mnkr, välfärdsnämnden 12,4 mnkr och politisk 
verksamhet 0 mnkr.  
 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 292 mnkr. Det innebär att 
sektorernas prognos ligger inom ramen för godkända nivåer.  
  
Prognos för kommunstyrelsens verksamheter 
Nettokostnaden för kommunstyrelsen uppgår till 219,4 mnkr, vilket avviker 
positivt med drygt 1 mnkr jämfört mot budget.  
 
Samhällsbyggnad prognostiserar ingen avvikelse mot budget.  Teknik och 
förvaltningsstöd prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr. Det förklaras 
främst av lägre energiförbrukning än beräknat för kommunens fastigheter. 
Även marginaleffekter för fler och utökade städuppdrag bidrar till 
överskottet. Då förutsättningarna för fortsatt medverkan i Leaderprojektet 
"Göteborgs insjörike" inte är helt klarlagda prognostiserar 
utvecklingsfunktionen inom kommunledning och stödfunktioner ett 
överskott.  
 
I bilagan ”Månadsprognos per februari 2021” redovisas prognoser, 
avvikelser och vidtagna åtgärder. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas 
med anledning av prognostiserat resultat. De finansiella målen uppfylls och 
investeringsprognosen är inom ramen för godkända nivåer.  
 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Prognosen i korthet 

Driftredovisning 
Resultatutveckling för åren 2014-2020 och prognos för 2021 

 
Resultatet prognostiseras till 137 mnkr. Härryda kommun redovisar avsättning till pensioner enligt 
fullfondsmodell. Enligt lag ska blandmodellen tillämpas och när en justering till blandmodellen gjorts 
sjunker resultatet med 24 mnkr från 137 mnkr till 113 mnkr. Detta resultat kallas för 
balanskravsresultatet. I prognosen ingår inga intäkter från exploateringsverksamheten. 

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder 
och båda målen förväntas uppnås, både för 2021 och för den rullande fyraårsperioden. 

Budgetavvikelser 

 
Prognosen för 2021 pekar mot ett överskott om 136,7 mnkr och med ett budgeterat resultat om 36,2 
mnkr betyder det ett överskott jämfört med budget om 100,5 mnkr. Sektorernas budgetavvikelse är 
13,5 mnkr, varav välfärdsnämnden bidrar med 12,4 mnkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett 
överskott om 87 mnkr. 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse om 1 mnkr. Grundskolan 
samt kultur och fritid visar underskott medan de övriga verksamheterna inom sektorn prognostiserar 
överskott. Höga kostnader för särskola och stöd till grundskoleelever med extra ordinära behov 
förklarar avvikelsen inom grundskolan. Detta kompenseras till stor del av fler sålda platser i 
gymnasieverksamheten än budgeterat. Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett överskott om 11,4 
mnkr vilket huvudsakligen beror på försening av nya särskilda boendet i Säteriet. 

Sektorn för samhällsbyggnads verksamheter prognostiserar ingen avvikelse mot budget. 

Teknik- och förvaltningsstöd prognostiserar en positiv avvikelse om 0,4 mnkr. Det förklaras främst av 
lägre energiförbrukning än beräknat för kommunens fastigheter. 

Kommunledningens överskott beror bland annat på att kommunens medverkan i Leaderprojektet 
"Göteborgs insjörike" inte är helt klarlagt. 

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 87 mnkr. Största positiva avvikelsen 
visar skatter och bidrag men även pensionskostnaderna väntas bli lägre än budgeterat. 

Investeringsredovisning 

 
Investeringarna beräknas att vid årets slut uppgå till 292 mnkr vilket innebär ett sammanlagt överskott 
om 120 mnkr. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar överskott på 51 mnkr och sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd redovisar ett överskott på 64 mnkr. Avvikelserna förklaras främst av 
tidsförskjutningar. Fagerhultskolan färdigställs under året och utgifterna prognostiseras bli ca 32 mnkr 
lägre än budgeterat. 

Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det innebär att 
sektorernas prognos ligger inom ramen för godkända nivåer. 
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Finansförvaltning 
Driftredovisning 

Verksamhet, tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Skatteintäkter, bidrag, utjämning -2 377 508 -2 310 108 67 400 -2 306 205 

Pensioner enl fullfond, exklusive finansiella kostnader 93 910 111 163 17 253 103 408 

Finansiella intäkter och kostnader, inkl finansiell kostnad 
för pensioner 9 013 11 560 2 547 16 909 

Kalkylerad internränta, intern po (inkl pensionsdelen), 
arbetsgivaravgift -112 913 -121 713 -8 800 -138 358 

Kalkylerad lönerevision 30 542 35 542 5 000 0 

Övriga verksamhetskostnader 4 755 8 355 3 600 -12 406 

Nettokostnad -2 352 201 -2 265 201 87 000 -2 336 652 

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 87 mnkr. Största positiva avvikelsen 
visar skatter och bidrag (se nedan) men även pensionskostnaderna väntas bli lägre än budgeterat. 
Pensionsprognosen grundar sig på KPA:s rapport från december 2020. Nästa prognos publiceras av 
KPA under april månad. 

Till följd av låg investeringsvolym, jämfört med budgeterat, är räntekostnader för lån lägre än 
förväntat medan ränteintäkten från verksamheterna avseende internränta inte når budgeterade nivåer. 
Prognosen förutsätter att en utdelning från Förbo i nivå med 2020 görs. Årets lönerevision är ännu inte 
klar men prognostiseras visa ett överskott när året är slut. Inom ramen för övriga 
verksamhetskostnader beräknas överskott till följd av ersättning för sjuklönekostnader med 7,5 mnkr. 

-varav skatter och bidrag 

Verksamhet, tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Skatter och inkomstutjämning -2 139 817 -2 106 855 32 962 -2 056 303 

Regleringsbidrag -113 482 -80 491 32 991 -38 869 

Övrig utjämning -124 209 -122 762 1 447 -211 033 

Nettokostnad -2 377 508 -2 310 108 67 400 -2 306 205 

Skatteunderlagsprognosen i cirkulär 21:12 (februari) från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
visar på ett överskott och det beror dels på positiva slutavräkningar för 2020 och 2021 men också på 
att regleringsbidraget är högre än budgeterat. I regleringsbidraget ingår de extra resurser regering och 
riksdag ersatt kommunerna med till följd av Covid-19. 

Politisk organisation 
Driftredovisning 

Verksamhet, tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Politisk organisation 12 692 12 692 0 13 718 

Nettokostnad 12 692 12 692 0 13 718 

För den politiska organisationen prognostiseras ingen budgetavvikelse. 
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Kommunstyrelsen 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Samhällsbyggnad 82 801 82 801 0 11 148 

Teknik- och förvaltningsstöd 14 499 14 943 444 29 249 

Kommunledning och stödfunktioner 122 089 122 689 600 112 916 

Nettokostnad 219 389 220 433 1 044 153 313 

Nettokostnaden för nämnden prognostiseras till 219 mnkr, vilket avviker positivt med 1 mnkr jämfört 
mot budget. I prognosen ingår inte intäkter från exploateringsverksamheten. 

 
Samhällsbyggnads prognos uppgår till 82,8 mnkr och ingen av verksamheterna visar avvikelse mot 
budget. Teknik och förvaltningsstöd prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr. Det förklaras främst av 
lägre energiförbrukning än beräknat för kommunens fastigheter. Även marginaleffekter för fler och 
utökade städuppdrag bidrar till överskottet. Då förutsättningarna för fortsatt medverkan i 
Leaderprojektet "Göteborgs insjörike" inte är helt klarlagda prognostiserar utvecklingsfunktionen 
inom kommunledning och stödfunktioner ett överskott. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Samhällsbyggnad 59 201 110 373 51 172 20 459 

Teknik- och förvaltningsstöd 205 712 269 638 63 926 220 773 

Kommunledning och stödfunktioner 3 279 4 279 1 000 21 

Nettoutgift 268 192 384 290 116 098 241 253 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 116,1 mnkr avseende investeringar vilket beror på 
tidsförskjutningar men också på grund av en fördelaktig upphandling av byggnation av 
Fagerhultsskolan. Utgifterna för skolan väntas bli ca 32 mnkr lägre än budgeterat. Exempel på större 
projekt som är tidsförskjutna är Mölnlycke fabriker och dagvattenparken inom trafiks 
verksamhetsområde. 
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Kommunledning och stödfunktioner 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 41 911 41 911 0 38 102 

Ekonomi- och upphandling 18 098 18 098 0 15 796 

Personal 29 035 29 035 0 26 625 

Utveckling 33 045 33 645 600 32 393 

Nettokostnad 122 089 122 689 600 112 916 

För kommunledning och stödfunktionerna prognostiseras ett överskott med 0,6 mnkr. Överskottet 
kopplas till utvecklingsfunktionen och lägre kostnader inom Agenda 2030, bland annat för att 
förutsättningarna för fortsatt medverkan i Leaderprojektet Göteborgs insjörike är oklara i år. 

Övriga stödfunktioner samt kommunledning väntas redovisa ett utfall enligt budget. Inom ramen för 
detta väntas även i år ett underskott för facklig verksamhet eftersom det centrala avtalet innebär högre 
kostnader än budgeterat. Detta beräknas inte innebära ett underskott totalt sett för personalfunktionen 
då personalkostnaderna blir lägre till följd av tjänstledigheter. 

Åtgärder 
Inga åtgärder är planerade eller vidtagna då prognosen pekar på ett överskott. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 3 200 4 200 1 000 0 

Utveckling 79 79 0 21 

Nettoutgift 3 279 4 279 1 000 21 

På investeringssidan prognostiseras ett överskott på 1,0 mnkr. Förvaltningen bedömer inte att hela 
anslaget för konstnärlig utsmyckning kommer att användas under innevarande år till följd av 
tidsförskjutningar. 

Sektor för samhällsbyggnad 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning och administration inkl kommunekolog 11 932 11 932 0 8 727 

Miljö- och hälsoskydd 4 267 4 267 0 5 032 

Trafik 65 566 65 566 0 67 406 

Mark- och exploateringsverksamhet 5 313 5 313 0 4 500 

Slutredov. och Exploateringsbidrag 0 0 0 -68 500 

Plan- och bygglov -4 277 -4 277 0 -6 017 

Nettokostnad 82 801 82 801 0 11 148 

Sektorns februariprognos för 2021 är enligt budget på totalt 82,8 mnkr. 
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Ledning och administration prognostiserar en budget i balans. Dock prognostiserar verksamheten ett 
underskott om drygt 1,0 mnkr på intäktssidan med anledning av att VA-verksamheten bildat eget 
bolag och inte längre nyttjar delar av sektorsgemensamma resurser. Under 2021 täcks intäktsbortfallet 
med överskott inom personalkostnader med anledning av att alla budgeterade tjänster ännu inte är 
tillsatta.  

Plan- och bygglov prognostiserar en budget i balans. Årets planerade driftbudget för översiktsplanen 
är 1,0 mnkr men enligt prognos kommer kostnader att landa på drygt 1,6 mnkr. Verksamheten 
kommer i dagsläget att täcka upp för detta inom budget. Övriga verksamheter prognostiserar även en 
budget i balans. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning och administration, inkl kommunekolog 0 0 0 0 

Miljö- och hälsoskydd 500 500 0 0 

Trafik 57 201 108 373 51 172 20 335 

Mark- och exploateringsverksamhet 1 000 1 000 0 124 

Plan- och bygglov 500 500 0 0 

Nettoutgift 59 201 110 373 51 172 20 459 

Sektorn februariprognos är 59,2 mnkr jämfört mot 110,4 mnkr, vilket främst beror på 
tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande och vidare utredningar. 

Trafik prognostiserar utgifter om 57 mnkr. Det största projektet som pågår är Mölnlycke fabriker och 
Dagvattenparken. Det är inom ramen för dessa projekt som de största avvikelserna finns i och med 
tidigare förseningar. Totalt överskott för året på projekt avseende Mölnlycke fabriker är cirka 32 mnkr. 

Avseende Gång- och cykelbana Hällingsjö-Rävlanda blir utfallet från kommande markförhandlingar 
betydelsefulla i hur projektet fortskrider. Kommunen avvaktar vidare process för att slutföra 
projekteringshandlingarna inför en entreprenadupphandling tills markförhandlingarna är genomförda. 

Sektor för teknik och förvaltningsstöd 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 2 672 2 672 0 2 697 

Service 6 566 6 366 -200 7 567 

Fastighet -973 -305 668 1 426 

Städservice 1 567 1 839 272 1 020 

Måltidsservice -1 343 -1 393 -50 4 887 

IT 2 569 2 569 0 8 132 

Säkerhet 3 441 3 195 -246 3 520 

Nettokostnad 14 499 14 943 444 29 249 

Sektorn prognostiserar ett överskott på drygt 0,4 mnkr. Detta förklaras främst av lägre 
energiförbrukning än beräknat för kommunens fastigheter. Marginalintäkter för fler och utökade 
städuppdrag bidrar också till överskottet. 

Kommunens konsumentvägledning fortgår under det första kvartalet fram tills att 
konsumentvägledaren går i pension. Men eftersom budgeten för denna verksamhet utgått från och med 
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årsskiftet, enligt KS beslut, beräknas ett underskott på 0,2 mnkr för service. För säkerhet 
prognostiseras en negativ budgetavvikelse med knappt 0,2 mnkr till följd av ej budgeterad 
kamerabevakning. Måltidsservice väntas redovisa ett mindre underskott på grund av 
distansundervisning på gymnasiet vilket innebär lägre intäkter, men detta innebär också lägre 
råvarukostnader och att färre vikarier behöver tas in för verksamheten i stort. Det finns en osäkerhet i 
prognosen för måltidsservice på grund av pandemin och hur den utvecklas. 

Åtgärder 
Inga åtgärder är planerade eller vidtagna. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 100 200 100 0 

Service 13 868 13 868 0 5 156 

Fastighet 184 644 248 470 63 826 210 773 

Städservice 750 750 0 458 

Måltidsservice 1 420 1 420 0 180 

IT 4 930 4 930 0 4 140 

Nettoutgift 205 712 269 638 63 926 220 707 

Sektorn prognostiserar årets investeringsutgifter till 205,7 mnkr vilket innebär ett överskott på 63,9 
mnkr. Detta förklaras av fördelaktig upphandling gällande Fagerhultsskolan vilket väntas generera 32 
mnkr i lägre utgifter för det projektet. Tidsförskjutningar är också en bidragande orsak till överskottet 
och de större avvikelserna kan hänföras till tre projekt: Ombyggnad av köket på Hulebäcksgymnasiet 
som inte kan genomföras samtidigt som det större nybyggnadsprojektet pågår på Idrottsvägen. 
Upprustning av gårdar m.m. vid Hulebäcksgymnasiet kommer också att skjutas fram i tiden då en 
geoteknisk undersökning måste genomföras för att säkerställa att marken klarar de planerade 
insatserna. Slutligen drabbas även den planerade omklädningspaviljongen vid Mölnlycke idrottsplats 
av förseningar på grund av överklagat bygglov. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 134  Dnr 2020KS242 

Yttrande över revisorernas granskning av inköp och upphandling  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens yttrande och godkänner de åtgärder som 
förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har gett Ernst & Young i uppdrag att granska inköp och upphandling med 
syftet att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig leverantörs- och 
avtalsuppföljning samt att inköp genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling 
och gällande policy. Därtill har granskningen syftat till att bedöma huruvida kommunstyrelsen 
säkerställt en ändamålsenlig intern kontroll i arbetet med direktupphandlingar. 
  
Rapporten visar kommunstyrelsen inte säkerställt en ändamålsenlig leverantörs- och 
avtalsuppföljning. Vidare pekar den på att styrelsen inte säkerställt att inköp genomförs i 
enlighet med LOU och gällande policy, eller säkerställt en ändamålsenlig intern kontroll i 
arbetet med direktupphandlingar.  
  
Förvaltningen delar i viss mån revisionens bedömning och lämnar förslag till åtgärder i 
yttrande över kommunrevisionens rapport. 
  
Det framgår av rapporten att det finns rutiner och arbetssätt inom de punkter som nämns men 
att det varierar inom organisation i vilken grad och på vilket sätt man arbetar med frågorna. 
Förvaltningen har därför för avsikt att utveckla och implementera ett likvärdigt arbetssätt i 
hela organisationen utifrån rutiner och arbetssätt som redan finns.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, 8 mars 2021 
 Yttrande över revisorernas granskning av inköp och upphandling, 8 mars 2021 
 Granskning av inköp och upphandling, 19 mars 2020 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 

Page 1 of 1Page 133 of 369



 1(2) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Marlene Sahibzada 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-08   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS242 007 

 

 

Yttrande över revisorernas granskning av inköp och 
upphandling 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens yttrande och godkänner de 
åtgärder som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas 
granskning. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunrevisionen har gett Ernst & Young i uppdrag att granska inköp och 
upphandling med syftet att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en 
ändamålsenlig leverantörs- och avtalsuppföljning samt att inköp genomförs 
i enlighet med lagen om offentlig upphandling och gällande policy. Därtill 
har granskningen syftat till att bedöma huruvida kommunstyrelsen 
säkerställt en ändamålsenlig intern kontroll i arbetet med 
direktupphandlingar. 
 
Rapporten visar kommunstyrelsen inte säkerställt en ändamålsenlig 
leverantörs- och avtalsuppföljning. Vidare pekar den på att styrelsen inte 
säkerställt att inköp genomförs i enlighet med LOU och gällande policy, 
eller säkerställt en ändamålsenlig intern kontroll i arbetet med 
direktupphandlingar.  
 
Förvaltningen delar i viss mån revisionens bedömning och lämnar förslag 
till åtgärder i yttrande över kommunrevisionens rapport. 
 
Det framgår av rapporten att det finns rutiner och arbetssätt inom de punkter 
som nämns men att det varierar inom organisation i vilken grad och på 
vilket sätt man arbetar med frågorna. Förvaltningen har därför för avsikt att 
utveckla och implementera ett likvärdigt arbetssätt i hela organisationen 
utifrån rutiner och arbetssätt som redan finns.  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, 8 mars 2021 
 Yttrande över revisorernas granskning av inköp och upphandling, 8 

mars 2021 
 Granskning av inköp och upphandling, 19 mars 2020 

 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 

Page 135 of 369



  

 Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Marlene Sahibzada 
 
 
 
 
 
  

 

Datum    
2021-03-08   2020KS242 007 

 

 

 
 

 

H
K1

00
1,

 v
1.

0,
 2

01
6-

03
-0

9 
   

 
Yttrande över revisorernas granskning av inköp och 
upphandling 
 
Förvaltningens kommentar till revisionsrapporten 
 
Granskningen pekar på brister i intern kontroll vad gäller avtalsuppföljning 
och kontroll av leverantörer samt vissa brister i förvaltningens 
organisationsstruktur för inköps- och upphandlingsarbetet samt 
avtalstroheten i enlighet med upprättade ramavtal. 
 
Det framkommer också av rapporten att det finns rutiner och arbetssätt inom 
samtliga punkter men att det varierar inom förvaltningen i vilken grad och 
på vilket sätt man arbetar med frågorna. Förvaltningen har därför för avsikt 
att utveckla och implementera ett likvärdigt arbetssätt i hela organisationen 
utifrån rutiner och arbetssätt som redan finns. Nedan redovisas revisionens 
rekommendationer och förvaltningens svar om åtgärder. 
 
Punkt 1. Rekommendation: Skyndsamt säkerställa efterlevnad av LOU i 
samband med såväl direktupphandlingar som upphandlingar över 
direktupphandlingsgränsen. Därtill bör styrelsen tillse att samtliga 
direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor dokumenteras i enligt 
med krav i LOU.  
 
Förvaltningen har i policydokument och riktlinjer tydliggjort vad som gäller 
för all form av upphandling. Förvaltningen delar dock revisionens 
uppfattning om vissa brister och har påbörjat ett arbete för att ta fram en 
formaliserad rutin tillsammans med varje sektor och stödfunktion för att 
tillse att alla upphandlingar som överskrider direktupphandlingsgränsen på 
förhand ska anmälas till upphandlingsenheten. Vi säkerställer då en samlad 
kontroll över pågående och kommande upphandlingar och hantering av 
dessa. 
 
Sedan tidigare gäller också att alla upphandlingar ska administreras i ett 
gemensamt upphandlingsverktyg med de upphandlingsmallar samt 
checklistor som finns där. Upphandlingsenheten har ansvar att mallar och 
checklistor är uppdaterade utifrån gällande lagstiftning och interna riktlinjer 
och policyer. 
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Vad avser direktupphandlingar finns sedan tidigare riktlinjer. Även här är ett 
arbete påbörjat för att ta fram formaliserad rutin tillsammans med varje 
sektor och stödfunktion för att säkerställa att riktlinjerna efterlevs. 
 
Punkt 2. Tillse att kommunens avtal finns samlade. Detta i syfte att 
säkerställa en intern kontroll i kommunstyrelsens avtalshantering samt att 
köp inte görs utanför avtal.  
 
Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att identifiera vilka system vi 
redan har idag och som skulle vara lämpliga i syfte att samla alla avtal. 
Förvaltningen utgår från målet att samla alla leverantörsavtal i syfte 
uppfylla den interna kontrollen utan att öka den administrativa belastningen. 
 
Punkt 3. Tillse att systematisk uppföljning av avtal genomförs inom 
samtliga av kommunens sektorer.  
 
Upphandlingsenheten har sedan augusti 2020 en avtalscontroller som bland 
annat har fått i uppgift att ta fram ett systematiskt arbetssätt för uppföljning 
av avtal. Nu pågår ett förankringsarbete med samtliga sektorer och 
stödfunktioner i syfte att hitta ett enhetligt arbetssätt. 
 
Punkt 4. Tillse en fullständig och dokumenterad beskrivning av roller- och 
ansvar vad gäller dels genomförande av upphandling, dels uppföljning av 
avtal. När upphandlingsenheten upphandlar åt andra sektorer bör detta, 
samt ansvar för uppföljning, finnas dokumenterat. 
 
I samband med det förankringsarbete som nämns i punkt 3 så hanteras även 
denna punkt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 140  Dnr 2020KS713 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av yttrande 
över granskningsrapport avseende styrning, uppföljning och 
kontroll för ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet 
för diarieföring  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens beslut gällande yttrande över granskningsrapport 
avseende styrning, uppföljning och kontroll för ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-
verksamhet för diarieföring.  
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har PwC genomfört en 
granskning, där den samlade bedömningen är att välfärdsnämnden säkerställer en rättssäker 
verksamhet men att välfärdsnämnden inte helt säkerställer styrning, uppföljning och kontroll 
av verksamhet och ekonomi av individ- och familjeomsorgen. 
Utifrån granskningen ger revisorerna fem rekommendationer till välfärdsnämnden. 
Förvaltningen kommenterar revisorernas rekommendationer i yttrande över revisorernas 
granskning. 
 
Välfärdsnämnden noterade förvaltningens yttrande och godkänner de åtgärder som 
förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut den 3 mars 2021 § 63 
 Yttrande över revisorernas granskning av styrning, uppföljning och kontroll av 

ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet 3 februari 2021 
 Granskning avseende styrning, uppföljning och kontroll av ändamålsenlig, effektiv 

och rättssäker IFO-verksamhet 2 november 2020 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 62        Dnr 2020VFN489 

Yttrande över revisorernas granskning av styrning, uppföljning och 
kontroll av ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet  

  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har PwC genomfört en 
granskning, där den samlade bedömningen är att välfärdsnämnden säkerställer en rättssäker 
verksamhet men att välfärdsnämnden inte helt säkerställer styrning, uppföljning och kontroll 
av verksamhet och ekonomi av individ- och familjeomsorgen. 
 
 Utifrån granskningen ger revisorerna fem rekommendationer till välfärdsnämnden. 
Förvaltningen kommenterar revisorernas rekommendationer i yttrande över revisorernas 
granskning. 

 
 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
 Yttrande över revisorernas granskning av styrning, uppföljning och kontroll av 

ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet 3 februari 2021 
 Granskning avseende styrning, uppföljning och kontroll av ändamålsenlig, effektiv 

och rättssäker IFO-verksamhet 2 november 2020 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar förvaltningens yttrande och godkänner de åtgärder som 
förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
 
 Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
beslutet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Teodorina Pettersson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-27   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2020VFN489 007 

 

 

 

Yttrande över revisorernas granskning av styrning, uppföljning och 
kontroll av ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar förvaltningens yttrande och godkänner de åtgärder 
som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har PwC 
genomfört en granskning, där den samlade bedömningen är att 
välfärdsnämnden säkerställer en rättssäker verksamhet men att 
välfärdsnämnden inte helt säkerställer styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamhet och ekonomi av individ- och familjeomsorgen.  
 
Utifrån granskningen ger revisorerna fem rekommendationer till 
välfärdsnämnden. Förvaltningen kommenterar revisorernas 
rekommendationer i yttrande över revisorernas granskning. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
• Yttrande över revisorernas granskning av styrning, uppföljning och 

kontroll av ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet 3 
februari 2021 

• Granskning avseende styrning, uppföljning och kontroll av 
ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet 2 november 
2020 

 
Ärendet 
De förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har gett PwC i uppdrag 
att genomföra en granskning för att säkerställa att välfärdsnämndens 
styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet och ekonomi av individ-
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och familjeomsorgen är tillfredsställande samt att den säkerställer en 
rättssäker verksamhet.  
 
Utifrån genomförd granskning är revisionens samlade bedömning att 
välfärdsnämnden inte helt säkerställer detta. Revisionen bedömer dock att 
välfärdsnämnden säkerställer en rättssäker verksamhet.  
 
Bedömningen har gjorts utifrån sju revisionsfrågor som resulterat i fem 
rekommendationer till välfärdsnämnden. 
 
Förvaltningen kommenterar rekommendationerna i yttrande över 
revisionens rapport. 
 
Förvaltningens bedömning 
Granskningen bedömer att nämndens beredningsprocess inför kommande 
verksamhetsårs mål- och ekonomistyrning är ändamålsenlig och att det finns 
en medvetenhet om nettokostnadsavvikelsen hos välfärdsnämnden. 
Välfärdsnämnden rekommenderas dock att fatta beslut om rutiner för 
beredningsprocessen i syfte att tydliggöra dess delar, ansvar och 
återrapportering. 
 
Förvaltningen bedömer att välfärdsnämnden inte behöver fastställa en egen 
rutin för beredningsprocessen i syfte att tydliggöra dess delar. Genom att 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på årlig basis antar dokumentet 
om ekonomiska planeringsförutsättningar inför kommande års budget/plan, 
fastställs beredningsprocessens innehåll och tidplan även för de delar 
välfärdsnämnden ansvarar för. 

Granskningen pekar vidare på att välfärdsnämnden visar strävan och 
ambitioner i verksamhetsplanen. Ambitionerna följs dock inte av tydliga 
och mätbara målvärden, specifika för individ- och familjeomsorgens olika 
ansvarsområden. Avsaknaden av mätetal medför svårigheter att 
återrapportera verksamheternas utfall. 
 
Härryda kommuns styrmodell bygger på tillit. Specifika målvärden 
formuleras på enhetsnivå och följs upp av förvaltningen. Förvaltningens 
uppfattning är att välfärdsnämnden inte avser att fastställa specifika 
målvärden på nämndnivå. 
 
Av revisionsrapporten framgår att det finns en gemensam struktur och 
former för att förankra mål och uppdrag i verksamheten. Välfärdsnämnden 
rekommenderas att säkerställa att samtliga enheter har kännedom om 
enhetsplanen och aktivt arbetar med den.  
 
Förvaltningen har genomfört olika utbildnings- och stödinsatser de senaste 
två åren för att säkerställa att samtliga enhetschefer har kännedom om 
enhetsplanen. För att säkerställa att även alla medarbetare får kännedom om 
enhetsplanen ska sektorn för socialtjänst under 2021 genomföra en riktad 
kommunikation om enhetsplaner på intranätet. 
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Granskningen visar att välfärdsnämnden tar del av åtgärder som vidtas på 
förvaltningsnivå med anlednings av budgetavvikelser, men fattar ej beslut 
om dessa. En kostnadsberäkning av åtgärderna redovisas inte, varför det ej 
under årets gång går att ta ställning till om dessa kan anses vara tillräckliga 
för att fullfölja nämndens uppdrag. Välfärdsnämnden rekommenderas att 
fastställa interna rutiner för hur rapportering och åtgärder med anledning av 
avvikelser ska ske. 

Förvaltningen har arbetat fram ett årshjul för ledning och styrning av 
verksamhet och ekonomi med tillhörande årsplan för ärendehantering. 
Välfärdsnämnden antog dokumentet den 3 februari 2021 § 37. Av årshjulet 
framgår att ekonomiska månadsprognoser redovisas till välfärdsnämnden 
fem gånger per år. Av månadsprognoserna framgår eventuella avvikelser 
och förslag på åtgärder som numera kostnadsberäknas för att kunna 
uppskatta den förväntade effekten av dessa. Välfärdsnämnden har i samband 
med rapportering och uppföljning möjlighet att lämna särskilda uppdrag till 
förvaltningen. Vid behov och i samband med avvikelser kan 
välfärdsnämnden också självmant besluta om åtgärder. Förvaltningen 
bedömer att årshjulet och årsplanen kommer att vara tillräckliga instrument 
för välfärdsnämndens hantering av rapportering och åtgärder med anledning 
av eventuella avvikelser.  

Välfärdsnämnden rekommenderas avslutningsvis att se över att den styrning 
som finns för att säkerställa en rättssäker handläggning är uppdaterad samt 
att samtliga handläggare får en introduktion vid nyanställning. 

Förvaltningen ska under 2021/2022 vidareutveckla arbetet med 
egenkontroller och revidering av rutiner i sektorn för socialtjänst. 
Förvaltningen kommer under 2021/2022 att säkerställa introduktion på 
enhetsnivå vid nyanställning. 

 
 
 
Lena Lager Elin Hjalmarsson 
Sektorschef Utvecklingschef 
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Yttrande över revisorernas granskning av styrning, 
uppföljning och kontroll av ändamålsenlig, effektiv och 
rättssäker IFO-verksamhet 
 
Förvaltningens kommentarer till revisionsrapporten  
Granskningen visar att välfärdsnämnden säkerställer en rättssäker 
verksamhet. Revisionens samlade bedömning är att välfärdsnämnden 
däremot inte helt säkerställer att styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamhet och ekonomi av individ- och familjeomsorgen är 
tillfredsställande. 
 
Nedan redovisas revisionens rekommendationer och förvaltningens svar på 
dessa.  
 
Punkt 1. Rekommendation 
Fatta beslut om rutiner för beredningsprocessen i syfte att tydliggöra dess 
delar. 
 
Förvaltningen delar revisionens bedömning att välfärdsnämndens 
beredningsprocess inför kommande verksamhetsårs mål- och 
ekonomistyrning är ändamålsenlig. 
 
Förvaltningen arbetar med att ta fram de ekonomiska förutsättningarna för 
den kommande planperioden i enlighet med den av kommunfullmäktige 
2019 antagna strategiska planen. Arbetet sker i nära samarbete med den 
politiska majoriteten i syfte att kommunfullmäktige ska kunna anta 
budgeten och politiskt styrdokument med prioriterade mål, inriktningar och 
uppdrag i juni varje år. Underlag tas fram i Ekonomiska 
planeringsförutsättningar inför budget/plan. I dokumentet redovisas 
förvaltningens bedömning av det ekonomiska läget och även de ekonomiska 
och praktiska förutsättningar som ingår i förvaltningens arbete, som utgår 
från att de finansiella målen skall uppnås. I dokumentet ingår en tydlig 
beskrivning av innehåll och tidplan för beredning av kommande 
verksamhetsårs mål- och ekonomistyrning.  
 
Förvaltningen bedömer att välfärdsnämnden inte behöver fastställa en egen 
rutin för beredningsprocessen i syfte att tydliggöra dess delar. Genom att 
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kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på årlig basis antar dokumentet 
om ekonomiska planeringsförutsättningar inför kommande budget/plan, 
fastställs beredningsprocessens innehåll och tidplan även för de delar 
välfärdsnämnden ansvarar för. 
 
Punkt 2. Rekommendation 
Sätt upp målvärden för att kunna följa upp de politiska ambitioner som 
nämns i verksamhetsplanen. 
 
Härryda kommuns styrmodell infördes 2019 och bygger på tillit. Genom 
tillitsbaserad styrning har den politiska styrningen gått från detaljerade mål 
och rutiner till förtydligande och synliggörande av de politiska 
prioriteringarna samt utvecklande av dialogen som metod för styrning. 
Politiken styr i större utsträckning med vision, förhållningssätt, inriktningar 
och övergripande mål utöver de ekonomiska ramarna. Antalet mätbara mål 
har till följd av detta begränsats i kommunens styrande dokument.  
 
Med tillit som dominerande styrprincip står professionernas kunskap i fokus 
och att de själva tillåts utveckla den inom verksamheten och externt. 
Ambitionen är att styrning och ledning numera i större utsträckning ska utgå 
från befintliga behov, som identifieras i mötet mellan profession och 
medborgare.  
 
Den politiska viljan är att förvaltningen ska styra med verksamhetsmål och 
indikatorer. Enheterna förverkligar detta genom att omvandla de politiska 
ambitionerna som fastställs i olika styrdokument till aktiviteter. Det är på 
enhetsnivå och genom arbetet med enhetsplanerna som poliska mål, 
inriktningar och kvalitetsindikatorer bryts ner till enhetsspecifika målvärden 
och aktiviteter. Även i sektorsplanen konkretiseras mål, prioriteringar och 
fokusområden samt hur uppföljning av dessa ska ske för att säkerställa 
uppfyllelse av grunduppdrag och politiska inriktningar. 
 
Planering och genomförande av aktiviteter, utvärdering av arbetssätt och 
åtgärder är en naturlig del i förvaltningens systematiska kvalitetslednings- 
och förbättringsarbete. Att omsätta ovanstående i det dagliga arbetet ska 
leda till uppfyllelse av grunduppdrag, politiska ambitioner och även 
förbättring av de verksamhetsspecifika måtten i välfärdsnämndens 
verksamhetsplan. 
 
Förvaltningen bedömer att specifika målvärden formuleras på enhets- och 
sektorsnivå och följs upp av förvaltningen. Förvaltningens uppfattning är att 
välfärdsnämnden inte avser att styra med specifika målvärden, fastställda på 
nämndnivå. 
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Punkt 3. Rekommendation 
Säkerställ att samtliga enheter har kännedom om enhetsplanen och arbetar 
aktivt med den. 
 
Arbetet med enhetsplaner inleddes på sektorn för socialtjänst 2019 och 
dokumenteras i det digitala kvalitetsledningssystemet Stratsys. Leverantören 
av Stratsys genomförde grundläggande utbildning för enhetschefer vid 
starten för införandet. Under 2019 och 2020 har enheten för utveckling och 
uppföljning stöttat sektorns ledning med genomgångar av 
kvalitetsledningssystemets och enhetsplanernas olika delar. Utbildningar har 
hållits på sektorns ledningsträffar och verksamheternas ledningsgrupper, 
digitala presentationer har publicerats på kommunens intranät, skrivarstugor 
har erbjudits och planeringsledare har stöttat enhetschefer i framtagande av 
statistik till enhetsplanerna. Enhetscheferna har uppmuntrats till att 
tillsammans med medarbetarna kontinuerligt se över sina enhetsplaner och 
arbeta med dessa på arbetsplatsträffar eller planeringsdagar. 
 
För att säkerställa att samtliga enhetschefer har kännedom om enhetsplanen 
har förvaltningen genomfört genom olika utbildnings- och stödinsatser de 
senaste två åren. För att säkerställa att även alla medarbetare får kännedom 
om enhetsplanen ska förvaltningen under 2021 genomföra en riktad 
kommunikation om enhetsplaner på intranätet. 
 
Punkt 4. Rekommendation 
Fastställ interna rutiner för hur rapportering och åtgärder med anledning 
av avvikelser ska ske. 
 
Förvaltningen har arbetat fram ett årshjul för ledning och styrning av 
verksamhet och ekonomi med tillhörande årsplan för ärendehantering. 
Välfärdsnämnden antog dokumentet den 3 februari 2021 § 27. 
 
Av årshjulet framgår att förvaltningen redovisar ekonomiska 
månadsprognoser till välfärdsnämnden fem gånger per år. Förvaltningen 
använder sig av en mall för redovisning av avvikelser, som utgör en del i 
den samlade bedömningen huruvida välfärdsnämnden behöver fatta beslut 
om eventuella åtgärder. Förslag på åtgärder redovisas från 2020 tillsammans 
med en kostnadsberäkning på den förväntade effekten av åtgärderna. 
 
I samband med rapportering och uppföljning enligt årshjulet och årsplanen 
har välfärdsnämnden möjlighet att lämna särskilda uppdrag till 
förvaltningen. Vid behov och i samband med avvikelser kan 
välfärdsnämnden också självmant besluta om åtgärder. Detta sker efter 
analys av redovisade utfall, i dialog med förvaltningen och i 
välfärdsnämndens politiska konstellationer. 
 
Förvaltningen bedömer att årshjulet och årsplanen kommer att vara 
tillräckliga instrument för välfärdsnämndens hantering av rapportering och 
åtgärder med anledning av eventuella avvikelser. 
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Punkt 5. Rekommendation 
Säkerställ att den styrning som finns för att säkerställa en rättssäker 
handläggning är uppdaterad och att samtliga handläggare får en 
introduktion vid nyanställning. 
 
I riktlinjen för kvalitetsledningssystem för sektorn för socialtjänst (antagen i 
välfärdsnämnden den 4 mars 2020 § 59) anges att chef ansvarar för att 
rutiner är dokumenterade, ändamålsenliga och att enhetens rutiner är kända 
bland medarbetarna. Rutiner ska årligen uppdateras.  Rutiner ska listas i 
enhetsplanerna och helst publiceras på intranätet Ida, alternativt sparas ner i 
enheters mappar i O-katalogen. Under 2020 har en ny och ändamålsenlig 
mall för rutiner arbetats fram, som syftar till att standardisera arbetet med 
uppdaterade rutiner. 
 
Förvaltningen avser att under 2021/2022 vidareutveckla arbetet med 
egenkontroller och revidering av rutiner i sektorn för socialtjänst. 
 
När det gäller introduktion vid nyanställning anordnar personalfunktionen 
en central introduktion som genomförs varje halvår och ger en övergripande 
bild. Varje sektor och enhet ansvarar vidare för introduktion av sina 
medarbetare, som kan variera beroende på den nyanställdes bakgrund. 
Förvaltningen kommer att under 2021/2022 säkerställa introduktion på 
enhetsnivå vid nyanställning.
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Sammanfattning  
 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun genomfört en 
granskning för att säkerställa att välfärdsnämndens styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamhet och ekonomi av individ- och familjeomsorgen är tillfredsställande samt att den 
säkerställer en rättssäker verksamhet.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att välfärdsnämnden inte helt 
säkerställer detta.  

Nämndens beredningsprocess inför kommande verksamhetsårs mål- och ekonomistyrning 
bedöms som ändamålsenlig. Det finns en medvetenhet om nettokostnadsavvikelsen hos 
nämnden. Den förklaras av höga politiska ambitioner för individ- och familjeomsorgen. 

Nämnden har inte fastställt mätbara mål specifika för individ- och familjeomsorgens olika 
ansvarsområden. Verksamhetsplanen visar strävan och ambitioner som dock inte följs av 
tydliga mätbara målvärden. Detta medför en svårighet vid uppföljning av om dessa 
uppnåtts under året. Det finns en gemensam struktur/former för att förankra nämndens 
styrning i verksamheten. 

Nämnden har inte fastställt rutiner för hur rapportering och åtgärder med anledning av 
eventuella avvikelser ska ske.  
  
Nämnden tar del av de åtgärder som vidtas på förvaltningsnivå med anledning av 
budgetavvikelser, men fattar ej beslut om dessa. En kostnadsberäkning av åtgärderna 
redovisas inte, varför det ej under årets gång går att ta ställning till om dessa kan anses 
vara tillräckliga för att fullfölja nämndens uppdrag.   
  
Det görs en återrapportering till nämnd utifrån verksamheternas utfall, till övervägande 
delar utifrån den styrning som finns i verksamhetsplanen. Den ekonomiska uppföljningen 
och återrapporteringen är tydlig. Då verksamhetsstyrningen i övrigt, i väsentliga delar 
saknar mätetal, finns svårigheter att bedöma hur verksamheterna fullföljer nämndens 
uppdrag samt om det finns skäl att besluta om åtgärder vid avvikelser. Det är positivt att 
det i rapporteringen redogörs för de aktiviteter som utförs för att fullfölja uppdraget. 
  
Att verksamheten ska utföras lagenligt berörs i riktlinjer för kvalitetsledning och i 
verksamhetsplanen. Ansvar för kontroller har tydliggjorts. Rutiner har tagits fram för att 
säkerställa att handläggningen sker rättssäkert. Detta är även en del vid introduktionen, 
vilket dock inte alla enheter tar del av. 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi välfärdsnämnden;  

• att fatta beslut om rutiner för beredningsprocessen i syfte att tydliggöra dess delar, 
ansvar och återrapportering. 

• att målvärden sätts för att kunna följa upp de politiska ambitioner som nämns 
verksamhetsplanen.  
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• att fastställa rutiner för åtgärder med anledning av avvikelser mot nämndens 
styrning samt hur rapportering av dessa ska ske. 

• att säkerställa att samtliga enheter har kännedom om enhetsplanen och arbetar 
aktivt med den 

• att se över att den styrning som finns för att säkerställa en rättssäker handläggning 
är uppdaterade och är levande i verksamheterna.  
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1. Inledning  
1.1. Bakgrund  

En fungerande styrning är en viktig del av det politiska ansvarstagandet. Genom styrning, 
uppföljning och kontroll säkerställer nämnden att verksamheten utförs effektivt, enligt 
uppdrag men även utifrån den lagstiftning som styr verksamheten. Det blir särskilt viktigt i  
verksamhet som innebär myndighetsutövning mot enskilda. En fungerande 
ekonomistyrning är en viktig del av den samlade styrningen och ledningen.  
  
I revisorernas riskanalys inför 2020 har framkommit att kostnader för barn och 
ungdomsvård har ökat i Härryda och ligger högre än strukturellt liknande kommuner. Även 
kostnader för missbruksvård och övrig vuxenvård har ökat. Kommunens 
nettokostnadsavvikelse för IFO-verksamheten är 28,3 %, att jämföra med 4,4 % i liknande 
kommuner1 för 2018. Denna kan ha sin grund i en hög ambitionsnivå inom kommunen 
eller i en lägre effektivitetsnivå.   
  
Grund för denna granskning är även en negativ budgetavvikelse inom enhet barn och 
familj vilket hänförs till bland annat placeringskostnader för barn och unga. Också 
personalkostnader, kostnader inom vuxenenhetens verksamhet och relationsvåld har 
ökat. Det senare pga behov av skyddat boende.   
  
Från och med 2019 gäller en ny politisk organisation i kommunen som innebär att 
Välfärdsnämnden ansvarar för utbildning, socialtjänst samt kultur och fritid. I 
förvaltningsorganisationen är nämndens verksamheter uppdelade på två sektorer där 
sektor för socialtjänst är en. Här finns ansvar för bl. a individ- och familjeomsorgen, 
uppdelade på bl a barn och familj, funktionsstöd (boendestöd), hälsa och bistånd  
(myndighetsutövning SoL och vuxenenhet) samt integration och arbetsmarknad 
(försörjningsstöd).2 Bokslut för nämndens verksamhet 2019 uppgick till 1 941 mnkr vilken 
innebar en negativ avvikelse om 22 mnkr. Budget för 2020 uppgår till 1 955 mnkr.   
  
Under 2019 granskade revisorerna att välfärdsnämnden säkerställde en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av ekonomin inom hela sektor socialtjänst. Denna visade en 
otillräcklig styrning och otillräckliga åtgärder med anledning av budgetavvikelse. 
Uppföljningen av ekonomin bedömdes som tillräcklig. Den visade även att det saknades 
dokumenterade rutiner eller riktlinjer för ekonomiska styrprinciper, vilket nämnden 
rekommenderas att överväga.   
  
Revisorerna har i sin riskanalys sett skäl att genomföra granskningen.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att säkerställa att välfärdsnämnden styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamhet och ekonomi av individ- och familjeomsorgen är tillfredsställande 
samt att den säkerställer en rättssäker verksamhet. För att uppnå syfte kommer följande 
revisionsfrågor att besvaras.   

 
1Liknande kommuner individ- och familjeomsorg är avsedd för kostnadsjämförelser. Bygger på viktningen 
referenskostnad 70 % och befolkning 30%. Aktuella kommuner är Ekerö, Höganäs, Kävlinge, Lerum och Ystad.   
2 Här finns också vård och omsorg  samt utvecklings- och uppföljningsenheten/MAS , vilka inte ansvara för 
verksamhet inom IFO. 
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● Är nämndens beredningsprocess inför kommande verksamhetsårs mål- och 

ekonomistyrning ändamålsenlig?  
● Har nämnden fastställt mätbara mål specifika för individ- och familjeomsorgens 

olika ansvarsområden?  

● Finns former för att förankra mål och uppdrag i verksamheterna?  
● Vidtas åtgärder för att möjliggöra att nämndens uppdrag kan fullföljas?  
● Finns en tydlig återrapportering till nämnd utifrån verksamheternas utfall?   
● Vad är skäl för nettokostnadsavvikelsen?  
● Finns rutiner för kontroll av verksamhetens utförs lagenligt?  

 
1.3. Revisionskriterier  

Revisionskriterierna utgörs av lagar, föreskrifter, regelverk, fullmäktigebeslut med mera 
och utgör underlag till de bedömningsgrunder som uttrycks i revisionsfrågorna. I denna 
granskning är dessa:  
  

● Kommunallagen  
● Socialtjänstlagen  
● Förvaltningslagen  
● Interna styrande dokument fastställd av kommunfullmäktige  

1.4. Avgränsning  

Granskningen omfattar framförallt välfärdsnämndens ansvar för barn- och ungdomsvård 
och vuxenvård, men ett fokus finns även arbetet med försörjningsstöd. Med detta 
innefattar granskning individ- och familjeomsorgen, vilken är en del av nämndens ansvar.  

1.5. Metod  

Granskningen har genomförts genom att ta del av styrande dokument, uppföljningar och 
rapporteringar. Detta omfattar även riktlinjer och annan övergripande styrning relevant för 
granskningens syfte.  
  
Intervjuer har hållits med nämndens ledning, ledning för IFO och ekonom. Gruppintervjuer 
har genomförts med representanter från Barn och familj samt Vuxenenheten Samtliga 
intervjuer har genomförts digitalt.   

Rapporten har sakavstämts med de intervjuade och kvalitetssäkrats enligt PwC:s interna 
rutiner. 
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2.  Iakttagelser och 

bedömningar  
 

2.1.     Är nämndens beredningsprocess inför kommande verksamhetsårs 

           mål och ekonomistyrning ändamålsenlig?  

 

Kommunens styrmodell började tillämpas under 2019 för att under 2020 tillämpas i sin 
helhet. Den beskrivs enligt bilden nedan3.   

  

Den strategiska planen 2019 - 20224 pekar utifrån vision och förhållningssätt ut långsiktig 
riktning och strävan för kommunen. I denna riktas tre uppdrag till välfärdsnämnden varav 
två uppfattas som relevanta för granskade verksamheter: att arbeta med digitalisering 
som ger effektivisering samt att arbeta fram sju servicegarantier under 2020. Den visar 
driftbudget 2020–2022 per nämnd, sektor och verksamhetsnivå. Här nämns också 
aktiviteter för att nå en god ekonomisk hushållning. En av dessa är att kommunen inte ska 
åta sig kostnader som kan bäras av annan.   

Majoritetens budget för 2020 och plan 2021–2024 utgår framförallt från det av 
kommunfullmäktige noterade dokumentet Ekonomiska planeringsförutsättningar inför

 
3 Majoritetens strategiska plan 2019 - 2022 för Härryda kommun   
4 Som ovan 
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  budget/plan 2020–2024. Utifrån underlag som levererats av förvaltningarna har 
respektive nämnd att utifrån dokumentet arbeta fram detaljbudget och verksamhetsplan.   

I bilden ovan nämns ekonomistyrningsprincip.  Enligt intervjuerna menas här den styrning 
som ges i den strategisk planen   

Iakttagelser  

Nämndens riktlinjer för kvalitetsledningssystem berör beredningsprocessen5. Här framgår 
att politiska inriktningar/mål, budget och verksamhetsplanen ska konkretiseras med 
enhetsspecifika aktiviteter. Informationstal ska användas för att beskriva verksamhetens 
förutsättningar. Indikatorer ska användas som hjälpmedel för analys av huruvida 
grunduppdraget uppnås. Vid behov ska aktivitet/åtgärd formaliseras för att säkerställa att 
leveransen av grunduppdraget är av god kvalitet.  

Välfärdsnämnden årsplan6 ska ge stöd för att ta fram och följa upp mål och budget och 
bidra till en systematik i processen med fastlagda tidsramar, enligt intervjuerna. Den har 
inte antagits av nämnden, men väl noterats enligt beslut efter information om den.  Den 
ses som ett stöd för såväl förvaltningen som nämnd. Årsplanen visar exempelvis när 
uppföljning av intern kontroll, uppföljning av specifika handlingsplaner och prioriterade 
aktiviteter, åtgärder och kostnad per brukare m m, aktuellt kostnadsläge, 
verksamhetsberättelsen och verksamhetsplan ska lämnas till nämnden eller 
kommunfullmäktige i form av information eller för beslut. Den berör även 
personalrelaterad uppföljning.   

Enligt årsplanen och i intervjuer framgår att förvaltningen i budgetprocessen tar hänsyn till 
den ekonomiska omvärld och ekonomiska förutsättningar. Den visar bland annat att 
ekonomiska planeringsförutsättningar och omvärldsfaktorer hanteras under första 
kvartalet. I årsplanen noteras att verksamhetsplan för verksamhet och ekonomi för 
kommande tre år ska tas fram av sektorn för information och beslut i KF under kvartal 4.  

I intervjuerna med nämndens politiska ledning som sektorsledning beskrivs en 
samstämmig bild över hur mål- och budgetprocessen ser ut över året.  

När kommunfullmäktige beslutat om kommunmål, inriktningar och investeringsbudget för 
kommande budgetår och har nämnden att arbeta med åtagande och internbudget. Enligt 
intervjuerna ger nämndens presidium och sektorsledning förslag till mål och detaljbudget 
utifrån en dialog kring omvärldsanalys och inspel från verksamheterna. Föregående års 
resultat ska vara en viktig input i prioriteringsarbetet.  

Verksamhetscheferna tillsammans med förvaltningens ekonom kopplar aktiviteter till 
resurser för att målstyrningen ska förhållas till budgetnivå. Ett förslag ställs till 
sektorsledningen som för en dialog med nämndens ledamöter om framtaget förslag till 
verksamhetsplan. I november ska nämnderna vara färdiga med sina verksamhetsplaner 
och detaljbudget. Dessa ska fastställas av nämnden och delges kommunfullmäktige.  

 
5  Härryda kommun Välfärdsnämnden: Riktlinje för kvalitetsledningssystem (KLS) för sektorn för socialtjänst.    
Antagen § 59 2020-03-04  
6 Härryda kommun: Årsplan för välfärdsnämnden 2020. 2019-10-03. Ej fastställd av nämnden.  
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Genom enhetsplanerna ska kommungemensamma strategiska områden omvandlas till 
konkreta handlingar/aktiviteter utifrån sektorsplanens styrsignaler. Genom en delaktighet 
på verksamhets- och enhetsnivå nås en delaktighet hos medarbetarna.   

I protokoll 2019-09-04 §195 framgår att välfärdsnämnden inrättade en arbetsgrupp bland 
ledamöterna vars uppdrag innebar att lämna eventuella inriktningar för arbetet med 
budget och verksamhetsplan 2020. Arbetsgruppen presenterade en verksamhetsplan i 
samband med nämndsammanträdet 2019-11-06.  

Bokslut för socialtjänsten 2019 uppgick till 688 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse 
om drygt -15 mnkr. I verksamhetsberättelsen för 20197 beskrivs att anmälningar men 
även det totala antalet aktualiseringar till Barn och familj har ökat8. Antal barn och unga 
som varit föremål för biståndsbedömda insatser har minskat från 144 till 112. Antalet barn 
som placerats utanför det egna hemmet har minskat från 116 till 102 barn. Här 
konstateras även att antal vårddygn på HVB har ökat under året (1413 dygn) vilket 
förklaras av att placeringar familjehem inte fungerat och omplacering har skett till HVB.  
   
Verksamhetsplanen för 2020 - 2022 visar för 2020 en driftsbudget om totalt 693 mnkr. 
Individ- och familjeomsorgens verksamheter återfinns inom barn- och familj om totalt 76,1 
mnkr, inom integration och arbetsmarknad om totalt 39 mnkr, inom funktionsstöd om 138 
mnkr samt inom hälsa och bistånd om 162,7 mnkr. Nämndens budget är förstärkt med 
anledning av ökade behov av skyddat boende och handläggning av ärenden gällande 
våld i nära relationer med en socialsekreterare motsvarande en årsarbetare samt med ett 
budgettillskott för skyddat boende under 2020. Under planperioden utökas 
kostnadsramen tillfälligt för att möta tidigare underskott inom försörjningsstöd och inom 
placering av barn och unga. Här framgår också att en neddragning om totalt 3,1 
socialsekreterartjänst sker inom förebyggande arbetet för barn och unga9  

Nettokostnadsavvikelsen  

I verksamhetsplanen framgår att förvaltningen har att analysera och kontinuerligt jämföra 
kostnader och resultat med andra kommuner för att ge politiken underlag för eventuella 
omfördelningar, bland annat genom nettokostnadsavvikelser10.  

För år 2019 redovisar IFO-verksamheten i Härryda kommun en nettokostnadsavvikelse 
på 36,8 %, att jämföra med -0,4 % i strukturellt liknande kommuner. Detta innebär att om 
verksamheten skulle läggas på förväntad kostnad utifrån kommunens sociala struktur 
skulle kostnaden för IFO verksamheten vara 39,0 mnkr lägre än det utfall som 
konstaterades.   

 
7 Härryda kommun: Verksamhetsberättelse 2019 - Välfärdsnämnden    
8 Det totala antalet aktualiseringar har ökat från 987 stycken 2018 till 1167 stycken 2019, vilket är en ökning om 
18 %.   
9 Inom Kraftkällan och på familjecentralerna  
10 Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för individ- och familjeomsorg, kr/inv. 
Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden på nettokostnaden för individ- och 
familjeomsorg i riket, andel lågutbildade 20–40-åringar födda i Sverige, tätortsbefolkningen, andel boende i 
flerfamiljshus byggda 1965–75, andel barn och unga 0–19 år i hushåll med låg inkomststandard då 
ekonomiskt bistånd exkluderas, ohälsotal, korrigering för gränspendling till Danmark och Norge samt löner för 
kommunalt anställda. Et positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat.  SKR.  
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Störst är skillnaden gällande nettokostnad för barn och ungdomsvård som 2019 kostade 2 
203 kr/inv att jämföra med 1 397 kr/inv i liknande kommer samt gällande ekonomiskt 
bistånd där nettokostnaden år 2019 var 903 kr/inv mot 687 kr/inv i liknande kommuner. 
Inom barn- och ungdomsvården har kommunen en högre koncentration mot öppna 
insatser jämfört med jämförelsegrupperna, och en lägre andel av resurserna går till 
familjehemsvård.   

Av intervjuer med såväl den politiska som med tjänstemannaledningen framkommer att 
skäl för nettokostnadsavvikelsen förklaras av höga politiska ambitioner. Av intervjuerna 
framkommer en beskrivning av att sociala problem alltid ska mötas av olika former av 
stöd.   

Bedömning  

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld.   

Nämndens beredningsprocess inför kommande verksamhetsårs mål- och 
ekonomistyrning bedöms som ändamålsenlig.  

Vi rekommenderar dock nämnden att fatta beslut om rutiner för beredningsprocessen i 
syfte att tydliggöra dess delar.   

Vi bedömer att det finns en medvetenhet om nettokostnadsavvikelsen hos nämnden. Den 
förklaras av höga politiska ambitioner i kommunen.   

2.2. Har nämnden fastställt mätbara mål specifika för individ- och   

                    familjeomsorgens olika ansvarsområden?  

Iakttagelser  

Välfärdsnämndens verksamhetsplan för 2020–202211 hänvisas till den av fullmäktige 
antagna strategiska planen för perioden 2019 - 202212. Respektive verksamhet har 
beskrivit sitt grunduppdrag.   

Inom Hälsa och bistånd, där arbetet mot beroende och samsjuklighet sker, ska 
verksamheten präglas av en rättssäker handläggning och tillhandahållande av 
förebyggande insatser. Fokus ska vara ett högkvalitativt, evidensbaserat arbetssätt. 
Samverkan ska ske med externa samarbetspartner inom regionen och med brukar- och 
anhörigorganisationer.    

Integration och Arbetsmarknad (Härryda framtid) ska ha ett tydligt fokus på arbete och 
självförsörjning. Arbetsmetoder som används i verksamheten ska vara evidensbaserade. 
Kommun ska ha lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av 
försörjningsstöd nationellt. De sökande som bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande 
ska skrivas in på arbetsmarknadsenheten inom en vecka för att få tillgång till 
arbetsmarknadsinsatser, som gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar samt 
arbetstränings- och praktikplatser.  

 
11Härryda kommun: Verksamhetsplan 2020–2022. Välfärdsnämnden. 2019-11-06  
12 Majoritetens strategiska plan 2019–2022 för Härryda kommun.   
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Inom Barn och familj ska arbetet med arbetsmetoderna i möjligaste mån vara 
evidensbaserade. Ett fokus ska finnas på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa  
samt att utveckla förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas. I plan för 
genomförande framgår att under 2020 ska lokala avtal upprättas om samarbetet med 
Barn och ungdomspsykiatrin, Barn och ungdomsmedicin, Ungas psykiska hälsa samt 
Ungdomsmottagningen för att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning. Under 
rubriken politisk inriktning framgår även att samarbetet med polis och skola är prioriterat 
för att fånga upp ungdomar som utvecklar kriminellt beteende. Nya arbetssätt ska tas 
fram kring hemmaplanslösningar som ska resultera i färre placeringar av barn och unga.  

I nämndens verksamhetsplan 2020 redogörs kvalitetsindikatorer. Dessa saknar mått att 
eftersträva. För respektive verksamhet bedöms följande indikatorer vara relevanta för 
granskningen:   
 

Hälsa och bistånd  Härryda framtid 
(Integration och 
arbetsmarknad)   

Barn och familj  Forts. Barn och 
familj  

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

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

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

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

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

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

  

Bedömning  

Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld.  

Nämnden har inte fastställt mätbara mål specifika för individ- och familjeomsorgens olika 
ansvarsområden.   

Nämndens verksamhetsplan visar strävan och ambitioner som dock inte följs av tydliga 
mätbara målvärden. Detta medför en svårighet vid uppföljning av om dessa uppnåtts 
under året.   

Vi rekommenderar att målvärden sätts för att kunna följa upp ambitionerna om att 
samverkan ska ske och utvecklas, evidensbaserade metoder ska förankras, ny teknik ska 
effektivisera verksamheterna, förebyggande insatser ska utvecklas, arbetssätt kring 
hemmaplanslösningar ska tas fram och att antalet placeringar ska bli färre.   

Page 162 of 369



11  
  

2.3.           Finns former för att förankra mål och uppdrag i verksamheterna?  

Iakttagelser  

I intervjuer framgår att respektive verksamhet har att beskriva sitt grunduppdrag, beskriva 
hur uppföljning och kvalitetssäkring ska göras samt kvalitetsfaktorer med indikatorer i en 
sektorsplan. Dessa delar ska följas upp i samband med ordinarie uppföljningar under 
2020, enligt verksamhetsplanen.  

Respektive enhet ska ta fram en enhetsplan utifrån sektorsplanen. I intervjuer framgår att 
enhetschef tillsammans med medarbetare utarbetar planen och beskriver aktiviteter för att 
uppnå de övergripande politiska målen. På detta sätt sker också en implementering av 
den politiska styrningen.   

Verksamhetscheferna beskriver att de arbetar med verksamhetsplanen i ledningsgruppen 
där även sektorschef och ekonom ingår. Därefter arbetar verksamhetscheferna vidare 
med detta på enhetsnivå. Vid intervjuerna framkommer varierande beskrivningar av hur 
informationen ges om enhetsplanen och hur aktivt enheten arbetar med planen. Inom 
vissa enheter diskuteras planen på arbetsplatsmöte eller andra interna möten. Vidare 
framgår i intervju att en enhet saknar kännedom om enhetsplanen och arbetar inte aktivt 
med den. Det framgår även i vissa intervjuer med att verksamheterna efterfrågar en 
tydligare dialog kring mål och återkoppling av uppföljning.   
  
I intervju framgår att det i kommunen finns strategiska ledningsnätverk på  
tjänstemannanivå för att utveckla förvaltningarnas arbete i syfte att nå sitt grunduppdrag 
samt för att förankra mål och uppdrag. Här förs också kontinuerliga diskussioner.   

Vid intervjuerna framkommer att det inrättats en arbetsgrupp av ledamöter för 
ekonomifrågor inom välfärdsnämnden. Arbetsgruppen består av fem ledamöter som har i 
uppdrag att följa upp nämndens årsplan kopplat till budget samt följa upp revisorernas 
rekommendationer. I intervjuer beskriva att behov inom verksamheten och  
verksamhetens utformning för 2020 har diskuterats i gruppen. Enligt protokoll 2019-09-04 
upprättades arbetsgruppen för återstoden av mandatperioden.   
  
Bedömning  

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld.  

Intervjuerna påvisar att det finns en gemensam struktur eller former för att förankra mål 
och uppdrag i verksamheten.  

Nämnden rekommenderas att säkerställa att samtliga enheter har kännedom om 
enhetsplanen och arbetar aktivt med den.  

2.4. Vidtas åtgärder för att möjliggöra att nämndens uppdrag      

                     kan fullföljas?  

Iakttagelser  

I granskningen har inte framkommit att det finns en dokumenterad styrning om att 
nämnden vid avvikelser från mål- och budgetstyrningen ska vidta åtgärder. Vid 
intervjuerna beskrivs hur enhetschefen lämnar en ekonomisk prognos månadsvis med 
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kommentar om eventuella avvikelser. Verksamhetschefen ser över prognoserna och 
bedömer vilka enheter som behöver upprätta en åtgärdsplan.   

Vid sammanträdet 2020-04-01 §100 presenteras den ekonomiska månadsuppföljningen 
per februari. Av redovisningen framgår att ett fortsatt arbete sker med åtgärder för att på 
sikt, med minskade ramar i flerårsplan, anpassa sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. 
Åtgärder är bland annat en genomlysning av bostadsanpassning samt placering av vuxna 
med missbruk i större utsträckning i egen regi. Omförhandlingar av dygnspris för befintliga 
placeringar av barn och unga fortsätter. Barn och familj tillförs för året en 
budgetförstärkning för relationsvåld på 4 mnkr motsvarande den avvikelse som fanns vid 
bokslutet. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att följa händelseutvecklingen. 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige delges informationen.   

Vid sammanträdet 2020-05-27 §152 presenteras den ekonomiska månadsuppföljningen 
per de siste mars. Sektor socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, 
med minskade ramar, anpassa sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom individ- och 
familjeomsorg är det endast verksamheten hälsa och bistånd som prognostiserar ett 
underskott om 0,2 mnkr.   

Enligt sammanträdesprotokoll 2020-08-26 § 208 redovisas den ekonomiska uppföljningen 
per juni. Inom vuxenenheten prognostiseras ett underskott på 3,2 mnkr med anledning av 
ökade placeringskostnader inom sociala boenden. Verksamheten Barn och familj 
prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr, främst på grund av ökad bemanning av 
socialsekreterare. Sektor socialtjänst bedömer att på sikt kommer kostnader för 
försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt relationsvåld att öka. Sektor 
socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder. Välfärdsnämnden noterar prognosen och 
uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare åtgärder. Nämnden delger 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige informationen.   

Månadsprognoserna till och med juni redogör för vidtagna och kommande åtgärder, det 
går inte att utläsa förväntade effekter av åtgärderna. Månadsrapporterna redogör inte för 
en ekonomisk prognos på enhetsnivå.  

Enligt muntlig uppgift beslutade 2020-10-21 välfärdsnämnden godkänna delårsrapport per 
den sista augusti. Verksamheten Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 2,9 
mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader för placeringar av vuxna med missbruk 
och/eller annat beroende. Inom verksamheten Barn och familj prognostiseras ett överskott 
om 0,4 mnkr, familjehemsvården prognostiseras ett underskott om 4,3 mnkr. I 
delårsrapporten redogörs för åtgärder som förvaltningen arbetar med och i 
samstämmighet med vad som nämns i samband med tidigare prognoser. I 
delårsrapporten görs inte uppföljning av nämndens verksamhetsstyrning.  

I revisorernas tidigare granskning13 konstateras att nämnden inte vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att nå en ekonomi i balans under år 2019.   

Bedömning  

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.   
  

 
13 Granskning av ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst. 
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Granskningen visar att nämnden tar del av de åtgärder som vidtas på förvaltningsnivå 
med anledning av budgetavvikelser, men fattar ej beslut om dessa. En kostnadsberäkning 
av åtgärderna redovisas inte, varför det ej under årets gång går att ta ställning till om 
dessa kan anses vara tillräckliga för att fullfölja nämndens uppdrag.   
 
Välfärdsnämnden har inte fastställt interna rutiner för hur rapportering och åtgärder med 
anledning av avvikelser ska ske.  
 
2.5. Finns en tydlig återrapportering till nämnd utifrån  

                    verksamheternas utfall?  

Iakttagelser  

Som tidigare noterats har välfärdsnämndens årsplan för 2020 inte antagits av nämnden, 
men ses som ett stöd för såväl förvaltningen som nämnd. I årsplanen noteras att 
uppföljning av verksamhet och ekonomi för föregående år till och med augusti med 
prognos för helåret, inklusive uppföljning av politiska inriktningar och uppdrag ska göras 
under kvartal 4 för information och beslut i KF. Måluppfyllelsen ska även återrapporteras 
till nämnd i verksamhetsberättelse.   

Den ekonomiska rapporteringen ska ske tre gånger (februari, mars och juni) samt vid 
delår och i verksamhetsberättelsen. Enligt intervjuade sker den ekonomiska rapportering 
även för oktober vilket vidimeras av protokoll.   

Årsplanen visar ytterligare information som ska lämnas till nämnden. I 
sammanträdesprotokoll ser vi att kostnad per brukare 2019, patientsäkerhetsberättelse, 
det drogförebyggande arbetet och information om öppna jämförelser för socialtjänst 
rapporteras till nämnden. Planen visar att Härryda framtid tre gånger per år ska informera 
om bland annat om försörjningsstöd, vilket har gjorts två gånger under 2020 enligt 
protokoll. Det går dock inte att utläsa att redovisning av kvalitetsmåtten inom KKiK 
gällande sektorn för socialtjänst har redovisats, som enligt årsplanen skulle ha skett under 
kvartal 1.   
 
Ytterligare information om IFO-verksamheten som redovisas i nämnden under året rör 
bland annat familjecentraler och drogförebyggande arbete inom socialtjänsten. Nämnden  
antar en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, riktlinje för 
kvalitetsledningssystem för sektorn för socialtjänst samt beslutar om samverkan med 
Göteborgs stad beträffande etablering av ett regionalt stödcentrum för utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck.   
I delårsrapporten per den siste augusti, görs en sammanställning av nämndens 
ekonomiska resultat samt prognos för året. Här sker en uppföljning av grunduppdrag, 
kommungemensamma prioriterade områden samt politiska inriktningar och uppdrag. Då 
verksamhetsstyrningen i stora delar saknar mätetal görs ingen bedömning av i vilken mån 
förvaltningen i dessa delar kommer att kunna fullfölja kommunfullmäktiges uppdrag.   

Delårsrapporten visar en positiv prognos för Barn och familj, samt åtgärder med anledning 
av avvikelser i vissa av verksamheterna. Rapporten berör inte i samtliga delar av den 
styrning som finns i verksamhetsplanen, exempelvis om lokala avtal upprättats om 
samarbete med regionen för att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning. Här 
redogörs för initiativ till samverkan och metodutveckling för att nå specifika grupper,  
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gällande såväl förebyggande arbete som arbetet som sker vid placeringar.   

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott 2,9 mnkr i samband med delårsrapporten. 
Här ges en beskrivning av utvecklingsarbete och samverkan.  

Härryda Framtid, dvs arbetet med försörjningsstöd prognostiserar enligt delårsrapporten 
ett överskott. Vissa insatser för att minska behov av försörjningsstöd kommenteras.  

I delårsrapport redogörs det för prognostiserat utfall gällande kvalitetsindikatorerna. De 
som är aktuella inom IFO-verksamheterna visar att:  

- Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad 
utredning eller insats, prognostiseras vara 80 % mot bokslut 2019 om 96 %.  

- Antal hushåll inom enhet för försörjningsstöd som blir självförsörjande genom 
arbete, studier och/eller andra bidrag, prognostiserat till 31 mot bokslut 2019 som 
visade 99.  

- Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom 
barn och ungdom 0–20 år, medelvärde, visar en prognos om 110 dagar mot utfall 
2019 om 107 dagar.  

- Ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, visar 
en prognos om 74 % mot utfall 2019 om 81 %,  

- Ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, 
visar en prognos om 78 % mot utfall 2019 om 81 %.   
  

Bedömning  

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.  

Det görs en återrapportering till nämnd utifrån verksamheternas utfall, till övervägande 
delar utifrån den styrning som finns i verksamhetsplanen. Den ekonomiska uppföljningen 
och återrapporteringen är tydlig.   

Då verksamhetsstyrningen i övrigt, i väsentliga delar saknar mätetal, menar vi att det finns 
svårigheter att bedöma hur verksamheterna fullföljer nämndens uppdrag samt om det 
finns skäl att besluta om åtgärder vid avvikelser.   

Det är positivt att det i rapporteringen redogörs för de aktiviteter som utförs för att fullfölja 
uppdraget.  

2.6.            Finns rutiner för kontroll av verksamheten utförs lagenligt?  

Iakttagelser  

Riktlinjer för kvalitetsledningssystem14 ska bland annat säkerställa att lagkrav tillgodoses.  
Här framgår att verksamhetschefen har det ytterst ansvarar för att lagkrav följs. 
Enhetscheferna ansvarar för att kontrollera och följa upp verksamheten. I riktlinjen 
formuleras inte konkreta rutiner för kontroll av att verksamheten utförs lagenligt.   

 
14 Härryda kommun Välfärdsnämnden: Riktlinje för kvalitetsledningssystem (KLS) för sektorn för socialtjänst.    

Antagen § 59 2020-03-04  
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Nämndens verksamhetsplan 2020–2022 visar att socialtjänsten ska genom en rättssäker

  och samlad myndighetsutövning säkerställa att brukare får den hjälp och det stöd de är i 

behov av.  

Vid intervjuerna beskrivs att lagenligt säkerställs bland annat genom de rutiner som finns 
på intranätet. Förste socialsekreteraren har i uppgift att kontinuerligt se över att rutinerna
  är uppdaterade. På flera enheter pågår ett arbete med att se över rutiner och riktlinjer. 
Rutinerna berör tidsgränser vid handläggning, skyddsbedömning m m.   

Att handläggning av ärenden gällande barn och unga utförs enligt BBIC ses som 
väsentligt för en rättssäker handläggning, enligt intervjuerna.   

I intervju framgår att en enhetschef eller 1:e socialsekreterare har individuella 
uppföljningar med handläggarna cirka en gång/månad där aktuella ärenden gås igenom. 
Detta innebär även att ta del av akter.  

Vid gruppmöten tas del av prejudicerande domar.     

Verksamhetssystemet beskrivs innehålla inaktuella rutiner vilket, enligt intervjuerna, kan 
medföra en rättsosäkert. En översyn har påbörjats för att se över att samtliga rutiner är 
aktuella.   
  
Vid intervjuerna förs en rad utbildningar fram riktade till socialsekreteraren, samt introduktion 
vid nyanställning som berör rättssäkerhet. Introduktionsplanen vid enheten för barn och unga 

innehåller punkter kring handläggningsrutiner och genomgång av utredningsmetodiken enligt BBIC. Det 
framkommer dock vid intervjuerna att en av enheterna inte har introduktion vid nyanställning.   

Bedömning  

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld.   

Det finns rutiner för kontroll av verksamheten utförs lagenligt. Att verksamheten ska 
utföras lagenligt berörs i riktlinjer för kvalitetsledning och i verksamhetsplanen. Ansvar för 
kontroller har tydliggjorts. Rutiner har tagits fram för att säkerställa att handläggningen 
sker rättssäkert.  

Nämnden rekommenderas att säkerställa att den styrning som finns för att säkerställa en 
rättssäker handläggning är uppdaterade.   

Nämnden rekommenderas även att säkerställa att samtliga handläggare får en 
introduktion vid nyanställning.   
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3. Revisionell bedömning  
 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att välfärdsnämnden inte helt 
säkerställer att styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet och ekonomi av individ- 
och familjeomsorgen är tillfredsställande. Vi bedömer dock att välfärdsnämnden 
säkerställer en rättssäker verksamhet. Bedömningen har gjorts utifrån revisionsfrågorna 
nedan.  

 
Revisionsfråga  Kommentar    Bedömning  

Är nämndens 
beredningsprocess inför 
kommande 
verksamhetsårs mål- och 
ekonomistyrning 
ändamålsenlig?  

Nämndens beredningsprocess inför kommande 
verksamhetsårs mål- och ekonomistyrning bedöms 
som ändamålsenlig.  

  
Vad är skäl för 
nettokostnadsavvikelsen?  

Det finns en medvetenhet om nettokostnads- 
avvikelsen hos nämnden.  Den förklaras av de 
politiska ambitionerna för individ- och 
familjeomsorgen i kommunen.  

  
Har nämnden fastställt 
mätbara mål specifika för 
individ- och 
familjeomsorgens olika 
ansvarsområden?  

Nämnden har inte fastställt mätbara mål specifika 
för individ- och familjeomsorgens olika 
ansvarsområden. Nämndens verksamhetsplan visar 
strävan och ambitioner som dock inte följs av tydliga 
mätbara målvärden.  

  
Finns former för att 
förankra mål och uppdrag 
i verksamheterna?  

Intervjuerna påvisar att det finns en gemensam 
struktur eller former för att förankra  
mål och uppdrag i verksamheten  

  
Vidtas åtgärder för att 
möjliggöra att nämndens 
uppdrag kan fullföljas? 

Nämnden tar del av de åtgärder som vidtas på 
förvaltningsnivå med anledning av budgetavvikelser, 
men fattar ej beslut om dessa.   

Nämnden har inte fastställt rutiner för hur 
rapportering och åtgärder med anledning av 
avvikelser ska ske. 
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Finns en tydlig 
återrapportering till nämnd 
utifrån verksamheternas 
utfall?  

Den ekonomiska uppföljningen och 
återrapporteringen till nämnden är tydlig.  

Mätetal för verksamhetsstyrningen i övrigt saknar till 
stora delar mätetal. Detta medför svårigheter att 
återrapportera verksamheternas utfall.     

Finns rutiner för kontroll  
av verksamheten utförs 
lagenligt?  

Det finns rutiner för kontroll av verksamheten utförs 
lagenligt och att handläggningen sker rättssäkert.  
Ansvar för kontroller har tydliggjorts.   

  
  

Rekommendationer  

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi välfärdsnämnden:  

• att fatta beslut om rutiner för beredningsprocessen i syfte att tydliggöra dess delar, 
ansvar och återrapportering, 

• att målvärden sätts för att kunna följa upp de politiska ambitioner som nämns 
verksamhetsplanen,  

• att fastställa rutiner för åtgärder med anledning av eventuella avvikelser mot 
nämndens styrning samt hur rapportering av dessa ska ske, 

• att säkerställa att samtliga enheter har kännedom om enhetsplanen och arbetar 
aktivt med den, 

• att se över att den styrning som finns för att säkerställa en rättssäker handläggning 
är uppdaterade och är levande i verksamheterna.  

  

 

 
  

  

  

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) 
på uppdrag av Härryda kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från den 2020-03-11. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som 
tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  

2020- 11–02   
  
  
  
  
Fredrik Carlsson   

    
  
  
  
  
Lena Brönnert   

Uppdragsledare     Projektledare   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 109  Dnr 2020KS565 

Svar på medborgarförslag om skatepark i Hindås  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. I svaret till förslagsställaren ska informeras 
om att förvaltningen kan vara behjälplig med ytterligare kunskapsöverföring angående hur 
projektet med Chillskate har genomförts. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 § 197 att till välfärdsnämnden 
remittera medborgarförslag angående skatepark i Hindås. Förslaget handlar om att 
komplettera området i Älmhult med en skatepark. Det finns en outnyttjad yta mellan 
tennishallen, lekplatsen och den nya Fagerhultsskolan. Förslagsställaren refererar till den 
skatepark som 2018 byggdes i Mölnlycke i föreningen Chillskates regi. 
  
Skateparken i Mölnlycke tillkom som ett föreningsinitiativ från Chillskate. Projektet kostade 
drygt 3 mnkr. Föreningen finansierade projektet till 75 procent genom samverkan med det 
privata näringslivet och Arvsfonden. 
  
Satsningar på fysisk aktivitet är värdefullt ur flera perspektiv. Skateparker nyttjas särskilt av 
barn och unga. Det befintliga området har redan ett utbud av ytor för fysisk aktivitet, dock 
ingen skatepark. Förvaltningen bedömer att kostnaderna för att anlägga en ny skatepark är 
stora och inte ryms inom befintlig budget. Förvaltningen föreslår därför att förslaget avslås. 
  
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 3 mars 2021 § 68 och föreslår att 
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, samt att det i svaret till förslagsställaren ska 
informeras om att förvaltningen kan vara behjälplig med ytterligare kunskapsöverföring 
angående hur projektet med Chillskate har genomförts. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 3 mars 2021 § 68 
 Tjänsteskrivelse 1 februari 2021 
 Medborgarförslag om skatepark i Hindås 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Gustav Cruse 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-01   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2020VFN474 810 

 

 

Svar på medborgarförslag om skatepark i Hindås 

 

Förslag till beslut 

 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 § 197 att till 
välfärdsnämnden remittera medborgarförslag angående skatepark i Hindås. 
 
Förslaget handlar om att komplettera området i Älmhult med en skatepark. 
Det finns en outnyttjad yta mellan tennishallen, lekplatsen och den nya 
Fagerhultsskolan. Förslagsställaren refererar till den skatepark som 2018 
byggdes i Mölnlycke i föreningen Chillskates regi. 
 
Skateparken i Mölnlycke tillkom som ett föreningsinitiativ från Chillskate. 
Projektet kostade drygt 3 mnkr. Föreningen finansierade projektet till 75 
procent genom samverkan med det privata näringslivet och Arvsfonden.  
 
Satsningar på fysisk aktivitet är värdefullt ur flera perspektiv. Skateparker 
nyttjas särskilt av barn och unga. Det befintliga området har redan ett utbud 
av ytor för fysisk aktivitet, dock ingen skatepark. Förvaltningen bedömer att 
kostnaderna för att anlägga en ny skatepark är stora och inte ryms inom 
befintlig budget. Förvaltningen föreslår därför att förslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 1 februari 2021 
• Medborgarförslag om skatepark i Hindås 
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Päivi Malmsten Susanna Eskilsson Juhlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 68        Dnr 2020VFN474 

Svar på medborgarförslag om skatepark i Hindås  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 § 197 att till välfärdsnämnden remittera 
medborgarförslag angående skatepark i Hindås. 
 
 Förslaget handlar om att komplettera området i Älmhult med en skatepark. Det finns en 
outnyttjad yta mellan tennishallen, lekplatsen och den nya Fagerhultsskolan. Förslagsställaren 
refererar till den skatepark som 2018 byggdes i Mölnlycke i föreningen Chillskates regi. 
 
 Skateparken i Mölnlycke tillkom som ett föreningsinitiativ från Chillskate. Projektet kostade 
drygt 3 mnkr. Föreningen finansierade projektet till 75 procent genom samverkan med det 
privata näringslivet och Arvsfonden. 
 
 Satsningar på fysisk aktivitet är värdefullt ur flera perspektiv. Skateparker nyttjas särskilt av 
barn och unga. Det befintliga området har redan ett utbud av ytor för fysisk aktivitet, dock 
ingen skatepark. Förvaltningen bedömer att kostnaderna för att anlägga en ny skatepark är 
stora och inte ryms inom befintlig budget. Förvaltningen föreslår därför att förslaget avslås. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 februari 2021 
 Medborgarförslag om skatepark i Hindås 

 

Förslag till beslut på sammanträdet   
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. I svaret till förslagsställaren ska 
informeras om att förvaltningen kan vara behjälplig med ytterligare kunskapsöverföring 
angående hur projektet med Chillskate har genomförts. Vidare föreslår Maria Kornevik 
Jakobsson att välfärdsnämndens föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 
 Peter Arvidsson (SD) instämmer i Maria Kornevik Jakobssons förslag.   
 

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag och 
finner att så sker. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. I svaret till förslagsställaren ska informeras 
om att förvaltningen kan vara behjälplig med ytterligare kunskapsöverföring angående hur 
projektet med Chillskate har genomförts. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 
 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Medborgarförslag

Ärendenummer 200917-MBF-IK29

Inskickat 2020-09-17 14:46

Dina uppgifter

Personnummer

Förnamn Louise Ida Kristina

Efternamn Anvell

Telefonnummer 0739379524

E-post louiseanvell@outlook.com

Adress Bobvägen 6

Postnummer 438 53

Ort Hindås

Rubrik på ditt förslag Skatepark i Hindås

Beskriv förslaget

Hindås tätort växer i takt med resten av kommunen, detsamma
gäller vår yngre generation med barn och unga. På vår ort finns
idag få eller nästintill inga aktiviteter för ungdomar utöver det
föreningslivet erbjuder. Det finns även få eller inga aktiviteter som
erbjuder och aktiverar små barn från ca 3 års ålder och hela
vägen upp till vuxenlivet på alla likas villkor och nivåer, likt en
skatepark som den som idag exempelvis finns i Chillskates regi i

Mölnlycke Högadal. Det hade varit ett oerhört tillskott till vår ort
att kunna förena och aktivera fler barn till ett aktivt liv i form av
skate och kickbikepark. Idag är det många barn från vår ort som
åker och besöker parken i Mölnlycke och det hade varit
fantastiskt att östra delarna av Härryda kommun hade kunnat
erbjuda både Hindåsbor men även övriga barn i kommunen en
plats för aktivitet, lek och framförallt knutpunkt att samlas vid.

Placeringen för denna park hade varit bäst lämpad bredvid den
lekplats som kommunen byggde i Hindås, område Älmhult som
stod klar för något år sedan. Det finns en stor, idag outnyttjad yta,
mellan lekplatsen och tennishallen eller mellan lekplatsen och nya

skolan som hade varit en utmärkt placering eftersom det redan
idag finns flera unga som söker sig till denna plats och
idrottsområde. En möjlighet även för skolan när den öppnar, att
kunna nyttja skateparken vid idrott/raster etc.

Vi är flera vuxna och barn som hoppas på att möjlighet och
intresse finns för att bygga en sådan skate och kickbikepark med
Mölnlyckes skatepark som förebild gällande yta och utseende.

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-09-17 14:46

Signerat av: Louise Ida Kristina Anvell

Signerats med personnummer:

Utgivare: Swedbank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2020-09-17 14:46

Härryda kommun
www.harryda.se
kommun@harryda.se

Postadress
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Besöksadress
Råda torg

Växel
031-724 61 00

Sida 1 av 1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 137  Dnr 2021KS84 

Redovisning av medborgarförslag 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
Förvaltningen redovisar en sammanställning över kommunstyrelsens beslut gällande 22 
medborgarförslag som alla är under beredning.  
  
Enligt prognosen kommer förslagen att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt beslut i 
ärendet.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 mars 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Pernilla Wallerstedt 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-04   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS84 009 

 

 

Redovisning av medborgarförslag 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats 
med anledning av medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte 
avgjorts eller beretts färdigt. 
 
Förvaltningen redovisar en sammanställning över kommunstyrelsens beslut 
gällande 22 medborgarförslag som alla är under beredning.  
Enligt prognosen kommer förslagen att hanteras inom ett års tid inklusive 
slutgiltigt beslut i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 4 mars 2021 
 
Ärendet 
Medborgarförslag ger medborgarna rätt att väcka förslag i fullmäktige och 
syftar även till att förstärka medborgardialogen. Fullmäktige kan uppdra åt 
en nämnd att besluta i ärende om medborgarförslag. Längre än så får inte 
beslutanderätten delegeras. Ett ärende om medborgarförslag är därigenom 
garanterat en politisk behandling. 

Medborgarförslaget ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, två gånger per år ska redovisa vilka medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. 

I kommunstyrelsens reglemente anges att kommunstyrelsen två gånger per 
år ska informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning 
av ett medborgarförslag samt redovisa de medborgarförslag som inte 
avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige. 
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Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har 
avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.  

Nedan redovisas ej färdigbehandlade medborgarförslag per den 4 mars 2021 
samt medborgarförslag där beslut tagits efter 12 november 2020, då 
medborgarförslagen senast redovisades i kommunfullmäktige. 
 
Hanterade och beslutade inom ett år 
 
Inkom Förslagets rubrik Diarienummer Beslutande 

instans 
Beslut 

2020-08-04 Medborgarförslag om att göra 
om hästhagen vid 
Wendelsberg till park 

2020KS495 Ks 4 mars 
2021 

Avslag 

2020-08-26 Medborgarförslag om 
strandpromenad från 
Mölnlycke centrum till Råda 
Säteri 

2020KS527 Ks 4 mars 
2021 

Avslag 

2020-08-25 Medborgarförslag om 
källsortering hemma 

2020KS520 Ks 27 maj 
2021 

Under 
beredning 

2020-08-26 Medborgarförslag om 
plockning av parkslide 

2020KS521 Ks 31 mars 
2021 

Under 
beredning 

2020-10-20 Medborgarförslag om båtplats 
i Rådasjön 

2020KS628 Ks 31 mars 
2021 

Under 
beredning 

2020-10-22 Medborgarförslag om 
belysning på utegym vid 
Finnsjögården 

2020KS645 Ks 29 april  
2021 

Under 
beredning 

2020-10-22 Medborgarförslag om att 
binda ihop Härrydas tätorter 
med vettiga cykelbanor/-vägar 

2020KS646 Ks 29 april  
2021 

Under 
beredning 

2020-10-28 Medborgarförslag om elljus 
till styrketräningsplats vid 
Finnsjön 

2020KS678 Ks 29 april  
2021 

Under 
beredning 

2020-11-05 Medborgarförslag om att 
förbjuda biltrafik på delar av 
Fagerhultsvägen, Hindås 

2020KS701 Ks 29 april  
2021 

Under 
beredning 

2020-11-09 Medborgarförslag om allmän 
padelbana 

2020KS711 Ks 29 april  
2021 

Under 
beredning 

2020-11-13 Medborgarförslag om 
elljusspår i Pixbo 

2020KS723 Ks 29 april  
2021 

Under 
beredning 

2020-11-24 Medborgarförslag om 
pumptrack 

2020KS745 Ks 27 maj 
2021 

Under 
beredning 

2020-12-06 Medborgarförslag om 2020KS778 Ks 27 maj Under 

Page 181 of 369



  3(3) 

           
       

padelhall på grusplan i 
Djupedal 

2021 beredning 

2020-12-09 Medborgarförslag om 
tjänstemannadragning 

2020KS791 Ks 27 maj 
2021 

Under 
beredning 

2020-12-09 Medborgarförslag om Bårhults 
företagspark, gång och 
cykelbana 

2020KS789 Ks 27 maj 
2021 

Under 
beredning 

2020-12-16 Medborgarförslag om utökat 
skolbusskort vid växelvis 
boende i annan kommun 

2020KS811 Ks 27 maj 
2021 

Under 
beredning 

2020-12-17 Medborgarförslag om upplyst 
väg till skolan, 
Östergårdsvägen 

2020KS815 Ks 27 maj 
2021 

Under 
beredning 

2020-12-21 Medborgarförslag om cykelled 
mellan R-40 och E-20 
(Hindås-Lerum/Floda) 

2020KS824 Ks 27 maj 
2021 

Under 
beredning 

2020-12-21 Medborgarförslag om att göra 
en lokaliseringsutredning om 
ny skola i Mölnlycke 

2020KS814 Ks 27 maj 
2021 

Under 
beredning 

2021-01-08 Medborgarförslag om ändrad 
placering av återvinnings-
anläggning vid 
Salmeredsvägen 

2021KS15 Ks 27 maj 
2021 

Under 
beredning 

2021-01-11 Medborgarförslag om bättre 
säkerhet nödvändig för barn i 
Hindås där jag bor! 

2021KS16 Ks 27 maj 
2021 

Under 
beredning 

2021-01-08 Medborgarförslag om 
padelhall 

2021KS27 Ks 27 maj 
2021 

Under 
beredning 

 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef  
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Redovisning av medborgarförslag från 
välfärdsnämnden 

16 

2021KS83 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 110  Dnr 2021KS83 

Redovisning av medborgarförslag från välfärdsnämnden 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
Förvaltningen redovisar en sammanställning över välfärdsnämndens beslut gällande fem 
medborgarförslag som alla är under beredning. 
  
Enligt prognosen kommer förslagen att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt beslut i 
ärendet. 
  
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 3 mars 2021 § 66 och föreslår att 
kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 3 mars 2021 § 66 
 Tjänsteskrivelse 4 februari 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 

Page 1 of 1Page 184 of 369



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 
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§ 66        Dnr 2021VFN79 

Redovisning av medborgarförslag 2021  

  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
 
 Förvaltningen redovisar en sammanställning över välfärdsnämndens beslut gällande fem 
medborgarförslag som alla är under beredning. 
 
 Enligt prognosen kommer förslagen att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt beslut i 
ärendet. 

 
 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 4 februari 2021 
 

Beslut 

 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 
 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Pernilla Wallerstedt 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-04   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN79 009 

 

 

 

Redovisning av medborgarförslag 2021 
 

Förslag till beslut 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag.  
 
 
Sammanfattning av ärendet  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats 
med anledning av medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte 
avgjorts eller beretts färdigt. 
 
Förvaltningen redovisar en sammanställning över välfärdsnämndens beslut 
gällande fem medborgarförslag som alla är under beredning.  
Enligt prognosen kommer förslagen att hanteras inom ett års tid inklusive 
slutgiltigt beslut i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 4 februari 2021 
 
Ärendet 
Medborgarförslag ger medborgarna rätt att väcka förslag i fullmäktige och 
syftar även till att förstärka medborgardialogen. Fullmäktige kan uppdra åt 
en nämnd att besluta i ärende om medborgarförslag. Längre än så får inte 
beslutanderätten delegeras. Ett ärende om medborgarförslag är därigenom 
garanterat en politisk behandling. 
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Medborgarförslaget ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, två gånger per år ska redovisa vilka medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. 

I välfärdsnämndens reglemente anges att välfärdsnämnden två gånger per år 
ska informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning av 
ett medborgarförslag samt redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts 
inom ett år från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Fullmäktige 
ska informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när 
beslut kan förväntas fattas.  

Nedan redovisas ej färdigbehandlade medborgarförslag per den 4 februari 
2021 samt medborgarförslag där beslut tagits efter 17 oktober 2020, då 
medborgarförslagen senast redovisades i kommunfullmäktige. 
 
Hanterade och beslutade inom ett år 
 

Inkom Förslagets rubrik Diarienummer Beslutande 
instans 

Beslut 

2020-09-17 Medborgarförslag om skatepark i 
Hindås 

2020VFN474 Kf 19 april 
2021 

Under 
beredning 

2020-09-28 Medborgarförslag om utveckling 
av hundrastgården 

2020VFN526 Vfn 30 mars 
2021 

Under 
beredning 

2020-09-30 Medborgarförslag om att satsa på 
syn- och hörselinstruktör 

2020VFN527 Vfn 30 mars 
2021 

Under 
beredning 

2020-10-05 Medborgarförslag om att tända 
belysningen på när fotbollsplanen 
på Säteriet 

2020VFN528 Vfn 30 mars 
2021 

Under 
beredning 

2020-10-06 Medborgarförslag om utegym i 
Hindås 

2020VFN529 Vfn 30 mars 
2021 

Under 
beredning 

 
 

Beredning av ärendet i välfärdsnämnden och kommunstyrelsen 
Välfärdsnämnden bereder detta ärende till kommunfullmäktige eftersom det 
ligger inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har dock ett 
beredningsansvar för ärenden till kommunfullmäktige och ska ges tillfälle 
att yttra sig i ärenden som beretts av annan nämnd.  
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef  
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Återremitterat ärende: Arrendeavtal för 
Aktivitetspark i Mölnlycke 

17 

2021KS35 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 116  Dnr 2021KS35 

Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner att marken vid Massetjärn arrenderas ut till Aktivitetspark i 
Mölnlycke AB, i enlighet med avtal om anläggningsärende exklusive padeltennis. 
Kommunfullmäktige godkänner därmed avsteg från kommunens riktlinjer för arrenden, så att 
allmän platsmark kan arrenderas ut för ändamålet bangolf i det här enskilda fallet. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner att marken vid Massetjärn arrenderas 
ut till Aktivitetspark i Mölnlycke AB, i enlighet med avtal om anläggningsärende exklusive 
padeltennis, uppdrar kommunstyrelsen åt förvaltningen att upprätta nytt arrendeavtal rörande 
bangolf med Aktivitetspark Mölnlycke AB samt åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploateringschef att underteckna avtalet. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att redovisa en jämförelse mellan förslagen från 
Aktivitetspark i Mölnlycke AB respektive Reine Lindqvist är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
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. Förvaltningen har upprättat förslag till 
arrendeavtal för aktivitetsparken i Mölnlycke. Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 
2021 § 48 att godkänna arrendeavtalet och föreslog åt kommunfullmäktige att göra likaså. 
  
Kommunfullmäktige behandlade arrendeavtal för aktivitetspark i Mölnlycke den 22 februari 
2021 § 44 och beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen så att Reine Lindqvist 
ges möjlighet att presentera sitt förslag "Mölnlycke bangolf" innan kommunstyrelsen tar 
förnyad ställning till förslag till arrende. 
  
Reine Lindqvist har lämnat tre olika versioner av sitt förslag till förvaltningen vid olika 
tidpunkter Han presenterade sitt senaste förslag för kommunstyrelsen den 4 mars 2021. 
Därefter beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en jämförelse 
mellan de två förslagen, från Aktivitetspark i Mölnlycke AB respektive Reine Lindqvist. 
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Förvaltningen har gjort en jämförelse mellan förslagen. Arrendeavtalet som behandlats av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ligger oförändrat. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 23 mars 2021 
 Presentation ” Jämförelse av inkomna förslag för aktiviteter vid Massetjärn” 
 Presentation ”Mölnlycke bangolf” kommunstyrelsen 4 mars 2021, från Reine 

Lindqvist 
 Tjänsteskrivelse den 20 januari 2021 ” Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke” 
 Avtal om anläggningsarrende 
 Stadsbyggnadsstudie – Mölnlycke centrum, antagen av kommunfullmäktige den 30 

januari 2020 
 Riktlinjer för arrenden, antagen av kommunfullmäktige den 14 november 2019 
 Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2021 § 48, godkännande av arrendeavtal för 

aktivitetspark i Mölnlycke 
 Kommunfullmäktiges beslut den 22 februari 2021 § 44, godkännande av arrendeavtal 

för aktivitetspark i Mölnlycke 
 Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2021 § 84, behandling av återremitterat ärende: 

arrendeavtal för aktivitetspark i Mölnlycke 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Kersti Lagergren (M), Martin Tengfjord (SP), 
Ronny Sjöberg (C), Håkan Eriksson (KD) och David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige godkänner att marken vid Massetjärn arrenderas ut till 
Aktivitetspark i Mölnlycke AB, i enlighet med avtal om anläggningsärende exklusive 
padeltennis. Kommunfullmäktige godkänner därmed avsteg från kommunens riktlinjer för 
arrenden, så att allmän platsmark kan arrenderas ut för ändamålet bangolf i det här enskilda 
fallet. 
  
Vidare föreslår Per Vorberg (M) med instämmande av Kersti Lagergren (M), Martin 
Tengfjord (SP), Ronny Sjöberg (C), Håkan Eriksson (KD) och David Dinsdale (L) att 
kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta nytt arrendeavtal rörande bangolf med 
Aktivitetspark Mölnlycke AB samt åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef 
att underteckna avtalet, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner att marken vid 
Massetjärn arrenderas ut till Aktivitetspark i Mölnlycke AB, i enlighet med avtal om 
anläggningsärende exklusive padeltennis, samt att kommunstyrelsen beslutar att uppdraget 
om att redovisa en jämförelse mellan förslagen från Aktivitetspark i Mölnlycke AB respektive 
Reine Lindqvist är genomfört och därmed avslutat. 
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Robert Langholz (S) och Peter Arvidsson (SD) 
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att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att behandla stadsparken i sin 
helhet under medborgardialogen. 
  
Roland Jonsson (MP) instämmer i första hand i Patrik Lindes förslag och i andra hand föreslår 
Roland Jonsson att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:38-19:44. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han 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 och Roland Jonssons förslag mot varandra. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
  
Patrik Lindes förslag om återremiss och avgörande 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 3.    
  
Per Vorbergs och Roland Jonssons 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 Roland Jonssons förslag 
  
Med 8 ja-röster, 1 nej-röst och 4 avstår bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-03-31  

 

Voteringslista: § 116 
Ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke,  2021KS35 
 
Omröstningslista 3. 

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 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 1 4 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Karl Falck 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-23   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS35 261 

 

 

Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att redovisa en jämförelse 
mellan förslagen från Aktivitetspark i Mölnlycke AB respektive Reine 
Lindqvist är genomfört och besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen har jämfört förslag ”Mölnlycke Bangolf” och ”Mölnlycke 
Aktivitetspark”. Det som i huvudsak skiljer förslagen åt är att i förslaget 
Mölnlycke aktivitetspark ska tre stycken utebanor för padel byggas. 
Padelbanorna innebär att en större del av ytan inte blir tillgänglig för 
allmänheten. Då underlagen inte har fullständig redovisning gällande 
ekonomi- och bulleraspekten har dessa inte kunnat jämföras mellan 
förslagen. 

Arrendeavtalet som behandlats av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige ligger oförändrat. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse den 23 mars 2021 
 Presentation ” Jämförelse av inkomna förslag för aktiviteter 

vid Massetjärn” 
 Presentation ”Mölnlycke bangolf” kommunstyrelsen 4 mars 2021, 

från Reine Lindqvist 
 Tjänsteskrivelse den 20 januari 2021 ” Arrendeavtal för 

Aktivitetspark i Mölnlycke”  
 Avtal om anläggningsarrende 
 Stadsbyggnadsstudie – Mölnlycke centrum, antagen av 

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

november 2019 
 Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2021 § 48, godkännande av 

arrendeavtal för aktivitetspark i Mölnlycke 
 Kommunfullmäktiges beslut den 22 februari 2021 § 44, 

godkännande av arrendeavtal för aktivitetspark i Mölnlycke 

Page 194 of 369



  2(4) 

           
       

 Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2021 § 84, behandling av 
återremitterat ärende: arrendeavtal för aktivitetspark i Mölnlycke 

 
Ärendet 
Historik 
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. Förvaltningen har upprättat förslag till arrendeavtal för 
aktivitetsparken i Mölnlycke. Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 
2021 § 48 att godkänna arrendeavtalet och föreslog åt kommunfullmäktige 
att göra likaså.  

Kommunfullmäktige behandlade arrendeavtalet den 22 februari 2021 § 44 
och beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen så att Reine 
Lindqvist ges möjlighet att presentera sitt förslag "Mölnlycke bangolf" 
innan kommunstyrelsen tar förnyad ställning till förslag till arrende.  

Reine Lindqvist har lämnat tre olika versioner av sitt förslag till 
förvaltningen vid olika tidpunkter Han presenterade sitt senaste förslag för 
kommunstyrelsen den 4 mars 2021. Därefter beslutade kommunstyrelsen att 
ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en jämförelse mellan de två 
förslagen, från Aktivitetspark i Mölnlycke AB respektive Reine Lindqvist. 

Förvaltningen har gjort en jämförelse mellan förslagen. Arrendeavtalet som 
behandlats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ligger oförändrat. 

 

Mölnlycke Aktivitetspark 
Förslaget innehåller 18 håls äventyrsbangolf samt tre utebanor för padel. 
Dessa aktiviteter uppförs, bekostas och underhålls av exploatören till en av 
exploatören uppskattad totalkostnad för anläggningar på 7,4 miljoner 
kronor. 

Förslaget innebär att den öppna gräsytan mellan utegymet och befintlig 
beachvolleyplanen minskar i omfattning och att beachvolleyplanen 
försvinner, alternativt flyttas till annan plats inom området. 

Området vid minigolfbanan är allmän platsmark. Placering av 
minigolfbanan är utmanande med hänsyn till översvämning, geoteknik samt 
föroreningar. 
 
Området kring padelbanorna kommer att hägnas in med staket och vara 
tillgängligt endast för de som brukar anläggningen. 

Bullerpåverkan för kringboende eller besökare av parken har inte 
presenterats i förslaget varför bulleraspekten inte går att ta ställning till. 
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Efter att kommunstyrelsen behandlat arrendeavtalet, har Aktivitetspark i 
Mölnlycke AB inkommit med kompletterande information om att 
beachvolleyplanen skulle kunna flyttas istället för att tas bort. I jämförelsen 
tas inte hänsyn till denna nya information, utan enbart till det förslag som 
tidigare förevisats till kommunstyrelsen som underlag till arrendeavtalet. 
  
Förslag ”Mölnlycke bangolf” 
Förvaltningen har sedan hösten 2019 fått in två olika förslag från Reine 
Lindqvist som skiljer sig åt. På kommunstyrelsen den 4 mars presenterades 
ytterligare ett förslag, som skiljer sig från de tidigare förslag som 
förvaltningen tagit del av. I jämförelsen har endast det underlag som 
presenterats för kommunstyrelsen använts. 
 
Förslaget innehåller 18 håls äventyrsbangolf, Shuffleboard, Soccer Billiard 
samt en 30 kvm stor stuga för uthyrning av material, cafeteria, utlämning av 
låneartiklar samt toalett för personal och gäster. Dessa aktiviteter uppförs, 
bekostas och underhålls av exploatören. Förslaget saknar en redovisning av 
ekonomin. Förslaget innehåller också önskemål om att kommunen utökar 
befintligt utegym samt anlägger boulebana. 
 
Vidare innebär förslaget att kommunens befintliga anläggningar, utegym 
och beachvolleyplanen, finns kvar samt att den öppna gräsytan mellan 
befintligt utegym och beachvolleyplanen i huvudsak bibehålls. 
 
Området vid minigolfbanan är allmänplatsmark. Placering av minigolfbanan 
är utmanande med hänsyn till översvämning, geoteknik samt föroreningar 
 
Bullerpåverkan för kringboende eller besökare av parken har inte 
presenterats i förslaget varför bulleraspekten inte går att ta ställning till. 
  
Jämförelse 
Det som i huvudsak skiljer förslagen åt är padelbanorna, utöver det är 
förslagen jämbördiga i de frågor förvaltningen kunnat utreda. Padelbanorna 
innebär att en större del av ytan inte blir tillgänglig för allmänheten. 
 
Ekonomi: Den ekonomiska aspekten har inte kunnat jämföras med befintligt 
underlag. 
 
Buller: En jämförelse av bullernivåerna har inte kunnat göras med befintligt 
underlag. 
 
 
Förvaltningens bedömning 
Utifrån de två förslagen och de underlag som förvaltningen har tillgång till, 
kan förvaltningen inte ta ställning till och förorda ett av förslagen  
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Om kommunfullmäktige godkänner undantag från kommunens riktlinjer för 
arrende på platsen för minigolfen bedöms det vara möjligt att upprätta 
arrendeavtal och bevilja bygglov. 

 
 
 
Anders Ohlsson                                           Karl Falck 
Samhällsbyggnadschef                                T.f. mark- och exploateringschef 
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Jämförelse av inkomna förslag för 

aktiviteter vid Massetjärn

2021-03-23
Karl Falck, tf. mark- och exploateringschef
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Uppdrag

Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2021 §84:
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att redovisa en jämförelse 
mellan de två förslagen, från Aktivitetspark i Mölnlycke AB respektive 
Reine Lindqvist

H Ä R R Y D A  K O M M U N 2
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Presentationens innehåll

• Genomgång förslag Mölnlycke bangolf, Reine Lindqvist
• Genomgång förslag Mölnlycke Aktivitetspark

• Jämförelse av förslagen
• Slutsats

H Ä R R Y D A  K O M M U N 3
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Avgränsning

I jämförelse ingår:
Förslag från Mölnlycke Aktivitetspark AB som ligger till grund till 
liggande förslag på arrendeavtal antagen av kommunstyrelsen den 4 
februari 2021
samt
Förslag från Reine Lindqvist, presenterat på kommunstyrelsen den 4 
mars 2021

H Ä R R Y D A  K O M M U N 4
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Mölnlycke Aktivitetspark

Förslag från Aktivitetsparken i Mölnlycke AB, i enlighet med föreliggande arrendeavtal

H Ä R R Y D A  K O M M U N 5
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Förslag Mölnlycke Aktivitetspark

I denna jämförelse redovisas enbart det förslag som ligger till grund till 
förslag på arrendeavtal som antogs av KS 4 februari 2021
Det finns flera tidiga arbetsskisser samt ett PM, men innehållet i dessa 
skisser/PM redovisas ej här.

H Ä R R Y D A  K O M M U N 6
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18 håls äventyrsbangolf
3 padelbanor
Byggnad med omklädningsrum, kiosk samt WC

Innehåll

H Ä R R Y D A  K O M M U N 7

Mölnlycke Aktivitetspark
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H Ä R R Y D A  K O M M U N 8

Mölnlycke Aktivitetspark
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• Minigolfbanan planeras på mark som är allmän plats park
• Området kring padelbanorna kommer att hägnas in med staket
• Beachvolleyplanen försvinner, alternativt flyttas till annan plats inom 

området 
• Den öppna gräsytan mellan utegymet och beachvolleyplanen minskar i 

omfattning
• Placering för minigolfbanan är utmanande med hänsyn till översvämning, 

geoteknik samt föroreningar
• Bulleraspekter har inte utretts
• Föreslaget arrendeavtal gäller i 10 år

Konsekvenser för platsen och närområdet

H Ä R R Y D A  K O M M U N 9

Mölnlycke Aktivitetspark
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• Uppskattad kostnad på ca 7,4 miljoner kronor, där uppgift finns att 
finansieringen är säkrad. 

• Förvaltningen ser ingen anledning att ifrågasätta uppgifterna.

Ekonomi

H Ä R R Y D A  K O M M U N 10

Mölnlycke Aktivitetspark
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Mölnlycke bangolf

Förslag från Reine Lindqvist, 4 mars 2021

H Ä R R Y D A  K O M M U N 11
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Förslag Mölnlycke bangolf

• Reine Lindqvist har för tjänstemän tidigare presenterat flera förslag 
som skiljer sig åt. 

• Denna presentation hanterar enbart det förslag som presenterades på 
KS den 4 mars 2021

• Ingen ytterligare information har inkommit till förvaltningen från Reine 
Lindqvist och hans tidigare förslag har inte beaktats i denna jämförelse

H Ä R R Y D A  K O M M U N 12
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• 18 håls äventyrsbangolf
• Shuffelboard
• Soccer Billiard
• 30 kvm stor stuga för uthyrning, cafeteria, utlämning av låneartiklar samt 

toalett för personal och gäster
• Förslag på kommunala investeringar i utegym och boulebana

Innehåll 

H Ä R R Y D A  K O M M U N 13

Mölnlycke bangolf
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H Ä R R Y D A  K O M M U N 14

Mölnlycke bangolf
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• Kommunens befintliga anläggningar, utegym och beachvolleyplanen, 
finns kvar

• Den öppna gräsytan mellan befintligt utegym och 
beachvolleyplanen bibehålls i huvudsak

• Minigolfbanan planeras på mark som är allmän plats park
• Placering för minigolfbanan är utmanande med hänsyn till 

översvämning, geoteknik samt föroreningar
• Bulleraspekter har inte utretts

Konsekvenser för platsen och närområdet

H Ä R R Y D A  K O M M U N 15

Mölnlycke bangolf
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I presentationen som ligger som grund för jämförelsen, saknas det 
uppgifter kring kostnad samt finansiering av förslaget

Denna fråga har därför inte kunnat utredas

Ekonomi

H Ä R R Y D A  K O M M U N 16

Mölnlycke bangolf
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Sammanfattning och slutsatser

H Ä R R Y D A  K O M M U N 17
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• Det som i huvudsak skiljer förslagen åt är padelbanorna, utöver det är 
förslagen jämbördiga i de frågor förvaltningen kunnat utreda

• Padelbanorna innebär att en större del av ytan inte blir tillgänglig för 
allmänheten

• Ekonomi: Den ekonomiska aspekten har inte kunnat jämföras
• Buller: En jämförelse av möjliga bullerkonsekvenser har inte kunnat 

göras

H Ä R R Y D A  K O M M U N 18

Sammanfattning
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• Utifrån de två förslagen och de underlag som förvaltningen har tillgång till, 
kan förvaltningen inte ta ställning till och förorda ett av förslagen

• Om kommunfullmäktige godkänner undantag från kommunens riktlinjer för 
arrende på platsen för minigolfen bedöms det vara möjligt att upprätta 
arrendeavtal och bevilja bygglov

Slutsats

H Ä R R Y D A  K O M M U N 19
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MÖLNLYCKE BANGOLF
Massetjärn
Reine Lindqvist, tel: 0733313433

Page 217 of 369



ENTREPENÖR

• Idé och finansiär är Reine Lindqvist, 55 år. 

• Har bott i Mölnlycke, Hönekulla by sedan 2012 
tillsammans med fru och en son i tonåren.

• Är en mångfacetterad entreprenör med flera 
startade företag bakom sig, i huvudsak inom IT. 
Detta utan ekonomiska anmärkningar eller 
konkurser och är idag egenföretagare som IT-
konsult.

• Har ett varmt hjärta för Mölnlycke och vill 
etablera ett långsiktigt och permanent värde 
för orten.
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AFFÄRSIDE

• Medborgarundersökningen som genomfördes 
2019 visar på önskemål om bl.a. mötesplatser, 
sportanläggningar, lekplatser och caféer.

• Iden var att skapa en högkvalitativ attraktiv 
bangolf i Mölnlycke som skapar mervärde och 
attraktion till centrum för kommunens invånare.

• Café med glassförsäljning, kaffe, våfflor och
övrig servering samt övriga aktiviteter
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• Erbjuder en centralt belägen populär underhållning som skapar mervärde till 
kommunens invånare och möjligen delar av Mölndal.

• Skapar arbetstillfällen i Mölnlycke (stort intresse från ungdomar)

• Skapar och delvis förflyttar skatteintäkter från närmaste bangolf som ligger i 
Stensjön (Stensjö Center, Mölndals kommun) till Mölnlycke. 

• Utnyttjar vårt centralt belägna vatten för 
underhållning och en oas för fika och ro

• Integreras behagligt i befintlig terräng utan 
att avvika eller inkräkta (bl.a. behöver inga 
träd tas ner)

• Utvecklar och attraherar Mölnlycke centrum

FÖRDELAR
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FÖRUTSÄTTNINGAR

• Lokaliserat centralt vid Massetjärn. Annan plats i 
Mölnlycke anses inte vara intressant då det medför 
för liten attraktionskraft relaterat till risk och 
investering.

• Arrendets totala areal beräknas till c.a. 1100 kvm

• Minimalt markarbete kommer behöva utföras

• El, vatten, + övriga aktiviteter

• Möjlighet till parkeringar

• Möjlighet till el-anslutning

• Möjlighet till vattenanslutning är en bonus
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PROSPEKT BANGOLF
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17

• Bangolfen
• 18 håls äventyrsgolf (godkänd enligt WMF för tävlingsspel)

• Luftig och naturvänlig disponering

• Bänkar och soldäck är tillgänglig yta för allmänheten

• Lågt ”staket” med kombinerad häck mot gångväg

• Räcke mot vattnet för skydd mot Canadagäss

• Inga träd kommer fällas

• Handikappvänlig

• Träningsgreen

• Vid sista hålet rullar bollen in under café där den kan plockas 
upp inifrån.

• Stuga
• 30 kvm Attefall beläget längst söder ut för att inte störa vyn

• Uthyrning, cafeteria, utlämning av låneartiklar 

• WC primärt för personal och gäster

• Några platser inomhus för fika

• Indraget el och vatten 

• Extern handikappvänlig toalett för allmänheten kan ombesörjas

• Soldäck
• 70-100 kvm trädäck med soltak eller markiser

• Cykelparkering
• 30 kvm. Lokaliserat på andra sidan vägen  alt. bakom café.

Bänkar och sittplatser för bl.a. allmänheten

PROSPEKT BANGOLF

Page 223 of 369



ÖVRIGA AKTIVITETER

Shuffelboard

2 st, 3 x 20 meter

Ny, mycket populär aktivitet

Stillsamt, tyst med minimalt ingrepp i miljön

Avgiftsbelagd, anlägges av entreprenör

Soccer Billiard

1 st, 5 x 9 meter

Ny, mycket populär aktivitet

Stillsamt, tyst med minimalt ingrepp i miljön
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OMGIVNING
Gratis aktiviteter!

Hantering av kubb, bouleklot, 
vollyboll, nät, frisbee m.m. kan ske 
via cafeterian mot en deposition

• Beachvollyboll (befintlig)

• Boule

• Kubb

• Frisbee

• Utegym

• Bänkar
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EXEMPEL STUGOR

• Leverantör: Vibostugan Stomme: ”Njuta 25-2”

• Leverantör: Vibostugan Stomme: ”Elegant 29-1”

• Arkitektritad cafeteria. Enkelt förslag från lokal arkitekt

För inomhuscafeteria, uthyrning samt servering till soldäck
Storlek: Attefall, 30 kvm
Kompletteras med markiser och växtlighet
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PLANLÖSNING EXEMPEL

• Cafeteria, uthyrning, 

• WC

• Förvaring

• Soltak / markiser

7200

3
7
9
0

S
O

LT
A

K
 /

 M
A

R
K

IS

förvaring

SOLTAK / MARKIS

uthyrning och

cafeteria

cafeteria

inomhusplatser

WC
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PLANLÖSNING EXEMPEL
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DISPONERAD YTA

Betald aktivitet (entreprenör anlägger)

Kommunalt ansvar

Stillsamma, aktiviteter tillsammans 

med öppna luftiga ytor och möjlighet till ro

i harmoni med omgivningen
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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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Vi möts i 
Mölnlycke
Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke centrum  
– Mål och strategier för centrumutveckling

Härryda kommun  
2020
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CENTRUM

A
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2
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Mölnlycke
Stadsbyggnadsstudie i korthet
2018

Stadsbyggnadsstudie (2018)
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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. 

MASSETJÄRN

RÅDASJÖN

HÖNEKULLAVÄGEN

BENAREBYVÄGEN

Stadsbyggnadsstudiens  

områdesavgränsning
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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

700

600

500 

400

300

200

100

0

Total detaljhandel             Omsättning E-handel
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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
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Ca 15 inv/ha
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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.
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D
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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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MOBILITET OCH PARKERING 

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.

MOBILITET OCH PARKERING 

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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18 19

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

MASSETJÄRN

RÅDASJÖN

WOLFFS 
KULLE

WENDELSBERG
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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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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. 
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Principer för att bestämma arrendeavgiften 

 Arrendeavgiften ska vara marknadsmässig utifrån markens värde, 

avkastningsförmåga, arrendetyp samt upplåtelsens syfte och 

omfattning. 

 Vid tecknandet av nya arrendeavtal ska den årliga avgiften aldrig 

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

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

på KPI.  
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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-02-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 44        Dnr 2021KS35 

Godkännande av 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 

 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 48 
 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 Patrik Linde (S), Maria Kornevik Jakobsson 
(C), Kersti Lagergren (M), David Dinsdale (L) och Håkan Eriksson (KD) att 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen "för att ge Reine Lindqvist 
möjlighet att presentera sitt förslag 'Mölnlycke bangolf' innan kommunstyrelsen tar förnyad 
ställning till förslag till arrende." 
 
 Patrik Nordgren (KD) föreslår att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsen förslag. 
 
 Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen och att förvaltningen ges i "uppdrag att återkomma med ett genomarbetat 
förslag hur stadsparken ska utformas och ta tillvara idéer från stadsbyggnadsstudien och en 
medborgardialog bör även ligga till grund för utvecklingen av stadsparken." 
 
 Brita Dermark (KP) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen som "får i uppdrag att utreda en bättre plats för aktivitetspark i Mölnlycke". 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-02-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Ajournering   
Sammanträdet ajourneras kl. 22.16-22.31 
 

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att fråga om kommunfullmäktige vill 
återremittera ärendet eller avgöra ärendet idag. Detta kommer han göra genom att fråga om 
kommunfullmäktige bifaller eller avslår förslag om återremiss från Per Vorberg, Roland 
Jonsson och Brita Dermark var för sig. Väljer kommunfullmäktige att bifalla något av 
förslagen om återremiss återremitteras ärendet till kommunstyrelsen. Om kommunfullmäktige 
beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden att ställa kommunstyrelsens förslag mot 
Patrik Nordgrens förslag om avslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång. 
 
Per Vorbergs förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige avslår Per 
Vorbergs förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
 
Med 2 ja-röster, 45 nej-röster och 4 som avstår bifaller kommunfullmäktige Per Vorbergs 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1.    
 
Roland Jonssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige avslår Roland 
Jonssons förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Roland Jonssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag 
 
Med 37 ja-röster, 10 nej-röster och 4 som avstår avslår kommunfullmäktige Roland Jonssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2. 
 
Brita Dermarks förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige avslår Brita 
Dermarks förslag. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att ge Reine Lindqvist 
möjlighet att presentera sitt förslag "Mölnlycke bangolf" innan kommunstyrelsen tar förnyad 
ställning till förslag till arrende. 

Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 44 
Ärende: Godkännande av arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke,  2021KS35 
 
Omröstningslista 1. 

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  
Mikael Johannison (M), ledamot  X  
Sven Karlsson (M), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ledamot  X  
Gunnar Häggström (M), vice ordförande  X  
Jan Andersson (M), ledamot  X  
Ulrika Nordenstam (M), ledamot  X  
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot  X  
Gun Wågsjö (C), ledamot  X  
Fredrik Mossmark (C), ledamot  X  
David Dinsdale (L), ledamot  X  
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  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot X   
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Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Marie Strid (MP), ledamot   X 
Marcus Berggren (MP), ledamot   X 
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Natalija Löfgren (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare  X  
Tony Wahl (C), ersättare  X  
Lars Magnus Frisk (L), ersättare  X  
Martin Tengfjord (SP), ersättare  X  
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare   X 
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Danuta Wahlberg (SD), ersättare  X  
Resultat 2 45 4 

Omröstningslista 2. 

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   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot  X  
David Dinsdale (L), ledamot X   
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   
Monica Bengtsson (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Mats Werner (S), ledamot X   
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot   X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot   X 
Bengt Hellgren (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Natalija Löfgren (SD), ledamot   X 
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare  X  
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Danuta Wahlberg (SD), ersättare X   
Resultat 37 10 4 
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Kommunfullmäktige 2021-02-22 

Skriftligreservation 
Punkt 9 Arrendeavtal Massetjärn 

Jag reserverar mig mot beslutet att fortsätta med arrendeavtalet. Området för arrendeavtalet är 
angivet som stadspark i stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke Centrum. I stadsbyggnadsstudien anges 
bland annat följande 

o Stadspark vid Massetjärn för rekreation och upplevelser.
o Ta tillvara på potentialen av Massetjärn och se stadsparken som en större helhet, ända från

spårområdet till Hästhagen, från fabrikerna till gymnasieskolan.
o Naturen närvarar genom årstiderna och bidrar till rofyllda och upplevelserika miljöer.

Mölndalsån och stadsparken vid Massetjärn har blivit de självklara valen för promenaden,
joggingrundan eller fikastunden

o vid Massetjärn utvecklas för aktiv och passiv rekreation. Här kan man finna lugn och ro och
höra naturens egna ljud. 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.

Även i Grönplan anges: 
o Parken runt Massetjärn fungerar som centrumnära rekreationsområde med klippta

gräsytor och parkträd. På sikt är målet att utveckla parken mot en stadsparkskaraktär
med aktivitetspark, prydnadsplanteringar och med fina platser att stanna upp vid.

En aktivitetspark är en park som är öppen för alla, och olika aktiviteter. Exempel i Härryda kommun 
är aktivitetsparken vid Säteriet som FÖRBO har byggt. 

Arrendeavtalet bryter även emot kommunens riktlinjer för arrendeavtal. 

Om arrendeavtalet genomförs så kommer det betyda mycket stora inskränkningar på kommunens 
stadspark. 

Roland Jonsson 
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§ 84        Dnr 2021KS35 

Behandling av återremitterat ärende: 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. 
 
 Den 22 februari 2021 § 44 återremitterade kommunfullmäktige ärendet till 
kommunstyrelsen för att ge Reine Lindqvist möjlighet att presentera sitt förslag "Mölnlycke 
bangolf" innan kommunstyrelsen tar förnyad ställning till förslag till arrende. 
 
 Reine Lindqvist presenterade sitt förslag för kommunstyrelsen på sammanträdet 4 mars 2021 
§ 73. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 22 februari § 44 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 48 
 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 David Dinsdale (L), Håkan Eriksson (KD), 
Martin Tengfjord (SP) och Ronny Sjöberg (C) att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen 
att redovisa en jämförelse mellan de två förslagen, från Aktivitetspark i Mölnlycke AB 
respektive Reine Lindqvist, till nästa kommunstyrelsesammanträde. 
 
 Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet med syfte att den 
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andra aktören får samma möjlighet att i samverkan med förvaltningen utveckla sitt förslag 
vidare och få klargjort vad som fungerar enligt gällande bestämmelser för aktuell plats. 
 
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen avslår arrendeavtalet. 

 
 Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:55-20:05. 

 
 Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om 
bordläggning mot avslag. Om kommunstyrelsen avslår förslaget om bordläggning kommer 
ordföranden ställa Per Vorbergs förslag mot Roland Jonssons förslag. 
 
 Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Peter Arvidssons förslag om bordläggning 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 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår, avslår kommunstyrelsen Peter Arvidssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3. 
  
Per Vorbergs och Roland Jonsson 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 Roland Jonssons förslag 
 
Med 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att redovisa en jämförelse mellan de två förslagen, 
från Aktivitetspark i Mölnlycke AB respektive Reine Lindqvist, till nästa 
kommunstyrelsesammanträde. 
 

Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 3. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-04

Voteringslista: § 84
Ärende: Behandling av återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke,  
2021KS35

Omröstningslista 3.

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 11 1 1

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 11 1 1
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Bilaga 3 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-03-04 § 84 

 
Skriftlig reservation 
 
Ärende 14 Arrendeavtal Mölnlycke 
Jag reserverar mig mot beslutet att gå vidare med arrendeavtalet för paddelbana 
vid Massetjärn. Området för arrendeavtalet är angivet som stadspark i 
stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke Centrum. I stadsbyggnadsstudien anges 
bland annat följande 

o Stadspark vid Massetjärn för rekreation och upplevelser.  
o Ta tillvara på potentialen av Massetjärn och se stadsparken som en större 

helhet, ända från spårområdet till Hästhagen, från fabrikerna till 
gymnasieskolan. 

o Naturen närvarar genom årstiderna och bidrar till rofyllda och 
upplevelserika miljöer. Mölndalsån och stadsparken vid Massetjärn har 
blivit de självklara valen för promenaden, joggingrundan eller fikastunden 

o vid Massetjärn utvecklas för aktiv och passiv rekreation. Här kan man 
finna lugn och ro och höra naturens egna ljud. 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. 

Även i Grönplan anges: 
o Parken runt Massetjärn fungerar som centrumnära 

rekreationsområde med klippta gräsytor och parkträd. På sikt är 
målet att utveckla parken mot en stadsparkskaraktär med 
aktivitetspark, prydnadsplanteringar och med fina platser att stanna 
upp vid. 

 
En aktivitetspark är en park som är öppen för alla, och olika aktiviteter. Exempel i 
Härryda kommun är aktivitetsparken vid Säteriet som FÖRBO har byggt. 
 
Arrendeavtalet bryter även emot kommunens riktlinjer för arrendeavtal. 
 
Om arrendeavtalet genomförs så kommer det betyda mycket stora inskränkningar 
på kommunens stadspark. 
 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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§ 108  Dnr 2021KS67 

Tillfällig reducering av kulturskoleavgifter under 2021 med 
anledning av pandemin  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att kulturskoleavgifterna reduceras med 25 procent från och 
med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021. 
  
Kommunfullmäktige noterar att intäktsbortfallet finansieras inom ramen för 
välfärdsnämndens budget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Under det gångna läsåret har personalfrånvaron inom kulturverksamheten varit hög. Detta har 
lett till att kulturskolan inte har kunnat leverera helt i enlighet i garantinivån om 26 tillfällen 
per läsår. 
  
Kulturskolan har sedan starten av vårterminen 2021 bedrivit digital undervisning. Det innebär 
att kulturskolan erbjudit fjärrundervisning, instruktions- och inspirationsfilmer, digitala 
workshops med mera. 
  
Vissa kurser såsom enskilda instrumentallektioner eller sånglektioner kan erbjudas med i 
princip likvärdig kvalitet jämfört med tidigare. I vissa fall äger dock eleverna inte egna 
instrument, vilket medför att undervisningen inte kan bedrivas som tidigare. 
  
Med anledning av den rådande situationen föreslår förvaltningen en reducering av 
kulturskoleavgifter med 25 procent under vårterminen 2021, vilket innebär ett intäktsbortfall 
om ca 260 000 kr. Reduceringen motsvarar eventuella uteblivna lektionstillfällen och fysiska 
sammanhang så som kör, orkester, uppvisningar och konserter för deltagarna. Avvikelsen 
bedöms kunna hanteras inom sektorns budgetram. 
  
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 3 mars 2021 § 60 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att kulturskoleavgifterna reduceras med 25 procent från och med 
den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Beslut från välfärdsnämnden 3 mars 2021 § 60 
 Tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
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 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 26 april 2004 § 52 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kulturskoleavgifterna reduceras med 25 procent från och med den 1 januari 2021 till och med 
den 30 juni 2021, samt att kommunfullmäktige noterar att intäktsbortfallet finansieras inom 
ramen för välfärdsnämndens budget. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Elin Rosén 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-27   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN71 806 

 

 

 

Tillfällig reducering av kulturskoleavgifter under vårterminen 2021 

med anledning av pandemin 

 

Förslag till beslut 

 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att kulturskoleavgifterna reduceras med 25 
procent från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Under det gångna läsåret har personalfrånvaron inom kulturverksamheten 
varit hög. Detta har lett till att kulturskolan inte har kunnat leverera helt i 
enlighet i garantinivån om 26 tillfällen per läsår.  

Kulturskolan har sedan starten av vårterminen 2021 bedrivit digital 
undervisning. Det innebär att kulturskolan erbjudit fjärrundervisning, 
instruktions- och inspirationsfilmer, digitala workshops med mera.  

Vissa kurser såsom enskilda instrumentallektioner eller sånglektioner kan 
erbjudas med i princip likvärdig kvalitet jämfört med tidigare. I vissa fall 
äger dock eleverna inte egna instrument, vilket medför att undervisningen 
inte kan bedrivas som tidigare. 

Med anledning av den rådande situationen föreslår förvaltningen en 
reducering av kulturskoleavgifter med 25 procent under vårterminen 2021, 
vilket innebär ett intäktsbortfall om ca 260 000 kr. Reduceringen motsvarar 
eventuella uteblivna lektionstillfällen och fysiska sammanhang så som kör, 
orkester, uppvisningar och konserter för deltagarna. Avvikelsen bedöms 
kunna hanteras inom sektorns budgetram.  
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 26 april 2004 § 52 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde avgifter för kulturskola den 26 april 2004 § 
52.  
 
Under höstterminen 2020 har kulturskolan inte fullt ut kunnat leverera 
utbildningstillfällen i enlighet med garantinivån. Detta på grund av hög 
frånvaro i personalgruppen, med anledning av covid-19. Garantinivån är 26 
tillfällen per läsår. Avgifter för kulturskolan uppgår till 350–750 kr per 
termin beroende på vilken utbildning som eleven valt.  

Kulturskolan har sedan starten av vårterminen 2021 bedrivit digital 
undervisning. Det innebär att kulturskolan erbjudit fjärrundervisning, 
instruktions- och inspirationsfilmer, digitala workshops med mera.  

Vissa kurser såsom enskilda instrumentallektioner eller sånglektioner kan 
erbjudas med i princip likvärdig kvalitet jämfört med tidigare. I vissa fall 
äger dock eleverna inte egna instrument, vilket medför att undervisningen 
inte kan bedrivas som tidigare. Orkesterverksamhet, teater, dans, 
rytmikundervisning och kör är exempel på aktiviteter där skillnaden 
gentemot ett fysiskt möte är stor. Verksamhetens fokus, att utöva konst och 
kultur tillsammans, blir svårt att uppnå med dagens teknik. 

Många vårdnadshavare har hört av sig och vill avsluta platsen inom 
kulturskolan på grund av den digitala omställningen. Som skäl för detta har 
vårdnadshavarna i flertalet fall uppgett att deras barn har svårt att hantera 
tekniken och att barnen saknar språkliga förutsättningar. Troligen utgör 
även terminsavgiften grund för avslut. 

Frånvaron inom kulturverksamheten, liksom inom övriga verksamheter, på 
grund av symptom, sjukdom och VAB kommer vara fortsatt stor under 
våren på grund av pandemin.  

Med anledning av den rådande situationen föreslår förvaltningen därför en 
reducering av kulturskoleavgifter med 25 procent under vårterminen 2021, 
vilket motsvarar ett intäktsbortfall om ca 260 000 kr. Reduceringen 
motsvarar eventuella uteblivna lektionstillfällen och fysiska sammanhang så 
som kör, orkester, uppvisningar och konserter för deltagarna.  

Ekonomiska konsekvenser 

Kulturskolan är en subventionerad verksamhet, där den största delen är 
skattefinansierad. Ordinarie terminsavgift för kulturskolans verksamhet i 
Härryda kommun ligger i nivå med rikssnittet. Kommunens 
kulturskoleavgift täcker ca 15 procent av den faktiska lektionskostnaden. 

En reducering av kulturskoleavgifterna med 25 procent under vårterminen 
2021 skulle innebära ett intäktsbortfall om ca 260 000 kr. Avvikelsen 
bedöms kunna hanteras inom sektorns budgetram.  
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Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att reduceringen kompenserar för uteblivna 
lektionstillfällen med anledning av pandemin.  
 
Beredning av ärendet i välfärdsnämnden och kommunstyrelsen 

Välfärdsnämnden bereder detta ärende till kommunfullmäktige eftersom det 
ligger inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har dock ett 
beredningsansvar för ärenden till kommunfullmäktige och ska ges tillfälle 
att yttra sig i ärenden som beretts av annan nämnd.  
 
 
Päivi Malmsten Susanna Eskilsson Juhlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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§ 60        Dnr 2021VFN71 

Tillfällig reducering av kulturskoleavgifter under vårterminen 2021 med 
anledning av pandemin  

  
Under det gångna läsåret har personalfrånvaron inom kulturverksamheten varit hög. Detta har 
lett till att kulturskolan inte har kunnat leverera helt i enlighet i garantinivån om 26 tillfällen 
per läsår. 
 
 Kulturskolan har sedan starten av vårterminen 2021 bedrivit digital undervisning. Det innebär 
att kulturskolan erbjudit fjärrundervisning, instruktions- och inspirationsfilmer, digitala 
workshops med mera. 
 
 Vissa kurser såsom enskilda instrumentallektioner eller sånglektioner kan erbjudas med i 
princip likvärdig kvalitet jämfört med tidigare. I vissa fall äger dock eleverna inte egna 
instrument, vilket medför att undervisningen inte kan bedrivas som tidigare. 
 
 Med anledning av den rådande situationen föreslår förvaltningen en reducering av 
kulturskoleavgifter med 25 procent under vårterminen 2021, vilket innebär ett intäktsbortfall 
om ca 260 000 kr. Reduceringen motsvarar eventuella uteblivna lektionstillfällen och fysiska 
sammanhang så som kör, orkester, uppvisningar och konserter för deltagarna. Avvikelsen 
bedöms kunna hanteras inom sektorns budgetram. 

 
 Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 26 april 2004 § 52 

 

Beslut 

 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att kulturskoleavgifterna reduceras med 25 procent från och 
med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 
 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
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Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 112  Dnr 2021KS158 

Genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för Bråta 2:139 
m.fl.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Genomförandeavtal för allmän platsmark. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Genomförandeavtal för allmän platsmark antagen av 
kommunfullmäktige den 15 juni 2020 § 121. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och trafikchef att underteckna 
genomförandeavtalet. 
  

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Roland Jonsson (MP) 
avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2017 § 178 planbeskedsansökan för Bråta 2:139 och 
uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven detaljplaneprocess. 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 123 att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
I samband med antagandet av detaljplanen beslutades även om godkännande av 
genomförandeavtal för allmän platsmark § 121. 
  
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2017 § 178 planbeskedsansökan för Bråta 2:139 och 
uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven detaljplaneprocess. 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 123 att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
I samband med antagandet av detaljplanen beslutades även om godkännande av 
genomförandeavtal för allmän platsmark § 121. 
  
Länsstyrelsen beslutade den 21 oktober 2020 om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om 
att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Med anledning av detta föreslås att 
kommunfullmäktiges tidigare beslut om godkännande av genomförandeavtal för allmän 
platsmark upphävs och att nytt beslut fattas. Nytt förslag till detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
har upprättats. Förvaltningen har även upprättat ett förslag till genomförandeavtal för 
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utbyggnad av allmän platsmark som ska reglera ansvarsfördelning vid utbyggnad av allmänna 
gator och anläggningar. 
  
Exploatören ansvarar för utbyggnad av anläggningar på allmän plats som föranleds av 
detaljplanens genomförande i enlighet med exploateringsavtal med avtals nr 12802–2021. I 
åtagandet ingår ny- och ombyggnad av gata, gång- och cykelvägar, dagvattenanläggningar 
samt anläggningar för gatubelysning vid berörda delar av Boråsvägen. Exploatören står för 
alla faktiska kostnader för dessa anläggningar, inklusive de personalkostnader som uppstår 
hos kommunen till följd av genomförandet. 
  
Genomförandeavtalet reglerar ansvarsfördelning, åtaganden och finansiering av kommunala 
anläggningar. Avtalet reglerar endast genomförandet av anläggningar som i detaljplan ligger 
inom allmän platsmark, som efter färdigställande ska överlåtas till kommunen. Avtalet 
reglerar inte exploatörens mark eller anläggningar. 
  
Genomförandeavtalet gäller under förutsättning att exploateringsavtalet undertecknas av 
samtliga parter, att detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. får laga kraft samt att borgensförbindelse 
undertecknas av samtliga parter. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 15 mars 2021 
 Genomförandeavtal för allmän platsmark och borgensförbindelse 
 Avtalsbilaga 1, exploateringsområde 
 Avtalsbilaga 2, inmätningsinstruktioner och kodlista 
 Avtalsbilaga 3, kravspecifikation gällande teknisk kapacitet, ekonomi och 

ledningssystem 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 123 om att anta detaljplan för Bråta 

2:139 m.fl 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 121 om att godkänna 

genomförandeavtal för allmän platsmark 
 Länsstyrelsen beslut den 21 oktober 2020 om att upphäva kommunfullmäktiges beslut 

om att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
genomförandeavtal för allmän platsmark, att kommunfullmäktige upphäver 
genomförandeavtal för allmän platsmark antagen av kommunfullmäktige den 15 juni 2020 § 
121, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och trafikchef att 
underteckna genomförandeavtalet under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
genomförandeavtalet. 
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Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att Härrydas kostnader såväl som intäkter listas och presenteras med anledning av 
projektet över närmaste 20 åren, samt att riskanalys med scenario tas fram och presenteras av 
förvaltningen. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss 
mot att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avgörande 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, 1 nej-röst och 4 avstår beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 2.  
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-03-31  

 

Voteringslista: § 112 
Ärende: Genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för Bråta 2:139 m.fl.,  
2021KS158 
 
Omröstningslista 2. 

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 1 4 

Page 4 of 4Page 294 of 369



 1(3) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för Samhällsbyggnad 
Oscar Kauffeldt 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-15   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS158 250 

 

 

Genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för 
Bråta 2:139 m.fl. 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Genomförandeavtal för allmän platsmark. 
 
Kommunfullmäktige upphäver Genomförandeavtal för allmän platsmark 
antagen av kommunfullmäktige den 15 juni 2020 § 121. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtalet 
uppdrar kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och trafikchef att 
underteckna genomförandeavtalet. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2017 § 178 planbeskedsansökan för 
Bråta 2:139 och uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom 
exploatörsdriven detaljplaneprocess. Kommunfullmäktige beslutade den 15 
juni 2020 § 123 att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. I samband med 
antagandet av detaljplanen beslutades även om godkännande av 
genomförandeavtal för allmän platsmark § 121. 
 
Länsstyrelsen beslutade den 21 oktober 2020 om att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Med 
anledning av detta föreslås att kommunfullmäktiges tidigare beslut om 
godkännande av genomförandeavtal för allmän platsmark upphävs och att 
nytt beslut fattas. Nytt förslag till detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. har 
upprättats. Förvaltningen har även upprättat ett förslag till 
genomförandeavtal för utbyggnad av allmän platsmark som ska reglera 
ansvarsfördelning vid utbyggnad av allmänna gator och anläggningar. 
 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av anläggningar på allmän plats som 
föranleds av detaljplanens genomförande i enlighet med exploateringsavtal 
med avtals nr 12802–2021. I åtagandet ingår ny- och ombyggnad av gata, 
gång- och cykelvägar, dagvattenanläggningar samt anläggningar för 
gatubelysning vid berörda delar av Boråsvägen. Exploatören står för alla 
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faktiska kostnader för dessa anläggningar, inklusive de personalkostnader 
som uppstår hos kommunen till följd av genomförandet. 
Genomförandeavtalet reglerar ansvarsfördelning, åtaganden och 
finansiering av kommunala anläggningar. Avtalet reglerar endast 
genomförandet av anläggningar som i detaljplan ligger inom allmän 
platsmark, som efter färdigställande ska överlåtas till kommunen. Avtalet 
reglerar inte exploatörens mark eller anläggningar. 

Genomförandeavtalet gäller under förutsättning att exploateringsavtalet 
undertecknas av samtliga parter, att detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. får laga 
kraft samt att borgensförbindelse undertecknas av samtliga parter 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 15 mars 2021 
 Genomförandeavtal för allmän platsmark och borgensförbindelse 
 Avtalsbilaga 1, exploateringsområde 
 Avtalsbilaga 2, inmätningsinstruktioner och kodlista 
 Avtalsbilaga 3, kravspecifikation gällande teknisk kapacitet, 

ekonomi och ledningssystem 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 123 om att anta 

detaljplan för Bråta 2:139 m.fl 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 121 om att 

godkänna genomförandeavtal för allmän platsmark 
 Länsstyrelsen beslut den 21 oktober 2020 om att upphäva 

kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplan för Bråta 2:139 
m.fl. 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2017 § 178 planbeskedsansökan för 
Bråta 2:139 och uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom 
exploatörsdriven detaljplaneprocess. Kommunfullmäktige beslutade den 15 
juni 2020 § 123 att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. I samband med 
antagandet av detaljplanen beslutades även om godkännande av 
genomförandeavtal för allmän platsmark § 121. 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till ett genomförandeavtal för 
utbyggnad av allmän platsmark. 

Exploatören ansvarar för utbyggnad av anläggningar på allmän plats som 
föranleds av detaljplanens genomförande, i enlighet med exploateringsavtal 
med avtals nr 12802–2021. I åtagande ingår ny- och ombyggnad av gata, 
gång- och cykelvägar, dagvattenanläggningar samt anläggningar för 
gatubelysning vid berörda delar av Boråsvägen. Exploatören står för alla 
faktiska kostnader för dessa anläggningar, inklusive de personalkostnader 
som uppstår hos kommunen till följd av genomförandet. 

En exploatörsdriven utbyggnad av anläggningar på allmän plats innebär att 
exploatören får frihet att styra utbyggnadsordningen så att den sammanfaller 
i tid med utbyggnaden på privat mark. Exploatören kommer att kunna ha 

Page 296 of 369



  3(3) 

           
       

samma entreprenör för både infrastruktur och exploatering av privat mark, 
vilket kan ge samordningsvinster för exploatören. 

När exploatören byggt ut anläggningarna på allmän plats ska dessa 
överlämnas till kommunen. Kommunen får ansvar för anläggningarna, 
inklusive drift, underhåll och framtida reinvestering. Anläggningarna 
kommer att skötas på samma sätt som övriga kommunala anläggningar. 

Den här typen av förfarande är nytt för förvaltningen. Exploatörsdriven 
utbyggnad av anläggningar har använts tidigare, men endast med 
kommunen som finansiär. Vanligtvis driver kommunen själv genomförandet 
av kommunala anläggningar. Det här är första gången i Härryda kommun 
som en exploatör bygger ut kommunala anläggningar för egen bekostnad, 
vilket ställer högre krav på tydlighet mellan kommun och exploatör. 

Genomförandeavtalet reglerar ansvarsfördelning, åtaganden och 
finansiering av kommunala anläggningar. Avtalet reglerar endast 
genomförandet av anläggningar som i detaljplan ligger inom allmän 
platsmark, som efter färdigställande ska överlåtas till kommunen. Avtalet 
reglerar inte exploatörens mark eller anläggningar. 

Syftet med avtalet är att de anläggningar som kommunen tar över håller 
samma standard som andra kommunala anläggningar. Anläggningarna ska 
utformas med hänsyn till kommunens långsiktiga drift och underhåll. 
Avtalet är nödvändigt för att låta exploatören ansvara för anläggningarnas 
genomförande. 

Kommunen och exploatören är överens om genomförandeavtalets innehåll 
och det har tagits fram i samråd med exploatören. Förvaltningen bedömer 
att genomförandeavtalet ger kommunen tillräcklig insyn och kontroll för att 
säkerställa kommunens intressen, och anser därför att denna typ av 
förfarande kan prövas. 

Genomförandeavtalet gäller under förutsättning att exploateringsavtalet 
undertecknas av samtliga parter, att detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. fått laga 
kraft samt att borgensförbindelse undertecknas av samtliga parter 

 

 

Anders Ohlsson   Fredrik Wejrot 
Samhällsbyggnadschef   Verksamhetschef trafik 
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Diarie nr 2021KS158 
Mellan Härryda kommun, org.nr. 212000-1264, 435 80 Mölnlycke, nedan kallad 

Kommunen och Härryda Fastighets AB, org.nr 556766-2407, Alfagatan 7, 431 49 Mölndal, 

nedan kallad Exploatören, träffas följande 

 

GENOMFÖRANDEAVTAL FÖR ALLMÄN 

PLATSMARK 
Avseende allmän platsmark inom detaljplan för Bråta 2:139 Bostäder vid Landvettersjön, i 

Mölnlycke Härryda kommun 

 

1 BAKGRUND OCH AVTALETS SYFTE 

Detaljplan för Bråta 2:139 Bostäder vid Landvettersjön, i Mölnlycke, Härryda kommun, 

nedan kallad Detaljplanen är en pågående detaljplan. Detta avtal reglerar parternas 

åtagande beträffande utbyggnad av allmänna anläggningar. Genomförandet av 

detaljplanen regleras även i exploateringsavtal (avtalsnr 12802-2021) som ska tecknas i 

samband med detta avtal. 

Med projektet avses i detta avtal byggnation av utbyggnad av kommunala anläggningar 

Med exploateringsområdet avses i detta avtal det område inom vilket kommunala 

anläggningar ska byggas ut, se bilaga 1. 

2 HANDLINGAR 

Till avtalet bifogas följande handlingar: 

Bilaga 1: Karta över exploateringsområde. 

Bilaga 2: Digitalt kartmaterial. 

Bilaga 3: Kommunens allmänna föreskrifter för entreprenörer och underentreprenörer. 
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3 ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR M.M. 

3.1 För färdigställande av projektet ska följande åtgärder genomföras på kommunala 

anläggningar: 

 

ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar och dagvattenanläggningar samt 

anordningar för gatubelysning, nedan kallat anläggningarna. 

3.2 Exploatören svarar för projektering och utbyggnad av samtliga kommunala 

anläggningar som är angivna i punkt 3.1 med undantag för vad som framgår nedan. 

3.3 Utförande av kommunala anläggningar: 

3.3.1 Kommunala anläggningar ska utföras i överensstämmelse med vad som anges i 

detta avtal samt vad som särskilt anges i: 

1. ABT 06 

2. Kommunens tekniska riktlinjer och mallar 

3. AMA Anläggning 17 

4. Bygghandlingar 

3.3.2 Arbetena ska utföras i enlighet med Kommunens anvisningar eller på annat 

likvärdigt, eller bättre, sätt som godkänts av Kommunen. Eventuella avsteg ska 

skriftligen godkännas av Kommunen.  

3.3.3 Exploatören ska ta fram projekteringsunderlag för anläggningarna angivna i punkt 

3.1. Projekteringsunderlaget ska granskas och godkännas skriftligen av 

Kommunen innan projektering får påbörjas. 

3.3.4 Exploatören ansvarar för att ta fram alla projekterings- och bygghandlingar. 

Kommunen ska ges möjlighet att granska och godkänna projekterings- och 

bygghandlingar. Bygghandlingarna ska färdigställas och inges till Kommunen 

minst fyra veckor före angiven utbyggnadsstart. Kommunen ska granska både 

projekterings- och bygghandlingarna innan mark- eller bygglov kan sökas. 

Handlingarna ska överlämnas till av Kommunen utsedda representanter för 

projektet i den digitala form som Kommunen bestämmer. 

3.3.5 Exploatören ska kalla utsedda representanter för Kommunen till samtliga 

projekteringsmöten samt upprätta protokoll från dessa möten. Protokollen ska 

skickas till utsedda representanter för Kommunen. Protokollet ska även godkännas 

av Kommunens representant innan den görs offentlig för resterande parter. 

Protokollet ska granskas av Kommunens representant inom 3 arbetsdagar från att 

denne mottar det. 

3.3.6 Exploatören ansvarar för alla ändringar eller kompletteringar av projekterings- 

och/eller bygghandlingar. Detta inkluderar ändringar som påkallas till följd av 

Kommunens granskning. 

3.3.7 Exploatören ansvarar för att söka alla nödvändiga tillstånd som erfordras för 

genomförandet av anläggningarna, inklusive bygglov, framtagande av 

trafikanordningsplan m.m.  
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3.3.8 Exploatören är skyldig att ta initiativ till alla kontrollåtgärder som erfordras. 

Genomförda kontrollåtgärder ska dokumenteras och delges Kommunens utsedda 

representant fortlöpande. 

3.3.9 Om Exploatören anlitar konsulter, entreprenörer (inklusive underentreprenörer) 

för arbeten enligt denna punkt, ska samråd ske med Kommunen innan 

upphandling sker. Anlitade konsulter och entreprenörer (inklusive 

underentreprenörer) ska uppfylla Kommunens kompetenskrav i enlighet med 

Kommunens allmänna föreskrifter, se bilaga 3. Kompetens och erfarenhet ska 

kunna styrkas på begäran av Kommunen. 

3.3.10 Bygghandlingarna ska upprättas enligt föreskrifterna i SIS Bygghandlingar 90. 

3.4 Kontroll och besiktning: 

3.4.1 För arbeten enligt samtliga underliggande punkter till punkt 3 äger Kommunen 

rätt att på Exploatörens bekostnad utöva den kontroll över arbetena, utöver vad 

som beskrivs i detta avtal, som Kommunen finner lämplig. 

3.4.2 Exploatören ska upprätta en kvalitetsplan som ska godkännas skriftligen av 

Kommunen. 

3.4.3 Representanter från Kommunen ska ha tillträde till exploateringsområdet för att 

utföra kontroll. Dessutom äger Kommunen rätt till fullständig insyn i den 

dokumentation som berör de anläggningar som kommer att övertas av 

Kommunen.  

3.4.4 Exploatören ska kalla utsedda representanter för Kommunen till samtliga 

byggmöten samt upprätta protokoll från dessa möten. Protokollen ska skickas till 

utsedda representanter för Kommunen. Protokollet ska godkännas av Kommunens 

representant innan den görs offentlig för resterande parter. Protokollet ska 

granskas av Kommunens representant inom 3 arbetsdagar från att denne mottar 

det. 

3.4.5 Det första byggmötet ska hållas minst tre veckor innan arbetena påbörjas. 

Byggmöten ska därefter hållas minst var fjärde vecka. Kommunen ska närvara vid 

startmöte med utsedd entreprenör. Kommunen ska bli kallad till tekniska möten 

som hålls för entreprenaden. 

3.4.6 Efter att arbetet påbörjats ombesörjer Exploatören drift och underhåll av de 

anläggningar som berörs av Exploatörens åtagande enligt detta avtal till dess 

anläggningarna för respektive utbyggnadsetapp är fullt färdigställda och har 

godkänts vid slutbesiktning. Exploatören ansvarar även för drift och underhåll av 

kommunala anläggningar utanför exploateringsområdet där behov av åtgärd 

föranleds av Exploatörens arbeten vid utbyggnad inom exploateringsområdet 

och/eller på kvartersmark. Drift- och underhållsåtgärder inkluderar renhållning av 

gata, sandning, snöröjning, återställande av ianspråktagen mark m.m.  
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3.4.7 Exploatören kallar till slut- och garantibesiktningar. Innan slutbesiktning får ske 

ska Kommunen under minst två veckor ha haft tillfälle att granska 

kvalitetsdokument, relationsritningar, upprättade och ingivna till Kommunen 

genom Exploatörens försorg, avseende besiktningsobjektet. Om inte dessa 

handlingar inkommit i tid så ska slutbesiktningen flyttas fram och beställarens 

övertagande av entreprenaden samt start av garantitidens löpande i motsvarande 

grad. Besiktningsman utses i samråd mellan Exploatören och Kommunen, men 

ska godkännas av Kommunen.  

3.4.8 Slutbesiktning av respektive etapps anläggning ska ske när anläggningen 

färdigställts och väderleken tillåter. Handlingar som framtagits inför 

slutbesiktning ska dels överlämnas till Kommunen i analog form och dels i digital 

form enligt punkt 6.  

3.5 Övertagande: 

3.5.1 Kommunen tar över ägande, drift, underhåll och förnyelse av ytor och 

anläggningar inom allmän platsmark vartefter varje etapp är slutbesiktigad och 

godkänd. Varje utbyggd etapp ska fungera i sin helhet vid Kommunens 

övertagande. 

3.6 Tidplan och samordning: 

3.6.1 Åtgärder enligt samtliga underliggande punkter till punkt 3 ska vara färdigställda i 

anslutning till att inflyttning sker i området. Åtgärderna planeras till år 2022, och 

bedömd utbyggnadstid är 6 månader. 

3.6.2 Exploatören ansvarar för att ta fram och informera Kommunen om 

projekteringens och genomförandets tidplan senast två månader innan 

projekteringens start. 

3.7 Ansvar och garanti: 

3.7.1 Vad som föreskrivs om ansvar och garanti i ABT 06 ska gälla Exploatörens 

åtagande enligt detta avtal dock med ändring av kapitel 4 § 7 avseende 

garantitiden för särskilt material som förlängs från två till fem år.  

3.7.2 Framträdande fel och brister under garantitiden som inte kan anstå till 

garantibesiktningen ska av Exploatören avhjälpas utan dröjsmål, och senast inom 

två månader räknat från det att besiktningsutlåtandet eller skriftlig underrättelse 

om fel eller brister tillställts Exploatören. 

3.7.3 Avhjälper inte Exploatören fel eller brister inom föreskriven tid och inte heller 

skriftligen underrättat Kommunen om att felet eller bristen inte kommer att 

avhjälpas får Kommunen låta avhjälpa felet. Ansvarar Exploatören för felet sker 

avhjälpandet på dennes bekostnad. Ansvarar Exploatören inte för felet har denne 

rätt till skälig ersättning för arbetet. 
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3.7.4 Anser sig Exploatören inte ansvarig för fel eller brister ska denne skriftligen 

underrätta Kommunen snarast om detta, dock senast inom tio arbetsdagar från den 

skriftliga underrättelsen tillställts Exploatören. 

3.8 Påföljd vid bristande utförande: 

3.8.1 Om Exploatören inte rätteligen fullgör de arbeten som det åligger Exploatören att 

ombesörja enligt detta avtal, ska Kommunen utföra vad som brister. Exploatören 

ska svara för de kostnader som Kommunen härigenom åsamkas. 

4 ERSÄTTNINGAR OCH BETALNINGSFÖRESKRIFTER 

4.1 Exploatören bekostar samtliga faktiska kostnader för projektering, utbyggnad och 

iordningställande av allmän plats, i enlighet med exploateringsavtal med avtalsnr 

12802-2021. Dessa kostnader avser samtliga anläggningar och som framgår av 

samtliga underliggande punkter till punkt 3. Kostnaderna innefattar bl a: 

 framtagande av underlag till projektering 

 framtagande av projekterings- och bygghandlingar samt all komplettering eller 

ändringar till dessa. 

 anläggningarnas genomförande. 

 alla nödvändiga tillstånd och lov som erfordras för anläggningarnas 

genomförande, inklusive bygglov, trafikanordningsplan m.m. 

 drift och underhåll av alla anläggningar som berörs av Exploatörens åtagande tills 

Kommunens övertagande av dessa. 

4.2 Exploatören bekostar samtliga kostnader för Kommunens personal som uppstår vid 

genomförande av projektet. Ersättning ska ske enligt punkt 5 i exploateringsavtal med 

avtalsnr 12802-2021. 

4.3 Kommunen ersätter inte Exploatören för eventuella stilleståndskostnader eller andra 

förseningskostnader till följd av eventuella ändringar eller oförutsedda åtgärder som 

kan komma att krävas i samband med genomförande av anläggningar enligt 

samtliga underliggande punkter till punkt 3. 

4.4 Det utgår ingen ersättning till Exploatören för Kommunens övertagande av 

anläggningar.  

5 ENERGI- OCH TELEANLÄGGNINGAR M.M. 

5.1 Exploatören svarar gemensamt med respektive leverantörer för samordning, 

planering och framdragande av el-, tele-, TV- och datakommunikation för 

exploateringsområdet försörjning inklusive omläggning av befintliga anläggningar. 

5.2 I det projekteringsunderlag som tas fram av Exploatören i enlighet med samtliga 

underliggande punkter till punkt 3 ska det framgå var ledningar ska förläggas i 

Kommunens mark. Särskilda avtal för ledningar som läggs i Kommunens mark 

enligt detta avtal ska träffas mellan Kommunen och respektive ledningsägare. 
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6 DIGITALT KARTMATERIAL 

6.1 När utbyggnad av anläggningarna angivna i samtliga underliggande punkter till 

punkt 3 är genomförda ska Exploatören komplettera nu gällande digitala karta över 

exploateringsområdet med de förändringar som blir följden av Exploatörens 

åtagande enligt samtliga underliggande punkter till punkt 3. För de fall etappvis 

utbyggnad sker ska kartmaterial överlämnas i enlighet med denna punkt för 

respektive etapp. 

6.2 Det digitala kartmaterialet ska omgående överlämnas till Kommunen utan ersättning. 

6.3 Kartdata ska levereras i enlighet med bilaga 2. Kartdata ska vara strukturerat och 

lagerindelat i den digitala filen i enlighet med bilaga 2. 

7 UPPLAGSPLATS OCH VEGETATION 

7.1 Kommunen upplåter inte mark utanför exploateringsområdet som kan komma att 

behövas av Exploatören eller av denne anlitad entreprenör för genomförandet av 

projektet. Sådan mark får inte heller utan tillstånd nyttjas som parkeringsplats av 

anställd hos Exploatören eller av denne anlitad entreprenör. I det fall Kommunen 

efter framställan av Exploatören finner upplåtelse möjlig åligger det parterna att 

teckna separat avtal om upplåtelse av mark. För de fall då marken som Exploatören 

önskar nyttja utgör allmän platsmark åligger det Exploatören att erhålla tillstånd hos 

Polismyndigheten. 

8 BESIKTNINGAR OCH ANSVAR FÖR SKADOR UNDER BYGGTIDEN 

8.1 Exploatören kallar till besiktning av gator eller annan kommunal mark som ligger 

inom och i omedelbar anslutning till exploateringsområdet. Kallelsen ska gå till av 

Kommunen utsedd representant. 

8.2 Förbesiktning ska ske innan byggentreprenad eller förberedelser för 

byggentreprenad har påbörjats. Förbesiktningen ska protokollföras av Exploatören 

och även dokumenteras med fotografering.  

8.3 När byggnationen för genomförandet av projektet är färdigställd kallar Exploatören 

till kontrollbesiktning, utöver de besiktningar som framgår av samtliga 

underliggande punkter till punkt 3. Kallelsen ska gå till av Kommunen utsedd 

representant. 

8.4 Kontrollbesiktning ska ske vid avetablering av hela eller delar av 

byggentreprenaden. Kontrollbesiktningen ska protokollföras av Exploatören och 

även dokumenteras med fotografering. 

8.5 Protokoll och dokumentation för besiktningar ska överlämnas till av Kommunen utsedd 

representant och godkännas skriftligen. 
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8.6 Skador som uppstår på grannfastigheter eller på Kommunens mark inom eller i 

omedelbar anslutning till exploateringsområdet i samband med genomförandet av 

projektet och som är förorsakade av Exploatören eller av denne anlitade 

entreprenörer m fl ska åtgärdas genom Exploatörens försorg och bekostnad.  

 

Åtgärdar inte Exploatören dessa skador i anslutning till byggnadsarbetenas 

etappvisa färdigställande eller efter Kommunens påtalande kommer Kommunen att 

utföra dessa arbeten på Exploatörens bekostnad. Kommunen fakturerar då 

Exploatören för erforderliga återställningsåtgärder enligt Kommunens 

självkostnadspris, enligt punkt 5 i exploateringsavtal med avtalsnr 12802-2021.  

8.7 Exploatören ska genomföra projektet så att trafikföringen i anslutning till 

exploateringsområdet inte onödigtvis försvåras.  

9 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL M.M 

9.1 Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av båda 

parter.  

9.2 Detta avtal får inte utan chefen för sektorn för samhällsbyggnad i Härryda kommuns 

skriftliga medgivande överlåtas till annan. Exploatören ska i god tid innan avsedd 

överlåtelse begära sådant medgivande. För Kommunens medgivande förutsätts att ny 

part övertar de skyldigheter och åtagande samt motsvarande säkerhet som gäller för 

Exploatören enligt detta avtal. 

9.3 Samma förutsättningar som enligt punkt 9.2 gäller även vid överlåtelse till helägt bolag 

inom samma koncern som Exploatören tillhör.  Kommunen förbehåller sig rätten att 

neka medgivande. 

10 SÄKERHET 

10.1 Borgensförbindelse upprättas mellan avtalsparterna. 

10.2 Borgensförbindelse är en del av detta avtal. 

11 TVIST 

11.1 Tvist hänförlig till detta avtal ska prövas enligt svensk lagstiftning och avgöras av 

allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. 
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12 VILLKOR 

12.1 Avtalets giltighet: 

Detta avtal gäller under förutsättning 

att  förutsättningar för exploateringsavtal med avtalsnr 12802-2021 är uppfyllda 

och nämnda exploateringsavtal undertecknas av samtliga parter. 

att detaljplanen för Bråta 2:139 fått laga kraft. 

att borgensförbindelse undertecknats av samtliga parter. 

 

 

Detta avtal är upprättat i fyra likalydande exemplar, av vilka parterna och borgensmännen 

tagit var sitt. 

 

För Härryda kommun    För Härryda Fastighets AB   

………….. den    /    2021    …………… den    /    2021  

 

……………………….    ………………………….  

Underskrift     Underskrift 

 

………………………    …………………………  

Namnförtydligande    Namnförtydligande  

 

 

………….. den    /    2021    …………… den    /    2021  

 

………………………    …………………………..  

Underskrift     Underskrift  

 

……………………….    …………………………… 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 
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Borgensförbindelse för Genomförandeavtal för allmän platsmark med  

Dnr 2021KS158 

 

Borgenär  

1. Härryda kommun  

Org. nr. 212000-1264  

 

Gäldenär (Exploatören enligt detta avtal)  

1. Härryda Fastighets AB  

Org.nr. 556766-2407  

 

Borgensåtagande  

För gäldenärens fullgörande av samtliga skyldigheter och åtaganden enligt detta 

genomförandeavtal för allmän paltsmark med Dnr 2021KS158 går undertecknade borgesmän 

solidariskt i borgen såsom för egen skuld. 

Genom påtecknande av denna förbindelse har undertecknade borgesmän tagit del av detta 

avtal som ingåtts mellan borgenär och gäldenär och är införstådd med de åtaganden avtalet 

innebär. 

 

För Veidekke ASA    För Next Step Group AB  

Org. nr. 00917103801    Org.nr 556835-5480  

………….. den    /    2021    …………… den    /    2021  

 

……………………….    ………………………….  

Underskrift     Underskrift 

 

………………………    …………………………  

Namnförtydligande    Namnförtydligande  

 

 

………….. den    /    2021    …………… den    /    2021  

 

………………………    …………………………..  

Underskrift     Underskrift  

 

……………………….    …………………………… 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 
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Sektorn för Samhällsbyggnad 

  

Anvisningar för inmätning vid byggprojekt i Härryda kommun 
 

Inmätning 
 

Entreprenören ska utföra inmätning av allt som byggs i ett projekt. Vägkanter, stödmurar, trappor, 
belysningsstolpar, kablar, elskåp, VA-ledningar, brunnar och ventiler är exempel på objekt som ska 
mätas in. 
Mätningsuppgifterna skall redovisas tydligt och fullständigt så att de kan utgöra underlag för relat-
ionsritning och uppdatering av kommunens primärkarta och ledningskartverk. 
Inmätning ska göras i plan och höjd.  
Inmätning ska göras med totalstation eller GNSS-mottagare med Nätverks-RTK. Mätosäkerheten 
får högst vara 10-15 mm i plan och 25-30 mm i höjd. 
Inmätning av ledningar ska ske innan återfyllningsarbetet. 
Befintliga VA-ledningar som berörs av ledningsarbetena ska mätas in och slopade ledningar ska 
redovisas som slopade.  
För brunnar på spill- och dagvattennätet ska höjdnivå för både lock och vattengång mätas in och 
redovisas. I dwg-filen ska z-värde på brunnar och ledningar vara den inmätta vattengångshöjden. 
Elsvetsmuff på tryckledning för spill- respektive dricksvatten ska mätas in. 
Höjd på tryckledning för spill- respektive dricksvatten ska mätas in var 30 meter eller tätare om 
det här stora höjdskillnader. 
 

Redovisning 
 

Inmätning ska redovisas digitalt i DWG- eller DXF-format samt som en koordinatlista i Excel- eller 
PXY-format. Koordinater i X,Y och Z ska anges i koordinatsystemet Sweref 99 12 00 i plan och 
RH2000 i höjd.  
Varje inmätt objekt ska kodas enligt nedanstående kodlista. Om erforderlig kod saknas, antas en 
lämplig kod och förklaring till koden bifogas med inmätningsfilen. 
För VA-ledningar ska typ av ledning, dimension och material anges för både huvudledningar och 
servisledningar.  
Följande uppgifter ska bifogas mätfilerna i en text- eller word-fil så att det inte uppstår tveksam-
heter: 

- Vilka referenssystem som används i plan och höjd. 
- Vilken mätmetod som har använts (tex GNSS Swepos Nätverks-RTK eller totalstation). 
- Vem som kan kontaktas om det uppkommer frågor. 
- Vilka filer som bifogas för redovisning. 
- Datum då mätningarna slutförts. 

 
Inmätningsfiler ska levereras innan slutbesiktning till kommunens projektledare eller till mät och 
GIS-enheten. Filerna kan skickas till matogis@harryda.se. 
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Kodlista 

 

Bebyggelse     

Kod Beskrivning Typ av objekt 

BASSÄNG.L Bassäng, liv Linje 

BET.SLÄNT  Beteckning slänt Linje 

BET.TRAPPA  Beteckning trappa Linje 

BOSTAD.L  Bostadshus husliv Yta (sluten linje) 

BRO.K  Bro (kant)  Linje 

BRYGGA.K  Brygga (kant)  Linje 

BUSSKUR  Skärmtak-busskur Yta (sluten linje) 

BYGGU.L  Byggnad odefinierad husliv Yta (sluten linje) 

FLAGGSTÅ  Flaggstång Punkt 

FUNDAM.K  Fundament (kant)  Linje 

GRIND  Grind/Port Yta (sluten linje) 

INDUST.L  Industri husliv Yta (sluten linje) 

INDUST.T  Industri takkant Yta (sluten linje) 

JORDKÄLL  Jordkällare Linje 

KAJ.K  Kajkant Linje 

KONST  Konstverk Punkt 

MAST.C  Allmän beteckning Punkt 

OFBYGG.L  Offentlig byggnad husliv Yta (sluten linje) 

PLANK.M  Plank (mitt)  Linje 

SKÄRMT.L  Skärmtak liv Yta (sluten linje) 

SLÄNT.K  Slänt kant Linje 

STAG  Stag för kraftledning Linje 

STAKET  Staket Linje 

STENMUR.K  Stenmur kant Linje 

STENMUR.M  Stenmur mitt Linje 

STOLP.ALL  Stolpe i allmänhet Punkt 

STÖDMUR.K  Stödmur kant Linje 

STÖDMUR.M  Stödmur mitt Linje 

TALTAN.L  Altan liv Linje 

TELEMAST  Telekommunikationsanläggning Punkt 

TRAFO.L  Transformator liv Yta (sluten linje) 

TRAPPA.L  Trappa liv Linje 

TSKÄRMT.L  Skärmtak liv Yta (sluten linje) 

UTHUS.L  Uthus husliv Yta (sluten linje) 

VERKSAM.B  Verksamhet byggnad Yta (sluten linje) 

ÖVRBYGGN  Övrig byggnad Yta (sluten linje) 

      

      

Ledningar (ej VA)     

BC Belysningscentral Punkt 

DTKBL Optisk fiberkabel Linje 
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EHÖGOM  
Elledning högspänning ovan 
mark Linje 

EBP  Belysningsstolpe Punkt 

EKS  Kabelskåp Punkt 

ESH  Högspänningsstolpe Punkt 

FAG  Fjärrvärme avgrening  Punkt 

FAV  Fjärrvärme avstängningsventil  Punkt 

FGAF  Fjärrvärme gaffel Linje 

FGAFFEL  Fjärrvärme gaffel Linje 

FLED  Fjrrvärmeledning Linje 

FLEDSI  Fjärrvärme servisl. i mark  Linje 

FLU  Fjärrvärme luftningsanordning  Punkt 

FPL  Punkt på fjärrvärmeledning  Punkt 

FPP  Fjärrvärme proppning  Punkt 

FSI  Fjärrvärme servisledning Linje 

FSP  Fjärrvärme pkt på servisledning  Punkt 

KABNB Kabelbrunn Punkt 

LEDN.BEL Belysningsledning Linje 

LEDN.EL  Elledning Linje 

LEDN.TEL  Teleledning i mark , större Linje 

SIGN Signalkabel Linje 

STOLP.EL  Elstolpe Punkt 

TELE.ANL  Teleanläggning Linje 

TOMROR Tomrör Linje 

      

Mark och vatten     

BERG.B  Begränsningslinje berg Linje 

BERG.S  Berg symbol Punkt 

BLSKOG.S  Blandskog Punkt 

BRUNN  Brunn, källa mitt Punkt 

BÄCK.K  Bäck kant Linje 

BÄCK.M  Bäck mitt Linje 

DAMM.K  Dammanläggning Linje 

DIKE.K  Dike kant Linje 

DIKE.M  Dike mitt Linje 

FLYTTBLOCK  Större sten,flyttblock Linje 

HÄCK.K  Häck kant Linje 

HÄCK.M  Häck mitt Linje 

IDROTT.B  Begr.linj för idrottsplatsområde  Linje 

KÄRR.S  Kärr symbol Punkt 

SKOG.B  Begränsningslinje skog Linje 

SKOGBA.S  Barrskog, symbol Punkt 

SKOGLÖ.S  Lövskog symbol Punkt 

STRAND.K  Strandlinje Linje 

STRÖMPIL  Strömriktning vattendrag Punkt 

TENNISBANA  Tennisbana Linje 
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TRÄD.BARR  Barrträd lägesriktigt Punkt 

TRÄD.LÖV  Lövträd lägesriktigt Punkt 

VERKSAM.K  Verksamhet kantlinje Linje 

ÅKER.S  Åker symbol Punkt 

ÄGOSLAG.K  Ägoslagsgräns Linje 

ÄNG.S  Äng symbol Punkt 

      

      

Gata och järnväg     

GÅBKST.K  Gångbana kantsten Linje 

GÅNGBAN.K  Gångbana ej kantsten Linje 

KÖRBANA.K  Körbana ej kantsten Linje 

KÖRBKST.K  Körbana kantsten Linje 

LEDN.SJ  Järnvgsledning Linje 

SPÅR.K  Spårområde räls Linje 

STIG.M  Stig mittlinje Linje 

STOLP.SJ  Järnvägsstolpe Punkt 

TUNNEL.K  Tunnel kant Linje 

VÄGOMR.K  Vägområde kant Linje 

VÄGRÄCK.K  Vägräcke kant Linje 

VÄGTRUM.K  Vägtrumma kant Linje 

      

      

VA Dagvatten     

DAG Avgrening Punkt 

DAV  Avstängningsventil  Punkt 

DDRA  Dräneringsledning Linje 

DIL  Inlopp Punkt 

DKB  Kupolbrunn Punkt 

DLEDBP  Brandpost, avvattning Punkt 

DLEDENS  Enskild ledning Linje 

DLEDHI  Huvudledning Linje 

DLEDRB  Ledning till rännstensbrunn Linje 

DLEDSI  Servisledning Linje 

DNB  Nedstigningsbrunn Punkt 

DPL  Punkt på ledning Punkt 

DPP  Proppning Punkt 

DPU Pumpstation Punkt 

DRB  Rännstensbrunn Punkt 

DSB  Spolbrunn Punkt 

DSR Stuprör Punkt 

DTB  Tillsynsbrunn Punkt 

DUL  Utlopp Punkt 

VA Dricksvatten     

VAG Avgrening Punkt 
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VAV  Avstängningsventil Punkt 

VBP  Brandpost Punkt 

VEM Elsvetsmuff Punkt 

VGR Grundvattenrör Punkt 

VHR Högreservoar Punkt 

VIB Inspektionsbrunn Punkt 

VLEDBP  Brandpostledning Linje 

VLEDENS  Enskild ledning Linje 

VLEDHI  Huvudledning Linje 

VLEDSI  Servisledning Linje 

VLR Lågreservoar Punkt 

VLU  Luftare Punkt 

VMB  Vattenmätarbrunn Punkt 

VNB  Nedstigningsbrunn Punkt 

VPL  Punkt på ledning Punkt 

VPO  Spolpost Punkt 

VPP  Proppning Punkt 

VPU Pumpstation Punkt 

VRP Råvattenpumpstation  Punkt  

VSV  Servisventil Punkt 

VTV Vattentäkt Punkt 

VVM Vattenmätare Punkt 

VVV Vattenverk Punkt 

VA Spillvatten     

SAG Avgrening Punkt  

SAV  Avstängningsventil Punkt 

SBS Backvattenstopp (bakventil) Punkt 

SEM Elsvetsmuff Punkt 

SEV Tryckavlopp backventil) Punkt 

SFA Fettavskiljare Punkt 

SLEDENS  Enskild ledning Linje 

SLEDHI  Huvudledning Linje 

SLEDSI  Servisledning Linje 

SLU Luftare Punkt 

SLV Luftningsventil Punkt 

SNB  Nedstigningsbrunn Punkt 

SOA Oljeavskiljare Punkt 

SPL  Punkt på ledning Punkt 

SPP  Proppning Punkt 

SPU Pumpstation Punkt 

SSB  Spolbrunn Punkt 

SSV  Servisventil Punkt 

STB  Tillsynsbrunn Punkt 

STRY  Tryckavloppsledning Linje 
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Kravspecifikation gällande teknisk kapacitet, ekonomi samt 

kvalitet- och miljöledningssystem 

Dessa kravställningar gäller för alla konsulter och underentreprenörer som 

ingår i generalentreprenörens organisation. Nedan används ordet 

entreprenör som benämning på alla. 

 

Teknisk kapacitet 

Entreprenören ska ha erforderlig teknisk och yrkesmässig kapacitet för att 

genomföra entreprenaden kontraktsenligt. Entreprenören ska ha den 

kompetens som krävs för att kunna genomföra och slutföra entreprenaden. 

Entreprenören ska, som entreprenör, ha genomfört och färdigställt minst två 

jämförbara uppdrag, alternativt flera uppdrag som sammantaget kan styrka 

att entreprenören förfogar över den tekniska kompetens som efterfrågas för 

denna entreprenad. 

Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 

Entreprenören ska visa intyg om att entreprenören är fri från skulder 

avseende svenska skatter och sociala avgifter. Entreprenören ska själv 

inhämta och redovisa blankett SKV 4820. Detta ska göras vid byggstart 

samt vid uppfordran från beställaren. Blankett SKV 4820 hämtas hos 

Skatteverket. 

Ekonomisk och finansiell ställning 

Entreprenören ska vara fri från skulder avseende svenska skatter och sociala 

avgifter. Entreprenören ska också vara registrerad för inbetalning av F-skatt. 

Beställaren kan genom Skatteverket komma att kontrollera att entreprenören 

uppfyller kraven. 

 

Entreprenören ska ha stabil ekonomisk bas. Med detta avses lägst 40 hos 

Creditsafe eller motsvarande bedömning om ekonomisk stabilitet. I de fall 

lägre rating visas, ska entreprenören ändå anses uppfylla detta krav om 

entreprenören kan lämna sådan förklaring att det kan anses klarlagt att 

entreprenören innehar motsvarande ekonomisk stabilitet. Beställaren kan 

genom Creditsafe komma att kontrollera att entreprenören uppfyller kraven.  

Kvalitet- och miljöledningssystem 

Entreprenören ska ha ett dokumenterat 

verksamhets/kvalitetsledningssystem. Verifiering av kravuppfyllelse ska ske 

genom inlämnande av beskrivning av denna enligt nedan eller genom bevis 

om gällande certifiering enligt ISO 9001, FR2000, POVEL eller likvärdigt.  

 

Anbudsgivare ska ha ett dokumenterat miljöledningssystem. Verifiering av 

kravuppfyllelse ska ske genom inlämnande av beskrivning av denna enligt 

nedan eller genom bevis om gällande certifiering enligt ISO 14001, 

FR2000, POVEL eller likvärdigt.  
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§ 123        Dnr 2017KS819 

Antagande av detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Härryda kommun  

  
Kommunstyrelsen behandlade planbeskedsansökan för Bråta 2:139 m.fl. den 29 maj 2017 § 
178 och ställde sig positiva till ansökan samt att arbetet sker som en exploatörsdriven 
detaljplan. Förslag till detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. har upprättats. 
 
Planområdet ligger vid Landvettersjön strax öster om Mölnlycke verksamhetsområde. 
Planområdet har ett läge med utsikt över naturområden, närhet till kommunikationer och tio 
minuter med cykel till Mölnlycke centrum. Planområdets areal är cirka 1,5 hektar. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny varierad, tätbebyggd och grön stadsdel i östra 
Mölnlycke med cirka 850 bostäder, kontor, grönområden och service såsom förskola, 
äldreboende och centrumverksamheter. 
 
Området utgör idag en bergtäkt. Verksamheten kommer att vara avslutad och täkttillståndet 
kommer att ha återkallats vid inflyttning av området. Verksamheten har skapat ett stort 
avtryck i naturen med branta bergskärningar mot väg 40/27 i norr och stora bergs- och 
grusytor inom området. 
 
Förslaget har varit utställt för granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL under perioden 27 januari – 24 februari 2020. Efter granskning av 
detaljplanen har planhandlingarna kompletterats i mindre omfattning och förtydligats utifrån 
inkomna synpunkter. 
 
I översiktsplanen, ÖP 2012, är området föreslaget som utbyggandsområde för verksamheter. 
Förslaget bedöms vara lämplig markanvändning enligt PBL och miljöbalken 3 kap. Förslaget 
medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken 5 kap. överträds. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 26 februari 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 227. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Roland Jonssons 
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avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Roland Jonssons yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja, 5 röstar Nej och 10 avstår. Bilaga 
9 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Bråta 2:139 m.fl., Härryda kommun enligt 
föreliggande förslag. 
 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Patrik Linde (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert 
(S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), 
Mats Werner (S), Jonas Andersson (S) och Rolf Vestman (S). 
 
Mot förslaget reserverar sig Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), Marcus Berggren (MP) 
och Ida Rosengren (MP). 
 

---------------------- 
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Voteringslista: § 123 
Ärende: Antagande av detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Härryda kommun,  2017KS819 
 
Bilaga 9, voteringsbilaga 

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   
Mikael Johannison (M), ledamot 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   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot   X 
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande   X 
Siw Hallbert (S), ledamot   X 
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot   X 
Robert Langholz (S), ledamot   X 
Monica Bengtsson (S), ledamot   X 
Oskar Sköld (S), ledamot   X 
Mats Werner (S), ledamot   X 
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
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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   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare   X 
Rolf Vestman (S), ersättare   X 
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 5 10 
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§ 121        Dnr 2020KS266 

Godkännande av genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för 
Bråta 2:139 m.fl.  

  
Kommunstyrelsen behandlade planbeskedsansökan för Bråta 2:139 m.fl. den 29 maj 2019 § 
178 och ställde sig positiva till ansökan samt att arbetet sker som en exploatörsdriven 
detaljplan. Förslag till detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. har upprättats. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till ett genomförandeavtal för utbyggnad 
av allmän platsmark. 
 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av anläggningar på allmän plats som föranleds av 
detaljplanens genomförande i enlighet med exploateringsavtal med avtalsnr 35-2020. I 
åtagandet ingår ny- och ombyggnad av gata, gång- och cykelvägar, dagvattenanläggningar 
samt anläggningar för gatubelysning vid berörda delar av Boråsvägen. Exploatören står för 
alla faktiska kostnader för dessa anläggningar, inklusive de personalkostnader som uppstår 
hos kommunen till följd av genomförandet. 
 
Genomförandeavtalet reglerar ansvarsfördelning, åtaganden och finansiering av kommunala 
anläggningar. Avtalet reglerar endast genomförandet av anläggningar som i detaljplan ligger 
inom allmän platsmark, som efter färdigställande ska överlåtas till kommunen. Avtalet 
reglerar inte exploatörens mark eller anläggningar. 
 
Genomförandeavtalet gäller under förutsättning att exploateringsavtalet undertecknas av 
samtliga parter, att detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. får laga kraft samt att borgensförbindelse 
undertecknas av samtliga parter. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 8 april 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 225. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Roland Jonssons 

Page 1 of 4Page 318 of 369



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Roland Jonssons yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja, 5 röstar Nej och 10 avstår. Bilaga 7 
voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtal för allmän platsmark enligt föreliggande 
förslag. 
 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Patrik Linde (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert 
(S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), 
Mats Werner (S), Jonas Andersson (S) och Rolf Vestman (S). 
 

---------------------- 
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Voteringslista: § 121 
Ärende: Godkännande av genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för Bråta 
2:139 m.fl.,  2020KS266 
 
Bilaga 7, voteringsbilaga 

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   
Mikael Johannison (M), ledamot 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   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot   X 
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande   X 
Siw Hallbert (S), ledamot   X 
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot   X 
Robert Langholz (S), ledamot   X 
Monica Bengtsson (S), ledamot   X 
Oskar Sköld (S), ledamot   X 
Mats Werner (S), ledamot   X 
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot X   
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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   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare   X 
Rolf Vestman (S), ersättare   X 
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 5 10 
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Elektronisk delgivning
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404-33631-2020
 

1(5)

Samhällsbyggnadsenheten
Andreas K Karlberg

Planhandläggare
010 22 44 586 

Andreas.K.Karlberg
@lansstyrelsen.se 

Härryda kommun
kommun@harryda.se
plan@harryda.se

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Beslut enligt 11 kap plan- och bygglagen (PBL) om 
kommunens antagandebeslut för Bråta 2:139 mfl, i 
Härryda kommun

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar enligt 11 kap. 11 § plan- och bygglagen (PBL) att 
upphäva Härryda kommuns beslut att anta detaljplan för Bråta 2:139 mfl i 
dess helhet. 

Beskrivning av ärendet

Kommunens antagandebeslut
Kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutade 15 juni 2020 att anta 
detaljplan för Bråta 2:139 mfl i Härryda, Västra Götalands län (upprättad 
april 2020).

Länsstyrelsens beslut att pröva
Länsstyrelsen beslutade den 8 juli 2020 enligt 11 kap. 10 § PBL (2010:900) 
att pröva kommunens antagandebeslut. Skälet till beslutet var att 
Länsstyrelsen befarade att planen kunde vara olämplig med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet utifrån geoteknik. 

Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig om den rubricerade detaljplanen i 
samrådsskedet (2019-01-29) och i granskningsskedet (2020-03-09). Med 
stöd av Statens Geotekniska Institut (SGI) har Länsstyrelsen i yttrandena 
påtalat att de geotekniska förutsättningarna måste klarläggas samt att 
restriktioner och åtgärder som är en förutsättning för att uppnå en 
tillfredställande stabilitet måste införas i plankartan.

Enligt 11 kap. 11 § PBL ska Länsstyrelsen upphäva kommunens beslut att 
anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser i dess 
helhet, om beslutet har en sådan innebörd som anges i 11 kap. 10 § andra 
stycket 5 p. PBL, det vill säga att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn 
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Beslut
 

Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 2020-10-21

 
404-33631-2020
 

2(5)

till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion.

Motivering till beslutet

Vid antagandet av detaljplanen Bråta 2:139 mfl kvarstod det oklarheter 
gällande markens stabilitet, något som uppmärksammades av Statens 
Geotekniska Institut till Länsstyrelsen i sitt yttrande från 2020-07-07. 

Kvarvarande synpunkter var sammanfattat;

 Utförd utredning ”Tekniskt PM” från 2020-04-02 av Norcosult 
redovisade stabilitetsproblematik utan tillhörande förslag på lösning 
för södra delen av planområdet mot Boråsvägen, benämnt sektion B-
övre. Det saknades också tydlig redovisning av samtliga slänter 

 Det saknades underlag som kunde verifiera antagandet om lerans 
skjuvhållfasthet i form av tidigare utförda fältundersökningar

 Det fanns oklarheter om redovisade förslag hade tagit hänsyn till 
grundvattennivåerna och om beräkningarna gjorts för dränerad eller 
odränerad analys

 Ett begränsat antal sonderingar har utförts i anslutning till 
Boråsvägen och det saknades en bedömning eller utredning som 
klargjorde förhållandena längs med hela vägsträckan i planområdet

Kommunens ställningstagande gällande stabilitetsåtgärder
Härryda kommun har 2020-09-04, 2020-09-09, 2020-09-30 och 2020-10-13 
skickat in kompletterande underlag till Länsstyrelsen som redogör för ovan 
begärda kompletteringar. Det har även 2020-10-20 varit ett digitalt 
Skypemöte för information om kompletterandehandlingar där Härryda 
kommun, exploatör, Statens geotekniska institut och Länsstyrelsen deltagit.  

Underlaget som skickats in är;
- Tekniskt PM Geoteknik, Norconsult, 2020-04-02, rev. 2020-10-07
- Stabilitetsutredning vid planerat äldreboende, Geos, 2020-09-08, rev 

2020-10-05
- MUR Geoteknik, Norconsult, 2020-04-02
- MUR Geoteknik, Geos, 2020-07-02, rev. 2020-09-30
- MUR Bergsondering, Norconsult, 2018-11-30 
- Bergsondering, ÅF, 2019-09-24 
- Skrivelse och förtydligande om administrativ planbestämmelse med 

tillhörande bilaga, Härryda kommun, 2020-10-20

I kompletterande handlingen Tekniskt PM framgår det under 
rekommendationer att det föreligger behov av stödmurar vid sektionerna 2, 
4 och 5 i planområdet, något som föreslås ska detaljprojekteras vid 
bygglovsskedet. Den administrativa bestämmelsen a1 reglerar att åtgärderna 
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ska göras inom kvartersmark i antagen detaljplan. ”Startbesked får inte ges 
för byggnadsverk förrän bergsäkringsåtgärder och stabilitetsåtgärder 
utförts inom och i anslutning till byggrätt. Åtgärd ska godkännas av 
bergsakkunnig och geotekniker, 4 kap. 14 § 1 st 4 p”. 

I kompletterande rapport Stabilitetsutredning vid planerat äldreboende 
(2020-09-08 sid. 15) av konsulten Geos från framgår det dessutom att det 
krävs stabilitetsåtgärder mot skred för planerat äldreboende och skola, 
benämnt sektion 6; ” För framtida förhållanden har det antagits att hela 
området under planerad byggnation har fyllts upp till nivån +77,5 samt 
belastas med en trafiklast av 19,1 kPa. Detta bedöms vara väl på säkra 
sidan men eftersom höjdsättningen av området inte är bestämd så har ändå 
beräkningar utförts för detta fall. För att uppnå tillfredställande säkerhet 
mot skred krävs en stabilitetsförbättrande åtgärd. En stödkonstruktion med 
en totallängd av 15 m har här använts som stabilitetsförbättrande åtgärd 
men annan typ av åtgärd kan också utföras.” 

Stabilitetsåtgärderna är dock inte reglerade på plankartan genom skydds- 
eller administrativa bestämmelser vid äldreboendet och skolan. 

Kompletterande handlingar uppvisar att det går att uppnå stabilitet genom 
att anlägga stödmur hela vägen ned till friktionsjord.

Länsstyrelsens ställningstagande 
Eftersom de föreslagna skyddsåtgärderna inte har säkerställts i enlighet med 
slutsatserna i den geotekniska utredningen kan Länsstyrelsen inte utesluta 
att planförslaget innebär risk för människors hälsa och säkerhet. 
Detaljplanen har därför, i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL 
(2010:900), tagits in för prövning och beslutet om att anta detaljplanen ska 
enligt 11 kap 11§ PBL (2010:900) upphävas. 

Plankartan säkerställer inte att nödvändiga skyddsåtgärder genomförs då 
administrativa bestämmelsen a1 inte anses tillräcklig för de stödmurar till 
friktionsjord som krävs för att säkerställa markens lämplighet. Om en 
planbestämmelse i säkerhetshöjande syfte ska få avsedd effekt måste 
byggnadsnämnden kunna neka lov eller tillstånd om en sökt åtgärd strider 
mot bestämmelsen. Det måste även vara möjligt att ingripa om 
bestämmelsen inte följs. Därför måste det finnas en möjlighet till tillsyn och 
det måste vara möjligt att avgöra om bestämmelsen senare överträds.

Skyddsbestämmelser ska ge ett tydligt stöd för att garantera genomförandet 
av åtgärderna och behöver därför vara så preciserade och effektbeskrivna att 
det står klart att de är genomförbara. De berörda områdena med 
stabilitetsproblematik ligger inom kvartersmark och en enskild huvudman 
har inte samma skyldighet som kommunen att iordningställa den allmänna 
platsen. Det är den enskilde huvudmannen själv som avgör i vilken takt och 
på vilket sätt detta ska göras. Detta innebär att kommunen inte har möjlighet 
att tvinga fram en önskad utveckling eller förändring på dessa platser. 
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Bestämmelsen a1 säkerställer att en åtgärd ska utföras, men garanterar inte 
att åtgärden är tillräcklig i kommande lovprövning.  

Detta har beslutats av Länsöverdirektör Lisbeth Schultze efter föredragning 
av planhandläggare Andreas K Karlberg. I den slutliga handläggningen har 
även plan- och byggfunktionens chef Nina Kiani Janson samt rättsenhetens 
Jonas Ledelius medverkat.

Lisbeth Schultze
Andreas K Karlberg

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:
1. Överklagandehänvisning regeringen
2. Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2020-07-07
3. Kopia av SGI`s bemötande av kompletterande handlingar, 

daterat 2020-09-14

Kopia till:
Mark- och Miljödomstolen Vänersborg
SGI
Peter Wallentin, Planchef Härryda kommun

Länsöverdirektör, Lisbeth Schultze 
Funktionschef plan- och byggfunktionen, Nina Kiani Janson 
Rättsenheten, Jonas Ledelius
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning regeringen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos regeringen.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans 
med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen 
Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen 
Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av beslutet två veckor efter att länsstyrelsen 
skickade beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be 
att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
regeringen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag 
då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta 
länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en 
fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller 
via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 33631-2020.
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§ 113  Dnr 2021KS145 

Exploateringsavtal för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Härryda 
Fastighets AB. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Exploateringsavtal samt Avtal för genomförande av Va-
anläggning antagna av kommunfullmäktige den 15 juni 2020 i § 122 respektive § 120. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna 
exploateringsavtalet. 
  

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Roland Jonsson (MP) 
avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2017 § 178 planbeskedsansökan för Bråta 2:139 och 
uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven detaljplaneprocess. 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 123 att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
I samband med antagandet av detaljplanen beslutades även om godkännande av 
exploateringsavtal § 122 samt godkännande om avtal för genomförande av Va-anläggning § 
120. 
  
Länsstyrelsen beslutade den 21 oktober 2020 om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om 
att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. i dess helhet. Med anledning av detta föreslås att 
kommunfullmäktiges tidigare beslut om exploateringsavtal samt avtal för genomförande av 
Va-anläggning upphävs och att nytt beslut fattas. 
  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till exploateringsavtal som ska reglera 
ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommun och exploatör vid 
genomförande av detaljplanen. Avtalet har tagits fram med stöd av kommunens antagna 
riktlinjer för exploateringsavtal samt enligt bestämmelserna i 6 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL. Parterna är överens om att exploatörens åtaganden enligt detta avtal är att 
anse som rimliga i förhållande till exploatörens nytta av detaljplanen. 
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Exploateringsavtalet har utformats så att exploatören ska finansiera alla de kostnader som 
kommunen med stöd av antagna riktlinjer för exploateringsavtal samt bestämmelserna i 6 kap. 
PBL kan ålägga exploatören för detaljplanens genomförande. 
  
Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet och 
genomförandeavtal för allmän platsmark. Vidare måste borgensåtagandet och servitutsavtal 
undertecknas av samtliga parter samt att detaljplanen fått laga kraft. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 18 mars 2021 
 Exploateringsavtal 
 Lägeskarta 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 123 om att anta detaljplan för Bråta 

2:139 m.fl. 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 122 om att godkänna 

exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Härryda Fastighets AB 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2021 § 120 om att godkänna avtal för 

genomförande av Va-anläggning 
 Länsstyrelsen beslut den 21 oktober 2020 om att upphäva kommunfullmäktiges beslut 

om att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Härryda Fastighets AB, att 
kommunfullmäktige upphäver exploateringsavtal samt avtal för genomförande av Va-
anläggning antagna av kommunfullmäktige den 15 juni 2020 i § 122 respektive § 120, samt 
att kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna exploateringsavtalet under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
exploateringsavtalet. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att Härrydas kostnader såväl som intäkter listas och presenteras med anledning av 
projektet över närmaste 20 åren, samt att riskanalys med scenario tas fram och presenteras av 
förvaltningen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss 
mot att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
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Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avgörande idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Robin Axelsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-18   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS145 251 

 

 

Exploateringsavtal för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl.  
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Exploateringsavtal mellan Härryda 
kommun och Härryda Fastighets AB. 
 
Kommunfullmäktige upphäver Exploateringsavtal samt Avtal för 
genomförande av Va-anläggning antagna av kommunfullmäktige den 15 
juni 2020 i § 122 respektive § 120. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet 
uppdrar kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploateringschef att underteckna exploateringsavtalet. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2017 § 178 planbeskedsansökan för 
Bråta 2:139 och uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom 
exploatörsdriven detaljplaneprocess. Kommunfullmäktige beslutade den 15 
juni 2020 § 123 att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. I samband med 
antagandet av detaljplanen beslutades även om godkännande av 
exploateringsavtal § 122 samt godkännande om avtal för genomförande av 
Va-anläggning § 120.  
 
Länsstyrelsen beslutade den 21 oktober 2020 om att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. i 
dess helhet. Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktiges 
tidigare beslut om exploateringsavtal samt avtal för genomförande av Va-
anläggning upphävs och att nytt beslut fattas.  
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till exploateringsavtal 
som ska reglera ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och åtaganden 
mellan kommun och exploatör vid genomförande av detaljplanen. Avtalet 
har tagits fram med stöd av kommunens antagna riktlinjer för 
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exploateringsavtal samt enligt bestämmelserna i 6 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL. Parterna är överens om att exploatörens åtaganden enligt 
detta avtal är att anse som rimliga i förhållande till exploatörens nytta av 
detaljplanen. 
 
Exploateringsavtalet har utformats så att exploatören ska finansiera alla de 
kostnader som kommunen med stöd av antagna riktlinjer för 
exploateringsavtal samt bestämmelserna i 6 kap. PBL kan ålägga 
exploatören för detaljplanens genomförande. 
 
Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner avtalet och genomförandeavtal för allmän platsmark. Vidare 
måste borgensåtagandet och servitutsavtal undertecknas av samtliga parter 
samt att detaljplanen fått laga kraft. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 18 mars 2021 
 Exploateringsavtal 
 Lägeskarta 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 123 om att anta 

detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 122 om att 

godkänna exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Härryda 
Fastighets AB 

 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2021 § 120 om att 
godkänna avtal för genomförande av Va-anläggning 

 Länsstyrelsen beslut den 21 oktober 2020 om att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplan för Bråta 2:139 
m.fl. 
 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2017 § 178 planbeskedsansökan för 
Bråta 2:139 och uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom 
exploatörsdriven detaljplaneprocess. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 123 att anta detaljplan för 
Bråta 2:139 m.fl. I samband med antagandet av detaljplanen beslutades även 
om godkännande av exploateringsavtal § 122 samt godkännande om avtal 
för genomförande av Va-anläggning § 120.  
 
Länsstyrelsen beslutade den 21 oktober 2020 om att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Med 
anledning av detta föreslås att ovan nämnda beslut om exploateringsavtal 
upphävs, och att nytt beslut fattas av kommunfullmäktige.  
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Vidare föreslås att även ovan nämnda beslut om avtal för genomförande av 
Va-anläggning upphävs, och att nytt beslut om avtal fattas av Härryda 
Vatten och Avfall AB.  
 
Förslag till ny detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. har upprättats. Till 
planhandlingen har ett exploateringsavtal som reglerar ansvarsfördelning, 
kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommun och exploatör vid 
genomförande av detaljplanen tagits fram.  
 
Med stöd av kommunens antagna riktlinjer för exploateringsavtal samt 
bestämmelserna i 6 kap. PBL har kommunen och exploatören kommit 
överens om ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och åtaganden mellan 
kommun och exploatör vid genomförande av detaljplanen. Parterna är 
överens om att exploatörens åtaganden enligt detta avtal är att anse som 
rimliga i förhållande till exploatörens nytta av detaljplanen. 

Planområdet ligger vid Landvettersjön strax öster om verksamhetsområdet 
Bråta i Mölnlycke. Planområdet har ett läge med utsikt över sjö och 
naturområden, närhet till kommunikationer och tio minuter med cykel till 
Mölnlycke centrum. Planområdets areal är cirka 1,5 hektar. Detaljplanens 
syfte är att möjliggöra en ny varierad, tätbebyggd och grön stadsdel i östra 
Mölnlycke med cirka 850 bostäder, kontor, grönområden och service såsom 
förskola, äldreboende och centrumverksamheter. 

I översiktsplanen, ÖP 2012, är området föreslaget som utbyggandsområde 
för verksamheter. Förslaget bedöms vara lämplig markanvändning enligt 
PBL och miljöbalken 3 kap. Förslaget medför inte att någon 
miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken 5 kap. överträds. 

Området utgör idag en bergtäkt. Verksamheten för bergtäkt kommer att vara 
avslutad och täkttillståndet kommer att ha återkallats vid inflyttning av 
bostäderna i området. 

Exploateringsavtal 
Kommunen och exploatören är överens om exploateringsavtalets innehåll 
och det har tagits fram i samråd med exploatören. 

För exploateringsavtalets giltighet krävs att borgensförbindelse 
undertecknats. att VA-avtal med avtalsnummer 2021HVAA1 undertecknats 
av samtliga parter, att genomförandeavtal med avtal nr 2021KS158 
undertecknats av samtliga parter , att avtalet godkänns av 
kommunfullmäktige i Härryda kommun genom beslut som fått laga kraft 
samt att detaljplanen Härryda Bråta 2:139 m.fl. fått laga kraft. 

 

Anders Ohlsson                                           Karl Falck 
Samhällsbyggnadschef                                T.f. Mark- och exploateringschef
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Lägeskarta

±

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej 
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.

 

Datum:  04.16.2020
1:12 000Skala 0 0,5 [km]
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§ 123        Dnr 2017KS819 

Antagande av detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Härryda kommun  

  
Kommunstyrelsen behandlade planbeskedsansökan för Bråta 2:139 m.fl. den 29 maj 2017 § 
178 och ställde sig positiva till ansökan samt att arbetet sker som en exploatörsdriven 
detaljplan. Förslag till detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. har upprättats. 
 
Planområdet ligger vid Landvettersjön strax öster om Mölnlycke verksamhetsområde. 
Planområdet har ett läge med utsikt över naturområden, närhet till kommunikationer och tio 
minuter med cykel till Mölnlycke centrum. Planområdets areal är cirka 1,5 hektar. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny varierad, tätbebyggd och grön stadsdel i östra 
Mölnlycke med cirka 850 bostäder, kontor, grönområden och service såsom förskola, 
äldreboende och centrumverksamheter. 
 
Området utgör idag en bergtäkt. Verksamheten kommer att vara avslutad och täkttillståndet 
kommer att ha återkallats vid inflyttning av området. Verksamheten har skapat ett stort 
avtryck i naturen med branta bergskärningar mot väg 40/27 i norr och stora bergs- och 
grusytor inom området. 
 
Förslaget har varit utställt för granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL under perioden 27 januari – 24 februari 2020. Efter granskning av 
detaljplanen har planhandlingarna kompletterats i mindre omfattning och förtydligats utifrån 
inkomna synpunkter. 
 
I översiktsplanen, ÖP 2012, är området föreslaget som utbyggandsområde för verksamheter. 
Förslaget bedöms vara lämplig markanvändning enligt PBL och miljöbalken 3 kap. Förslaget 
medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken 5 kap. överträds. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 26 februari 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 227. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Roland Jonssons 
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avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Roland Jonssons yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja, 5 röstar Nej och 10 avstår. Bilaga 
9 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Bråta 2:139 m.fl., Härryda kommun enligt 
föreliggande förslag. 
 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Patrik Linde (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert 
(S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), 
Mats Werner (S), Jonas Andersson (S) och Rolf Vestman (S). 
 
Mot förslaget reserverar sig Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), Marcus Berggren (MP) 
och Ida Rosengren (MP). 
 

---------------------- 
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Voteringslista: § 123 
Ärende: Antagande av detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Härryda kommun,  2017KS819 
 
Bilaga 9, voteringsbilaga 

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   
Mikael Johannison (M), ledamot 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   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot   X 
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande   X 
Siw Hallbert (S), ledamot   X 
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot   X 
Robert Langholz (S), ledamot   X 
Monica Bengtsson (S), ledamot   X 
Oskar Sköld (S), ledamot   X 
Mats Werner (S), ledamot   X 
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
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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   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare   X 
Rolf Vestman (S), ersättare   X 
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 5 10 
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§ 122        Dnr 2020KS279 

Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl  

  
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2017 § 178 planbeskedsansökan för Bråta 2:139 och 
uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven detaljplaneprocess. 
Förslag till detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. har upprättats. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till exploateringsavtal som ska reglera 
ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommun och exploatör vid 
genomförande av detaljplanen. Avtalet har tagits fram med stöd av kommunens antagna 
riktlinjer för exploateringsavtal samt enligt bestämmelserna i 6 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL. Parterna är överens om att exploatörens åtaganden enligt detta avtal är att 
anse som rimliga i förhållande till exploatörens nytta av detaljplanen. 
 
Exploateringsavtalet har utformats så att exploatören ska finansiera alla de kostnader som 
kommunen med stöd av antagna riktlinjer för exploateringsavtal samt bestämmelserna i 6 kap. 
PBL kan ålägga exploatören för detaljplanens genomförande. 
 
Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet 
samt att kommunfullmäktige även godkänner VA-avtal och genomförandeavtal för allmän 
platsmark. Vidare måste borgensåtagandet och servitutsavtal undertecknas av samtliga parter 
samt att detaljplanen fått laga kraft. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 8 april 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 226. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Roland Jonssons 
avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Roland Jonssons yrkande röstar Nej. 
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Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja, 5 röstar Nej och 10 avstår. Bilaga 
8 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Härryda 
Fastighets AB enligt föreliggande förslag. 
 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Patrik Linde (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert 
(S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), 
Mats Werner (S), Jonas Andersson (S) och Rolf Vestman (S). 
 

---------------------- 
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Voteringslista: § 122 
Ärende: Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl,  2020KS279 
 
Bilaga 8, voteringsbilaga 

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   
Mikael Johannison (M), ledamot 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   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot   X 
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande   X 
Siw Hallbert (S), ledamot   X 
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot   X 
Robert Langholz (S), ledamot   X 
Monica Bengtsson (S), ledamot   X 
Oskar Sköld (S), ledamot   X 
Mats Werner (S), ledamot   X 
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
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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   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare   X 
Rolf Vestman (S), ersättare   X 
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 5 10 
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§ 120        Dnr 2020KS267 

Godkännande av avtal för genomförande av VA-anläggning i detaljplan 
för Bråta 2:139 m.fl. i Mölnlycke  

  
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2019 § 178 planbeskedsansökan för Bråta 2:139 m.fl. 
och uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven 
detaljplaneprocess. Förslag till detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. har upprättats. Planområdet 
ligger vid Landvettersjön strax öster om Mölnlycke verksamhetsområde. Planområdet har ett 
läge med utsikt över naturområden, närhet till kommunikationer och tio minuter med cykel till 
Mölnlycke centrum. Planområdet planeras för både bostäder och verksamheter. Planområdets 
areal är cirka 1,5 hektar. Området utgör idag en bergtäkt. 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till avtal som reglerar 
ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommun och exploatör vid 
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 2 april 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 224. 
  
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Roland Jonssons 
avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Roland Jonssons yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja, 5 röstar Nej och 10 avstår. Bilaga 
6 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner avtal för genomförande av VA-anläggning mellan Härryda 
kommun och Härryda Fastighets AB enligt föreliggande förslag. 
 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Patrik Linde (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert 
(S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), 
Mats Werner (S), Jonas Andersson (S) och Rolf Vestman (S). 
 

---------------------- 
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Voteringslista: § 120 
Ärende: Godkännande av avtal för genomförande av VA-anläggning i detaljplan för Bråta 
2:139 m.fl. i Mölnlycke,  2020KS267 
 
Bilaga 6, voteringsbilaga 

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   
Mikael Johannison (M), ledamot 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   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot   X 
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande   X 
Siw Hallbert (S), ledamot   X 
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot   X 
Robert Langholz (S), ledamot   X 
Monica Bengtsson (S), ledamot   X 
Oskar Sköld (S), ledamot   X 
Mats Werner (S), ledamot   X 
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot X   
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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   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare   X 
Rolf Vestman (S), ersättare   X 
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 5 10 
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Samhällsbyggnadsenheten
Andreas K Karlberg

Planhandläggare
010 22 44 586 

Andreas.K.Karlberg
@lansstyrelsen.se 

Härryda kommun
kommun@harryda.se
plan@harryda.se

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Beslut enligt 11 kap plan- och bygglagen (PBL) om 
kommunens antagandebeslut för Bråta 2:139 mfl, i 
Härryda kommun

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar enligt 11 kap. 11 § plan- och bygglagen (PBL) att 
upphäva Härryda kommuns beslut att anta detaljplan för Bråta 2:139 mfl i 
dess helhet. 

Beskrivning av ärendet

Kommunens antagandebeslut
Kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutade 15 juni 2020 att anta 
detaljplan för Bråta 2:139 mfl i Härryda, Västra Götalands län (upprättad 
april 2020).

Länsstyrelsens beslut att pröva
Länsstyrelsen beslutade den 8 juli 2020 enligt 11 kap. 10 § PBL (2010:900) 
att pröva kommunens antagandebeslut. Skälet till beslutet var att 
Länsstyrelsen befarade att planen kunde vara olämplig med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet utifrån geoteknik. 

Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig om den rubricerade detaljplanen i 
samrådsskedet (2019-01-29) och i granskningsskedet (2020-03-09). Med 
stöd av Statens Geotekniska Institut (SGI) har Länsstyrelsen i yttrandena 
påtalat att de geotekniska förutsättningarna måste klarläggas samt att 
restriktioner och åtgärder som är en förutsättning för att uppnå en 
tillfredställande stabilitet måste införas i plankartan.

Enligt 11 kap. 11 § PBL ska Länsstyrelsen upphäva kommunens beslut att 
anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser i dess 
helhet, om beslutet har en sådan innebörd som anges i 11 kap. 10 § andra 
stycket 5 p. PBL, det vill säga att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn 
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till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion.

Motivering till beslutet

Vid antagandet av detaljplanen Bråta 2:139 mfl kvarstod det oklarheter 
gällande markens stabilitet, något som uppmärksammades av Statens 
Geotekniska Institut till Länsstyrelsen i sitt yttrande från 2020-07-07. 

Kvarvarande synpunkter var sammanfattat;

 Utförd utredning ”Tekniskt PM” från 2020-04-02 av Norcosult 
redovisade stabilitetsproblematik utan tillhörande förslag på lösning 
för södra delen av planområdet mot Boråsvägen, benämnt sektion B-
övre. Det saknades också tydlig redovisning av samtliga slänter 

 Det saknades underlag som kunde verifiera antagandet om lerans 
skjuvhållfasthet i form av tidigare utförda fältundersökningar

 Det fanns oklarheter om redovisade förslag hade tagit hänsyn till 
grundvattennivåerna och om beräkningarna gjorts för dränerad eller 
odränerad analys

 Ett begränsat antal sonderingar har utförts i anslutning till 
Boråsvägen och det saknades en bedömning eller utredning som 
klargjorde förhållandena längs med hela vägsträckan i planområdet

Kommunens ställningstagande gällande stabilitetsåtgärder
Härryda kommun har 2020-09-04, 2020-09-09, 2020-09-30 och 2020-10-13 
skickat in kompletterande underlag till Länsstyrelsen som redogör för ovan 
begärda kompletteringar. Det har även 2020-10-20 varit ett digitalt 
Skypemöte för information om kompletterandehandlingar där Härryda 
kommun, exploatör, Statens geotekniska institut och Länsstyrelsen deltagit.  

Underlaget som skickats in är;
- Tekniskt PM Geoteknik, Norconsult, 2020-04-02, rev. 2020-10-07
- Stabilitetsutredning vid planerat äldreboende, Geos, 2020-09-08, rev 

2020-10-05
- MUR Geoteknik, Norconsult, 2020-04-02
- MUR Geoteknik, Geos, 2020-07-02, rev. 2020-09-30
- MUR Bergsondering, Norconsult, 2018-11-30 
- Bergsondering, ÅF, 2019-09-24 
- Skrivelse och förtydligande om administrativ planbestämmelse med 

tillhörande bilaga, Härryda kommun, 2020-10-20

I kompletterande handlingen Tekniskt PM framgår det under 
rekommendationer att det föreligger behov av stödmurar vid sektionerna 2, 
4 och 5 i planområdet, något som föreslås ska detaljprojekteras vid 
bygglovsskedet. Den administrativa bestämmelsen a1 reglerar att åtgärderna 
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ska göras inom kvartersmark i antagen detaljplan. ”Startbesked får inte ges 
för byggnadsverk förrän bergsäkringsåtgärder och stabilitetsåtgärder 
utförts inom och i anslutning till byggrätt. Åtgärd ska godkännas av 
bergsakkunnig och geotekniker, 4 kap. 14 § 1 st 4 p”. 

I kompletterande rapport Stabilitetsutredning vid planerat äldreboende 
(2020-09-08 sid. 15) av konsulten Geos från framgår det dessutom att det 
krävs stabilitetsåtgärder mot skred för planerat äldreboende och skola, 
benämnt sektion 6; ” För framtida förhållanden har det antagits att hela 
området under planerad byggnation har fyllts upp till nivån +77,5 samt 
belastas med en trafiklast av 19,1 kPa. Detta bedöms vara väl på säkra 
sidan men eftersom höjdsättningen av området inte är bestämd så har ändå 
beräkningar utförts för detta fall. För att uppnå tillfredställande säkerhet 
mot skred krävs en stabilitetsförbättrande åtgärd. En stödkonstruktion med 
en totallängd av 15 m har här använts som stabilitetsförbättrande åtgärd 
men annan typ av åtgärd kan också utföras.” 

Stabilitetsåtgärderna är dock inte reglerade på plankartan genom skydds- 
eller administrativa bestämmelser vid äldreboendet och skolan. 

Kompletterande handlingar uppvisar att det går att uppnå stabilitet genom 
att anlägga stödmur hela vägen ned till friktionsjord.

Länsstyrelsens ställningstagande 
Eftersom de föreslagna skyddsåtgärderna inte har säkerställts i enlighet med 
slutsatserna i den geotekniska utredningen kan Länsstyrelsen inte utesluta 
att planförslaget innebär risk för människors hälsa och säkerhet. 
Detaljplanen har därför, i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL 
(2010:900), tagits in för prövning och beslutet om att anta detaljplanen ska 
enligt 11 kap 11§ PBL (2010:900) upphävas. 

Plankartan säkerställer inte att nödvändiga skyddsåtgärder genomförs då 
administrativa bestämmelsen a1 inte anses tillräcklig för de stödmurar till 
friktionsjord som krävs för att säkerställa markens lämplighet. Om en 
planbestämmelse i säkerhetshöjande syfte ska få avsedd effekt måste 
byggnadsnämnden kunna neka lov eller tillstånd om en sökt åtgärd strider 
mot bestämmelsen. Det måste även vara möjligt att ingripa om 
bestämmelsen inte följs. Därför måste det finnas en möjlighet till tillsyn och 
det måste vara möjligt att avgöra om bestämmelsen senare överträds.

Skyddsbestämmelser ska ge ett tydligt stöd för att garantera genomförandet 
av åtgärderna och behöver därför vara så preciserade och effektbeskrivna att 
det står klart att de är genomförbara. De berörda områdena med 
stabilitetsproblematik ligger inom kvartersmark och en enskild huvudman 
har inte samma skyldighet som kommunen att iordningställa den allmänna 
platsen. Det är den enskilde huvudmannen själv som avgör i vilken takt och 
på vilket sätt detta ska göras. Detta innebär att kommunen inte har möjlighet 
att tvinga fram en önskad utveckling eller förändring på dessa platser. 
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Bestämmelsen a1 säkerställer att en åtgärd ska utföras, men garanterar inte 
att åtgärden är tillräcklig i kommande lovprövning.  

Detta har beslutats av Länsöverdirektör Lisbeth Schultze efter föredragning 
av planhandläggare Andreas K Karlberg. I den slutliga handläggningen har 
även plan- och byggfunktionens chef Nina Kiani Janson samt rättsenhetens 
Jonas Ledelius medverkat.

Lisbeth Schultze
Andreas K Karlberg

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:
1. Överklagandehänvisning regeringen
2. Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2020-07-07
3. Kopia av SGI`s bemötande av kompletterande handlingar, 

daterat 2020-09-14

Kopia till:
Mark- och Miljödomstolen Vänersborg
SGI
Peter Wallentin, Planchef Härryda kommun

Länsöverdirektör, Lisbeth Schultze 
Funktionschef plan- och byggfunktionen, Nina Kiani Janson 
Rättsenheten, Jonas Ledelius
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning regeringen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos regeringen.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans 
med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen 
Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen 
Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av beslutet två veckor efter att länsstyrelsen 
skickade beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be 
att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
regeringen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag 
då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta 
länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en 
fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller 
via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 33631-2020.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

§ 114 Dnr 2017KS819 

Antagande av detaljplan för Bråta 2:139, Bostäder m.m. vid 
Landvettersjön i Mölnlycke 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Bostäder m.m. vid Landvettersjön i 
Mölnlycke. 

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Roland Jonsson (MP) 
avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen behandlade planbeskedsansökan för Bråta 2:139 m.fl. den 29 maj 2017 § 
178 och ställde sig positiva till ansökan samt att arbetet sker som en exploatörsdriven 
detaljplan. Planen antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2020 § 123. Länsstyrelsen 
upphävde den 21 oktober 2020 kommunens beslut att anta detaljplanen. Planen har därefter 
reviderats och varit föremål för en ny granskning, Granskning II, under tiden 18 januari–15 
februari 2021. Efter Granskning II har planhandlingarna kompletterats i mindre omfattning 
och förtydligats utifrån inkomna synpunkter. 

Planområdet ligger vid Landvettersjön strax öster om Mölnlycke verksamhetsområde. 
Planområdet har ett läge med utsikt över naturområden, närhet till kommunikationer och tio 
minuter med cykel till Mölnlycke centrum. Planområdets areal är cirka 1,5 hektar. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny varierad, tätbebyggd och grön stadsdel i östra 
Mölnlycke med cirka 850 bostäder, kontor, grönområden och service såsom förskola, 
äldreboende och centrumverksamheter. 

Området utgör idag en bergtäkt. Verksamheten kommer att vara avslutad och täkttillståndet 
kommer att ha återkallats vid inflyttning av området. Verksamheten har skapat ett stort 
avtryck i naturen med branta bortskärningar mot väg 40/27 i norr och stora bergs- och 
grusytor inom området. 

I översiktsplanen, ÖP 2012, är området föreslaget som utbyggandsområde för verksamheter. 
Förslaget bedöms vara lämplig markanvändning enligt plan- och bygglagen (2010:900) PBL 
och miljöbalken 3 kap. Förslaget medför inte att någon miljökvalitets-norm enligt miljöbalken 
5 kap. överträds. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att kommunfullmäktige godkänner 
exploateringsavtalet och genomförandeavtal för allmän platsmark samt att VA-avtalet 
undertecknas av samtliga parter. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 mars 2021
 Plankarta med bestämmelser
 Plankarta admingränser
 Illustrationskarta
 Planbeskrivning med genomförande
 Samrådsredogörelse
 Granskningsutlåtande
 Granskningsutlåtande II
 Miljökonsekvensbeskrivning

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar 
detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Bostäder m.m. vid Landvettersjön i Mölnlycke. 

Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att Härrydas kostnader såväl som intäkter listas och presenteras med anledning av 
projektet över närmaste 20 åren, samt att riskanalys med scenario tas fram och presenteras av 
förvaltningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss 
mot att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 

Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 

Peter Arvidssons förslag om återremiss och avgörande idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 

Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sektorn för samhällsbyggnad
Therese Axenborg

Datum
2021-03-15

Kommunstyrelsen

Diarienummer
2017KS819 214

Antagande av detaljplan för Bråta 2:139, Bostäder m.m. vid 

Landvettersjön i Mölnlycke

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Bostäder m.m.
vid Landvettersjön i Mölnlycke.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen behandlade planbeskedsansökan för Bråta 2:139 m.fl.
den 29 maj 2017 § 178 och ställde sig positiva till ansökan samt att arbetet
sker som en exploatörsdriven detaljplan. Planen antogs av
kommunfullmäktige den 15 juni 2020 § 123. Länsstyrelsen upphävde den
21 oktober 2020 kommunens beslut att anta detaljplanen. Planen har
därefter reviderats och varit föremål för en ny granskning, Granskning II,
under tiden 18 januari–15 februari 2021. Efter Granskning II har
planhandlingarna kompletterats i mindre omfattning och förtydligats utifrån
inkomna synpunkter.

Planområdet ligger vid Landvettersjön strax öster om Mölnlycke
verksamhetsområde. Planområdet har ett läge med utsikt över
naturområden, närhet till kommunikationer och tio minuter med cykel till
Mölnlycke centrum. Planområdets areal är cirka 1,5 hektar. Detaljplanens
syfte är att möjliggöra en ny varierad, tätbebyggd och grön stadsdel i östra
Mölnlycke med cirka 850 bostäder, kontor, grönområden och service såsom
förskola, äldreboende och centrumverksamheter.

Området utgör idag en bergtäkt. Verksamheten kommer att vara avslutad
och täkttillståndet kommer att ha återkallats vid inflyttning av området.
Verksamheten har skapat ett stort avtryck i naturen med branta
bortskärningar mot väg 40/27 i norr och stora bergs- och grusytor inom
området.

I översiktsplanen, ÖP 2012, är området föreslaget som utbyggandsområde
för verksamheter. Förslaget bedöms vara lämplig markanvändning enligt
plan- och bygglagen (2010:900) PBL och miljöbalken 3 kap. Förslaget 

medför inte att någon miljökvalitets-norm enligt miljöbalken 5 kap.



2(4)

överträds.

En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att kommunfullmäktige
godkänner exploateringsavtalet och genomförandeavtal för allmän
platsmark samt att VA-avtalet undertecknas av samtliga parter.

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 15 mars 2021
• Plankarta med bestämmelser
• Plankarta admingränser
• Illustrationskarta
• Planbeskrivning med genomförande
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande
• Granskningsutlåtande II
• Miljökonsekvensbeskrivning

Ärendet 

Kommunstyrelsen behandlade planbeskedsansökan för Bråta 2:139 m.fl.
den 29 maj 2017 § 178 och ställde sig positiva till ansökan samt att arbetet
sker som en exploatörsdriven detaljplan. Planen antogs av
kommunfullmäktige den 15 juni 2020 § 123. Länsstyrelsen upphävde den
21 oktober 2020 kommunens beslut att anta detaljplanen. Planen har
därefter reviderats och varit föremål för en ny granskning–Granskning II
under tiden 18 januari–15 februari 2021. Efter Granskning II har
planhandlingarna kompletterats i mindre omfattning och förtydligats utifrån
inkomna synpunkter.

Läge och befintliga förhållanden 

Planområdet ligger vid Landvettersjön strax öster om Mölnlycke verksam-
hetsområde. Planområdet har ett läge med utsikt över naturområden, närhet
till kommunikationer och tio minuter med cykel till Mölnlycke centrum.
Planområdet planeras för både bostäder och verksamheter och planområdets
areal är cirka 1,5 hektar.

Området utgör idag en bergtäkt. Verksamheten kommer att vara avslutad
och täkttillståndet kommer att ha återkallats vid inflyttning av området. 

Verksamheten har skapat ett stort avtryck i naturen med branta
bortskärningar mot väg 40/27 i norr och stora bergs- och grusytor inom
området.

Syfte 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny varierad, tätbebyggd och grön
stadsdel i östra Mölnlycke med cirka 850 bostäder, kontor, grönområden
och service såsom förskola, äldreboende och centrumverksamheter.
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Planförslaget 

Målsättningen är en flexibel detaljplan som ger möjlighet att över tid skapa
en lämplig utformning av bebyggelsen. Bebyggelsen följer topografin och
riktar sig in mot parken i områdets centrala delar. Byggnader placeras för att
ta tillvara på terrängen och skapa en omslutande byggelse med optimala
utsiktsförhållanden över skogen och Landvettersjön. Inom området blandas
småhus och flerbostadshus i olika skalor som binds samman av offentliga
rum med grönska i form av gröna bostadsgårdar, vistelseytor och gångstråk.

Centralt i området uppförs ett gemenskapshus som innehåller publika
lokaler med bland annan restaurang samt ett parkstråk som binder samman
området från norr till söder och som fungerar som ett skyfall och dagvatten-
stråk.

Infart till området sker från Boråsvägen via Grustagsvägen. En huvudgata,
kallad Ringvägen, matar hela området. Parkering lokaliseras främst i garage 

under bostäderna utmed huvudgatan. 

Förslaget har varit utställt för Granskning II i enlighet med 5 kap. § 18 PBL
under perioden 18 januari–15 februari 2021. Efter granskning av
detaljplanen har planhandlingarna kompletterats i mindre omfattning och
förtydligats utifrån inkomna synpunkter.  

Detaljplanen är till sin karaktär flexibel inom kvartersmarken för placering
och utformning av bebyggelsen. Efter detaljplanen fortsätter arbetet inför
kommande bygglov, eventuella marklov samt projekteringar med mer
detaljerade förslag på bebyggelsen samt mer detaljerade utredningar.
Detaljplaner av denna karaktär medger ett visst handlingsutrymme men
också en viss osäkerhet för hur området till slut kommer att utformas samt
vad genomförandet kan medföra för kostnader.

I detaljplanen har områden som kan uppfattas ha en allmän karaktär till
exempel park, dagvattenhantering, bullervall planlagts som kvartersmark.
Det innebär att ansvar för framtida underhåll och drift åligger kommande
fastighetsägare/boende förslagsvis genom gemensamhetsanläggningar.

Inkomna synpunkter 

Frågorna om hälsa och säkerhet, där det tidigare funnits synpunkter på
stabilitet, bedöms av länsstyrelsen nu vara hanterade så att överprövning
inte blir aktuell. Fortsatt utveckling av övergripande trafikfrågor efterfrågas.
Frågor kring hantering av gemensamhetsanläggning för bergsslänter och
mobilitetsåtgärder har framförts. Förtydliganden av bestämmelser för geo-
teknik samt uppföljning av utredningar och åtgärder vid utbyggnad har
efterfrågats och lagts in i planhandlingarna.

Sakägare och privatpersoner framför frågor på underlaget för
trafikutveckling. Det gäller bland annat sänkning till 40 km/h på Boråsvägen
inom planområdet. Separat GC-väg längs Boråsvägen på hela sträckan
Mölnlycke–Landvetter efterfrågas. Rondell föreslås för områdets tillfart
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liksom ny avfart från riksväg 40 vid planområdet. Busshållplatsens läge och
utformning ifrågasätts. Även frågor om annan övergripande trafik har
framförts. Oro för påverkan genom buller, vibrationer och brandskydd
framförs. Synpunkter finns även på annan övergripande trafik och
kommunal planering.

Överensstämmelse med översiktsplanen 

I översiktsplanen, ÖP 2012, är området föreslaget som utbyggandsområde
för verksamheter. Förslaget bedöms vara lämplig markanvändning enligt
PBL och miljöbalken 3 kap. Förslaget medför inte att någon miljökvalitets-
norm enligt miljöbalken 5 kap. överträds.

Avtal 

En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att kommunfullmäktige
godkänner exploateringsavtalet och genomförandeavtal för allmän
platsmark samt att VA-avtalet undertecknas av samtliga parter.

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att planen med de kompletteringar som gjorts
säkerställer de frågor om stabilitet som var anledningen till att länsstyrelsen
upphävde tidigare beslut att anta detaljplan för området.

Anders Olsson Therese Axenborg
Samhällsbyggnadschef T.f. plan och bygglovschef
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Huvudgata

GATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Kvartersgata

B

1

CentrumC

Äldrevård
D

1

Tillfällig vistelse

O

Parkering

P

Parkeringsgarage

P

1

Skola och förskolaS

1

Vändslinga, parkering, tillfart

T

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Mark och vegetation

Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Minst 20 % av byggnadsarean ska utgöras av friliggande eller

sammanbyggda småhus med en högsta byggnadshöjd om 10

meter och en högsta nockhöjd om 13 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Största exploatering är 2100 kvadratmeter byggnadsarea. Utöver

angiven byggnadsarea får komplementbyggnader så som förråd,

cykelförråd, gemensamhetshus samt parkeringsgarage med

planterbart bjälklag uppföras. Fristående garage tillåts ej,  4 kap. 11 § 1

st 1 p.

e

3

Största exploatering är 2500 kvadratmeter byggnadsarea. Utöver

angiven byggnadsarea får komplementbyggnader så som förråd,

cykelförråd och gemensamhetshus uppföras. Fristående garage

tillåts ej,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

4

Största exploatering är 3000 kvadratmeter byggnadsarea. Utöver

angiven byggnadsarea får komplementbyggnader så som förråd,

cykelförråd och gemensamhetshus uppföras. Fristående garage

tillåts ej,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

5

Största exploatering är 2800 kvadratmeter byggnadsarea för

bostäder. Utöver angiven byggnadsarea får komplementbyggnader

så som förråd, cykelförråd och gemensamhetshus uppföras.

Fristående garage tillåts ej,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

6

Största exploatering för bostäder är 160% bruttoarea av

fastighetsarean. Utöver angiven bruttoarea får garage

sammanbyggt med bostäder uppföras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

7

Största exploatering för bostäder är 230% bruttoarea av

fastighetsarean. Utöver angiven bruttoarea får garage

sammanbyggt med bostäder uppföras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

8

Största exploatering är 1500 kvadratmeter byggnadsarea för

bostäder. Utöver angiven byggnadsarea får komplementbyggnader

så som förråd, cykelförråd, gemensamhetshus samt

parkeringsgarage med planterbart bjälklag uppföras. Fristående

garage tillåts ej,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

9

Största exploatering för bostäder är 200% bruttoarea av

fastighetsarean. Utöver angiven bruttoarea får garage

sammanbyggt med bostäder uppföras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är 4 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får förses med komplementbyggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan, utöver gällande

nockhöjder tillåts tekniska anläggningar,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta nockhöjd i meter, om inte annan bestämmelse anger annat

för del av bebyggelse. Utöver gällande nockhöjder tillåts tekniska

anläggningar,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter om inte annan bestämmelse anger

annat för del av bebyggelse,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Minst hälften av huvudbyggnaderna ska ha fasader som till minst

50% utförs i trämaterial,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Parkeringsgarage med planterbart bjälklag får uppföras över och

under mark till en höjd av maximalt 8 meter ovan kvartersgata (B

1

)

,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

In- och utfart till underjordiskt garage ska placeras mot kvartersgata

(B

1

)

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

0.0

Teknisk anläggning ex. tryckstegringsstation eller pumpstation

E

2

e

10

Transformatorstation får uppföras om maximalt 15 kvadratmeter

byggnadsarea. 11 § 1 st 1 p.

TransformatorstationE

1

Parkeringsgarage under mark eller i suterräng

P

2

Servitut

Gångstig

Skärmtak

Vägkanter

Byggnader (fasadlinje karterad)

Byggnader (takkontur karterad)

Servitutsgräns

Gräns för gemensamhetsanläggning

Fastighetsgräns

Gräns för ledningsrätt

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

Traktgräns

Gränspunkt

serv

Tätningsgräns rättighet

Vegetationsgräns

Kraftledning

Bestämmelsegräns

f

4

Suterrängvåningar för bostäder och garage får uppföras och ska

anpassas efter terräng,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

5

Garagefasad och bostadsfasad ska förskjutas gentemot varandra

mot kvartersgata (B

1

)

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

6

Minst 50% av garage ska uppföras under kvartersgatans (B

1

) höjd

,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Minst 4,8 m³ fördröjningsvolym för dagvatten/1000 m² yta inom

egenskapsområdet ska anläggas. Avledning ska ske till område

med egenskap n

1

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

2

Minst 2,9 m³ fördröjningsvolym för dagvatten/1000 m² yta inom

egenskapsområdet ska anläggas. Avledning ska ske till område

med egenskap n

1

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

3

Minst 3,2 m³ fördröjningsvolym för dagvatten/1000 m² yta inom

användningsområdet ska anläggas. Avledning ska ske till område

med egenskap n

1

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

4

Minst 4,7 m³  fördröjningsvolym för dagvatten/1000 m² yta inom

användningsområdet ska anordnas. Avledning ska ske till område

med egenskap n

1

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

5

Fördröjning för dagvatten och skyfallsled eller annat skydd för

översvämning vid skyfall ska anordnas inom området,  4 kap. 16 § 1 st 1

p.

b

6

Marken får underbyggas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

7

Ramp till underjordiskt garage får uppföras. Ramp ska

placeras minst 2 meter från fastighetsgräns tillhörande Bråta 2:135,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Byggnader inom 150 meter från väg 40/27 ska förses med högt placerade luftintag. Luftintagen

ska placeras på sida som inte är exponerad mot väg 40/27, minst 8 meter ovan mark, annars

på tak, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Kvarterspark. Tillhörande parkanordningar får uppföras exempelvis

pergola, förrådsbod och lusthus,  4 kap. 10 §

n

2

Kvarterspark, väg får anordnas,  4 kap. 10 §

n

3

Maximalt 30 % av markytan får hårdgöras,  4 kap. 10 §

n

4

Maximalt 80 % av markytan får hårdgöras,  4 kap. 10 §

0.0

Angivna plushöjder får avvika +/- 0.5 meter i höjdled,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

m

1

Bebyggelse och andra anordningar ska placeras så att gård med

högst 50 dBA ekvivalentnivå under dagtid kan anordnas,  4 kap. 12 § 1

st 2 p.

m

2 Bergsäkringsåtgärder ska utföras. Åtgärden ska godkännas av

sakkunnig bergtekniker,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

3

Vall får uppföras till +119 meter över angivet nollplan. Om vall

uppförs ska vallens krön vara minst 2 meter över vägbana och i

övrigt anpassas så att plankartans angivna skydds- och

bullerbestämmelser uppfylls,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

4

Skydd ska finnas som uppfyller att ett tungt fordon (samt utsläppt

farligt gods i vätskeform) vid avåkning från väg 40/27 ska

kvarstanna i anslutning till transportleden,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Buller från spårtrafik och vägar får inte överstiga:

- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35

kvadratmeter

- 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder på högst 35

kvadratmeter

Om bullret vid en bostadsbyggnads fasad överskrider ovan angivna värden ska

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad, och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå

inte överskrids mellan kl 22.00 och 06.00 vid fasad.

Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50

dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Om den maximala ljudnivån vid

uteplats ändå överskrids så får den inte överskrida mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem

gånger per timme mellan 06 och 22,  4 kap. 12 § 1 st 3 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

a

1

Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän

bergsäkringsåtgärder utförts inom och i anslutning till byggrätt,  4 kap.

14 § 1 st 4 p.

a

2

Startbesked för bostads- eller skoländamål ovan mark får inte ges

förrän berörds marks lämplighet avseende förorenad mark uppnåtts.

Marken ska uppnå kraven för känslig markanvändning med

platsspecifikt riktvärde för förhöjda PAH-H nivåer. Med ovan mark

menas byggnads våning som i sin helhet ligger över kringliggande

marks medelmarknivå. Startbesked för marklov får ges,  4 kap. 14 § 1 st

4 p.

Startbesked för bostäder inom 150 meter från väg 27/40 får inte ges förrän åtgärd enligt

bestämmelse m

4

 har uppförts

,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 5 § 1 st 2

p.

Gemensamhetsanläggning

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

a

3

Startbesked får inte ges för byggnad ovan mark för bostads-, vård-

eller skoländamål innan täktverksamhet är avslutad. Med ovan

mark menas byggnads våning som i sin helhet ligger över

kringliggande marks medelmarknivå. Startbesked för marklov får

ges,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Startbesked får inte ges för byggnadsverk innan täktverksamhet är avslutad.Gäller ej för

område med bestämmelse a

3

,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

a

4

Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän i bestämmelse m

5

föreskriven åtgärd kommit till stånd eller i bygglov kan visas vara del

av byggnadsverket

,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

m

5 Inom betecknat område ska stödkonstruktion anläggas. Åtgärden

ska godkännas av sakkunnig geotekniker,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

6

Stödkonstruktion eller annan geoteknisk åtgärd får uppföras.

Åtgärden ska godkännas av sakkunnig geotekniker,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

7

m

8

Inom betecknat område ska markens totalstabilitet säkras genom

anläggande av stödkonstruktion eller begränsade släntlutningar i

kombination med lastkompensering som säkerställer att

tillfredsställande totalstabilitet uppnås. Åtgärden ska godkännas av

sakkunnig geotekniker,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

f

7

Huvudbyggnad ska uppföras med suterräng-, sluttnings- eller
källarvåning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

a

5

Startbesked får inte ges för byggnadsverk inom område som

belagts med skyddsbestämmelse m

8

 förrän i bestämmelsen

föreskriven åtgärd inom det berörda området kommit till stånd eller i

bygglov kan visas vara del av byggnadsverket

,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

a

6

Inom betecknat område krävs marklov för schakt- och

utfyllnadsarbeten

,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

b

8

Grundläggning ska ske genom pålning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

a

7

Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän i bestämmelse m

7

föreskriven åtgärd kommit till stånd eller i bygglov kan visas vara del

av byggnadsverket

,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Stabilitet för vall inom område betecknat med m

3

 ska säkras genom

anläggande av stödkonstruktion eller annan geoteknisk åtgärd.

Åtgärden ska godkännas av sakkunnig geotekniker

,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

UPPLYSNING

För att säkra totalstabiliteten i området krävs marklov i samband med schakt

och utfyllnadsarbeten. Inom områden med bestämmelser m

5

, m

6

 samt m

8 

 ska

ett geotekniskt kontrollprogram upprättas. Se sida 21-26 i tillhörande

planbeskrivning kring geotekniska förhållanden.

.

Utformning och placering av riskskydd ska ske i samråd med Trafikverket.

Lägsta golvnivå för entréplan till byggnad samt tekniska anläggningar inom

kvartersmark ska vara minst 0,2 meter ovanför berörd del av närliggande gata.

Alternativt ska entréer, infarter eller andra öppningar i byggnader utföras med

erforderliga skydd mot översvämningar genom tekniska åtgärder.

Se särskild illustration för administrativa bestämmelser och gränser.

Inom delar av planområdet finns enligt geoteknisk utredning (2020-10-30)

belastningsrestriktioner. Läs mer i planbeskrivning på sidan 21-26.
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UPPLYSNING

För att säkra totalstabiliteten i området krävs marklov i samband med schakt

och utfyllnadsarbeten. Inom områden med bestämmelser m

5

, m

6

 samt m

8 

 ska

ett geotekniskt kontrollprogram upprättas. Se sida 21-26 i tillhörande

planbeskrivning kring geotekniska förhållanden.

.

Utformning och placering av riskskydd ska ske i samråd med Trafikverket.

Lägsta golvnivå för entréplan till byggnad samt tekniska anläggningar inom

kvartersmark ska vara minst 0,2 meter ovanför berörd del av närliggande gata.

Alternativt ska entréer, infarter eller andra öppningar i byggnader utföras med

erforderliga skydd mot översvämningar genom tekniska åtgärder.

Se särskild illustration för administrativa bestämmelser och gränser.

Inom delar av planområdet finns enligt geoteknisk utredning (2020-10-30)

belastningsrestriktioner. Läs mer i planbeskrivning på sidan 21-26.

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

a

1

Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän

bergsäkringsåtgärder utförts inom och i anslutning till byggrätt,  4 kap.

14 § 1 st 4 p.

a

2

Startbesked för bostads- eller skoländamål ovan mark får inte ges

förrän berörds marks lämplighet avseende förorenad mark uppnåtts.

Marken ska uppnå kraven för känslig markanvändning med

platsspecifikt riktvärde för förhöjda PAH-H nivåer. Med ovan mark

menas byggnads våning som i sin helhet ligger över kringliggande

marks medelmarknivå. Startbesked för marklov får ges,  4 kap. 14 § 1 st

4 p.

Startbesked för bostäder inom 150 meter från väg 27/40 får inte ges förrän åtgärd enligt

bestämmelse m

4

 har uppförts

,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Markreservat

u
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Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 5 § 1 st 2

p.

Gemensamhetsanläggning

g
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Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.
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3

Startbesked får inte ges för byggnad ovan mark för bostads-, vård-

eller skoländamål innan täktverksamhet är avslutad. Med ovan

mark menas byggnads våning som i sin helhet ligger över

kringliggande marks medelmarknivå. Startbesked för marklov får

ges,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Startbesked får inte ges för byggnadsverk innan täktverksamhet är avslutad.Gäller ej för

område med bestämmelse a

3

,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

a

4

Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän i bestämmelse m

5

föreskriven åtgärd kommit till stånd eller i bygglov kan visas vara del

av byggnadsverket

,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

a

5

Startbesked får inte ges för byggnadsverk inom område som

belagts med skyddsbestämmelse m

8

 förrän i bestämmelsen

föreskriven åtgärd inom det berörda området kommit till stånd eller i

bygglov kan visas vara del av byggnadsverket

,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

a

6

Inom betecknat område krävs marklov för schakt- och

utfyllnadsarbeten

,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

a

7

Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän i bestämmelse m

7

föreskriven åtgärd kommit till stånd eller i bygglov kan visas vara del

av byggnadsverket

,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.
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INLEDNING 

Uppdrag 

Härryda fastigheter AB har fått beviljat planbesked från Härryda kommun för utveckling
av fastigheten Bråta 2:139 med cirka 850 bostäder och kommersiella lokaler omfattande
cirka 27 000 kvadratmeter. Kommunstyrelsen beviljade planbeskedet 2017-05-29, §178.

Planens syfte och huvuddrag 

Planområdet ligger vid Landvettersjön, tidigare även kallad Gröen, strax öster om
Mölnlycke verksamhetsområde. Planområdet har ett attraktivt läge med utsikt över
vackra naturområden, närhet till goda kommunikationer och Mölnlycke centrum, som
ligger endast tio minuter bort med cykel. Detta gör området intressant för både bostäder
och verksamheter.

Området utgör idag en bergtäkt. Verksamheten kommer att vara avslutad och
täkttillståndet kommer att ha återkallats vid inflyttning av området. Verksamheten har
skapat ett stort avtryck i naturen med branta bergskärningar mot väg 40/27 i norr och stora
bergs- och grusytor inom området. Att utveckla platsen är positivt för landskapsbilden då
bebyggelse och nya gröna vistelseytor ”läker” ingreppen efter täktverksamheten. 

Figur 1. Översiktskarta över planområdets läge och relation till omgivande målpunkter. 
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Målsättningen är en flexibel detaljplan som ger möjlighet att över tid skapa en lämplig
utformning av bebyggelsen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny varierad,
tätbebyggd och grön stadsdel i östra Mölnlycke med cirka 850 bostäder, kontor,
grönområden och service såsom förskola, äldreboende och centrumverksamheter.
Centralt i området uppförs ett gemenskapshus som innehåller publika lokaler med bland
annat restaurang samt ett parkstråk som binder samman området från norr till söder och
bjuder in till vistelse och aktivitet.

Ambitionen är att skapa ett varierat område med en bärande målsättning om att vara en
grön och klimatsmart stadsdel. Bebyggelsen placeras för att ta tillvara terrängen och natu-
ren på bästa sätt genom att skapa en omslutande byggelse med optimala utsikts-
förhållanden över skogen och Landvettersjön för så många som möjligt.

Infart till området sker från Boråsvägen via Grustagsvägen. En huvudgata, kallad
Ringvägen, matar hela området. Parkering lokaliseras främst i garage under bostäderna
utmed huvudgatan. Bebyggelsen följer topografin och riktar sig in mot parken i områdets
centrala delar. Inom området blandas småhus och flerbostadshus i olika skalor som binds
samman av offentliga rum med grönska i form av gröna bostadsgårdar, attraktiva
vistelseytor och gångstråk.

Bebyggelsen ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet med en variation i uttryck och
karaktär. En ambition är att arkitekturen ska ha stort inslag av trä. Längs huvudgatan
lokaliseras högre bebyggelse i en varierad skala mellan två och tio våningar. I de inre
delarna av området är bebyggelsestrukturen mer småskalig med en blandning av radhus,
stadsvillor och lamellhus i tre till fem våningar. Här skapas en grön och trivsam miljö där
bebyggelsen omges av lummiga gårdar. Gestaltningen av området ska utgå från princip-
erna som redovisas i den kvalitetshandbok som legat till grund för planarbetet.

Utgångspunkt för bebyggelseförslaget är att uppmuntra till användandet av andra
transportsätt än bil. För att minska behovet av bil och parkering föreslås mobilitets-
lösningar som möjliggör för hållbara transporter, exempelvis bilpool och kostnads-
täckande avgifter för bilparkeringsplatser.

Planförslaget grundas på ett bebyggelseförslag framtaget av Next Step i samverkan med
Radar Arkitektur, Snøhetta samt Sweco. Illustrationsplanen visar en möjlig utbyggnad
och utformning av området med 850 bostäder. Detta antal bostäder har varit
utgångspunkten för utredningarna som ligger till grund för detaljplanen. I utredningar där
det är relevant har bedömningar som tar höjd även för en något högre exploatering (950
bostäder) gjorts för att visa på utfallet med en högre exploatering.
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Handlingar 

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen
hör även illustrationskarta, planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning och
fastighetsförteckning. Ett antal utredningar som legat till grund för detaljplanen biläggs
handlingarna. Efter samråd och granskning tillkommer redogörelse respektive utlåtande
där inkomna synpunkter redovisas och kommenteras.

Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av detaljplanens innebörd samt
att redovisa de förutsättningar och syften som planen har, liksom de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Planbeskrivningen och
illustrationskartan har ingen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara vägledande vid
tolkning av planen.

Läsanvisning 

Denna planbeskrivning redovisar den förändring som ett genomförande av detaljplanen
medför. De utredningar som tagits fram som underlag till detaljplanen omfattar i vissa
avseenden mark och åtgärder som inte omfattas av själva planen. Syftet med detta är att
utreda planens eventuella påverkan på omgivningen, utanför planområdet.
Planbeskrivningen redovisar en sammanfattning av framtaget underlagsmaterial. För en
helhetsbild hänvisas till utredningarna.

Planbeskrivningen är indelad på följande sätt:

Inledning 

I detta avsnitt presenteras syftet med och huvuddragen i detaljplanen.

Plandata 

I detta avsnitt redogörs för detaljplanens geografiska lokalisering och huvudsakliga
markägare.

Tidigare ställningstaganden 

Detta avsnitt redogör för de planer, program och andra handlingar som ligger till grund
för planen. Dessa är exempelvis den kommunövergripande översiktsplanen, kommunens
bostadsförsörjningsprogram och gällande detaljplaner för området.

Förutsättningar och förändringar 

Avsnittet beskriver utgångspunkterna för detaljplanen i form av områdets nuläge, vad
detaljplanen möjliggör och vilka konsekvenser ett genomförande medför.
Planbestämmelser för området redovisas och motiveras för att underlätta tolkning av
planen vid genomförande.
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Konsekvenser 

I detta avsnitt redogörs för konsekvenserna som ett genomförande av planen ger upphov
till utifrån gällande miljölagstiftning samt en kort sammanställning av upprättad
miljökonsekvensbeskrivning.

Genomförande 

I detta avsnitt redogörs detaljplanens organisatoriska frågor, som tidplan och de avtal som
är kopplade till genomförande av planen. Här redovisas även konsekvenser för fastigheter
vid ett genomförande av planen, bland annat fastighetsbildningar och anläggandet av
gemensamhetsanläggningar. Vidare redogörs kortfattat för tekniska frågeställning knutna
till den tekniska infrastrukturen i området och vad de ekonomiska konsekvenserna vid ett
genomförande av planen innebär.
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PLANDATA 

Läge, avgränsning och storlek 

Planområdet ligger i nordöstra Mölnlycke, vid nordvästra delen av Landvettersjön.
Planområdet, som till största delen idag utgörs av en bergtäkt, avgränsas av väg 40/27 i
norr och Boråsvägen i söder. Väster om planområdet ligger Mölnlycke
verksamhetsområde där angränsande fastigheter är Bråta 2:136 och Bråta 2:141
(markerade med orange linje). I öster ligger ett skogsområde, där närmaste angränsande
fastighet är Bråta 2:8 (markerad med orange linje). Planområdets areal är cirka 1,5
hektar.

Figur 2. Ortofoto med markering av planområdets läge (vit streckad linje) och angrän-

sade fastigheter (tjock gul linje). 

Markägare 

Marken inom planområdet utgörs huvudsakligen av fastigheten Bråta 2:139 som ägs av
Härryda Fastighets AB, i detta dokument kallad exploatören. Planförslaget innebär även
en mindre påverkan på tre privata fastigheter. Den ena fastigheten, Bråta 2:135, är belägen
utmed Grustagsvägen och påverkas då vägen föreslås breddas. Den andra fastigheten,
Hulebäck 1:57, är belägen längs Boråsvägen och påverkas då en befintlig busshållplats
får en ändrad utformning. Även fastigheten Bråta 2:2 påverkas av planen genom mark-
förvärv som skett under planprocessen. För en fullständig redovisning av ägarförhållan-
den, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsför-
teckning.
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Figur 3. Karta där fastigheten Bråta 2:139 och övriga fastigheter som påverkas av plan-

läggningen markerade med tjock gul linje. Ungefärligt planområde markerat med vit 

streckad linje.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan för Härryda kommun – ÖP 2012 

I gällande översiktsplan ÖP2012, antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2012, 
ligger hela planområdet inom utvecklingsområdet för Mölnlycke gällande 
markanvändningen ”Utbyggnadsområde på kort sikt”. För planområdet, i översiktsplanen 
kallad Bråta verksamhetsområde, anges att ”i takt med att bergtäktsverksamheten avslutas 
kan marken fortsätta att utvecklas för industriändamål”.  
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner att marken kan utvecklas 
vidare. Dock föreslår översiktsplanen markanvändningen industri medan detaljplanen 
bland annat innehåller bostäder och centrumändamål.  
 
ÖP2012 aktualitetsprövades 2018-06-18, med skrivelse att den gällande översiktsplanen 
inte anses aktuell och inte är tillräcklig för att möta den utveckling och byggnationstakt 
som kommunen har. Bedömningen är att ÖP2012 inte motsvarar kommunens 
långsiktiga politiska vision om mark- och vattenanvändningen och utgör därmed inte ett 
aktuellt beslutsunderlag. På grund av detta fick samhällsbyggnadsförvaltningen 13 
november 2017 i uppdrag att starta upp arbetet med en ny översiktsplan i början av 
2019, vilket nu är påbörjat.  Dock är det ÖP2012 som är gällande till det att ny 
översiktsplan finns framtagen. 
 

 
Figur 4. Utdrag ur ÖP 2012 - markanvändningskarta för Mölnlycke med del av tecken-

förklaring. Svart streckad linje visar läget för planen. 
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Bostadsförsörjningsprogram/lokalresursplan 

Härryda kommun har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram med tidshorisont 2019-
2023. Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att det ska redogöra för kommunens 
ambition om expansion och utveckling samt bostadsbyggandets omfattning. Programmet 
utgör underlag för detaljplaneläggning och genomförande av detaljplaner samt prognos 
för befolkningens tillväxt och fördelning. 
 
Utvecklingen inom planområdet finns med i bostadsförsörjningsprogrammet, både det 
gällande och det tidigare programmet för 2018-2022, och omnämns som ”Bråta”. 

Utbyggnaden som anges i programmet är 850 bostäder totalt, 450 under perioden 2021–

2023 och resterande 400 under efterföljande fyraårsperiod.  
 
Göteborgsregionens strukturbild 

Göteborgsregionens kommunförbund (GR), där 
Härryda, Göteborg och elva andra kommuner ingår, 
är överens om hur den regionala strukturen ska 
utvecklas. En sammanfattande strukturbild som visar 
huvuddragen i regionens fysiska strukturer har 
skapats. Strukturbilden ligger till grund för det 
gemensamma arbetet med att utveckla en långsiktigt 
hållbar struktur i regionen. Utvecklingen ska ske 
utifrån kärnan, stadsområdet, huvudstråken, 

kustzonerna och de gröna kilarna.  
 
Härryda kommun är en del av det östra huvudstråket. 
GR:s mål är att stärka huvudstråken för att alla delar 
av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga. 
Utvecklingen ska ske med stöd av attraktiv och 
kraftfull pendel- och regiontrafik.  
 
Den aktuella detaljplanen är förenlig med 
strukturbildens mål då den möjliggör för fler boende 
i Mölnlycke, som är en av orterna i huvudstråket där 
en koncentration av bebyggelsen ska ske. 
Planområdet ligger i ett infrastrukturstråk och erbjuder ett boende med 10 minuters 
cykelavstånd till Mölnlycke centrum. Tillgängligheten till kollektivtrafik är också god 
med sju minuters restid till centrala Mölnlycke och Landvetter centrum, samt drygt en 
kvarts restid till centrala Göteborg. Turtätheten är god. 
 
Medborgardialog 

Exploatören genomförde i december 2017 en dialog i Mölnlycke. Dialogen genomfördes 
vid nio tillfällen med en pop up-truck med texten ”Tycktrucken – framtidens boende med 

sjöutsikt i Mölnlycke? Tyck till”, som ställdes upp på torget i Mölnlycke under onsdagar 

och samtliga helger i december fram till jul. Med hjälp av gatupratare och visionsmaterial 
med bilder och information om projektet, fick förbipasserande chansen att tycka till och 
få veta mer om projektet. På ett par veckor fick exploatören in drygt 500 unika idéer från 
Härrydabor och andra intresserade som besökte ”tycktrucken”. Åsikter och idéer som var 

mest förekommande var att säkerställa god kollektivtrafik, att bevara naturen och att göra 
något för alla Härrydabor på platsen. Läget sågs som en fördel, mitt emellan Landvetter 
och Mölnlycke och med tillgång till Landvettersjön. Flera ville se restaurang i området 
och mycket grönytor.   

Figur 5. Göteborgsregionens 

strukturbild. 
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Under april till augusti 2018 har exploatören träffat grannar i närområdet, både i enskilda 
samtal och bjudit in till grillunch på området. I slutet av augusti 2018 deltog exploatören 
i ”Vi möts i Mölnlycke” som anordnades av Härryda kommun. Exploatören ställde då ut 

uppdaterat visionsmaterial och förbipasserande fick chansen att tycka till samt veta mer 
om projektet. Exploatören förde dialog med uppskattningsvis 250 personer under denna 
dag.  
 
Gällande detaljplaner 

Planområdets västra del omfattas av detaljplanen P95 som vann laga kraft 1995-10-09. 
Därtill berörs även mindre delar av detaljplanerna P200 som vann laga kraft 2011-03-
01, och S26 som fastställdes 1987-11-18. De gällande detaljplanerna anger industri, 
småindustri och kontor. Genomförandetiden för samtliga detaljplaner har gått ut. 
Planområdets östra del är sedan tidigare inte planlagd.  
 

 
 

Figur 6. Bilden visar en sammanläggning av gällande detaljplaner. Vit streckad linje 

visar planförslagets ungefärliga avgränsning i förhållande till idag gällande detaljpla-

ner.  

 

P200 

Verksamhetsområde väster om aktuellt planområde omfattas till största delen av 
detaljplanen P200. Syftet med P200 är en omvandling av tidigare täktverksamhet till 
industrimark. En mindre del av området som tidigare saknade detaljplan planlades för 
industriändamål.  
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P95 

P95 omfattar bland annat kontorsbyggnaden ”gula villan”, ett område strax öster om den 

och mark norr om villan upp mot väg 40/27. Syftet med P95 är möjliggöra en utökning
av den pågående bergtäkten mot öster.

S26 

S26 omfattar den del av verksamhetsområde som ligger väster om Grustagsvägen. S26 är
en så kallad stadsplan med stöd i lagstiftning före plan- och bygglagens införande. Något
uttryckt syfte med planen finns inte beskrivet, men planen medger bland annat utbyggnad
av verksamhetsområdet.

Förordnanden enligt tidigare Byggnadslagen 

Planförslaget berörs inte av förordnanden enligt byggnadslagen.

Riksintressen 

Planområdet ingår inte i något område av riksintresse men angränsar till riksintresse för
kommunikationer.

Kommunikationer 

Väg 40/27, strax norr om planområdet, utgör av riksintresse för kommunikationer. Vägen
går mellan Göteborg och Västervik och går i östvästlig riktning genom kommunen.
Trafikverket är väghållare.

Landvetter flygplats är av riksintresse för kommunikationer. Riksintresseområdet berör
inte planen, men planområdet ligger inom så kallad ”kontrollzon 1 bana”. Kontrollzonen 

är ett område kring flygplatsen som syftar till att skydda flygtrafik under start- och
landningsfasen. I kontrollzonen flyger flygplanen på låga höjder. Området ska i
möjligaste mån vara fritt från flyghinder.

Natura 2000 

Planområdet ingår inte i eller angränsar till något Natura 2000-område. Närmaste Natura
2000-område är Labbera vid Rådasjön som ligger cirka 2,5 kilometer sydväst om
planområdet samt Maderna-Haketjärn, cirka 3,3 kilometer nordost om området.

Strandskydd 

Strandskyddet syftar till att trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt till att
bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. För Landvettersjön har
länsstyrelsen 2017-01-12 beslutat om ett utvidgat strandskyddsområde om 100–200
meter från strandlinjen. I beslutet har anpassning av strandskyddets utbredning gjorts
vilket innebär att strandskyddet, vid sjöns sträckning vid planområdet, enbart gäller
mellan Boråsvägen och strandlinjen.

Inom planområdet råder därmed inget strandskydd. Den södra plangränsen ligger norr om
strandskyddsgränsen. Markanvändningen i anslutning till strandskyddet förändras inte.
Boråsvägen byggs främst ut norrut. Det strandskyddade området bedöms därmed inte
påverkas negativt av planförslaget.
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Figur 7. Utdrag från informationskarta Västra Götaland. Kartan visar ungefärlig 

plangräns (svart linje) och strandskyddsgräns (blå prickad markering).   

 
Kulturmiljö, naturvård, grönplan 

Planområdet ingår inte i kommunens kulturmiljöplan, naturvårdsplan eller Grön plan. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Planförslaget i korthet 

Området ligger mellan Landvettersjön och väg 40/27, med en höjdskillnad om 70 meter 
mellan de två. Området karaktäriseras av de stora höjdskillnaderna liksom närheten till 
och riktningen mot Landvettersjön.  
 
Området utgör en del av en pågående bergtäkt som kommer att avvecklas. Den bärande 
tanken med exploateringen är att läka ett sår i naturen genom att tillföra en variationsrik 
bebyggelse omfamnad av gröna rum med parker, gångstråk och gröna bostadsgårdar.  
 
Området föreslås bebyggas med cirka 850 bostäder, förskola, äldreboende och tillhörande 
service så som ett gemenskapshus med restaurang och en mindre andel kontor. Inom 
området eftersträvas en variation och blandning av småhus och flerbostadshus i olika 
skalor som binds samman av grönska, vistelseytor och en ny gata kallad Ringvägen. 
 
De bärande strukturella elementen är Ringvägen som ligger i den yttre kanten av området, 
en S-formad skogspark och det publika torget i den södra delen av området som samspelar 
med Lakehouse, se sedan. 
 
I den södra delen - närmast busshållplats och entrén till området - föreslås service och 
publika funktioner: en byggnad kallad Lakehouse, förskola och äldreboende samt andra 
verksamheter.  

Figur 8. Illustrationsplan, Radar Arkitektur och planering. Illustrationsplan i A0-format 

samt A3-format med sektioner tillhör planhandlingarna.  
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Natur och rekreation 

Området består till övervägande del av en bergtäkt som kommer att avvecklas. I dess 
södra och östra delar finns skogsmark av olika karaktär, bland annat blandlövskog och 
barrskog. Utöver bergtäkten finns mindre skogspartier i den nordvästra delen av området, 
mot väg 40/27. Detta parti är kraftigt påverkat av verksamheterna i området. Området är 
i dagsläget starkt bullerpåverkat på grund av bergtäkten och trafikbuller.  
 
En naturvärdesinventering (Sweco, 2018-03-29) har tagits fram för planområdet och dess 
närmaste omgivning. Markerna inom och precis intill planområdet utgörs av skog längs 
med och norr om väg 540, Boråsvägen. I inventeringen har skogen kategoriserats som två 
delområden, det västra och det östra. Det västra delområdet utgörs av en blandlövsskog 
med stor del lönn, björk och ek samt sly av bok och ek. Inom området finns en del 
medelgrova träd, men generellt förekommer en stor andel yngre träd och sly. En mindre 
bäck går genom området. Bäcken är sannolikt påverkad av ytavrinning från täktverksam-
heten då den är grumlig. Luftfuktigheten i området är hög, vilket gör området relativt rikt 
på ormbunkar, örter och mosspåväxten på den döda veden. Inga naturvårdsarter hittades 
i området. Värdeelement i form av stenblock och liggande död ved förekommer allmänt 
i området. En stenmur går längs med Boråsvägen. Muren omfattas inte av det generella 
biotopskyddet då den ligger inom skogsmark. Enstaka högstubbar noterades vid 
inventeringen.  
 
 

      
Figur 9. Foto över skogsmarkerna närmast Boråsvägen till vänster och karta över sten-

murens ungefärliga sträckning till höger. Bilder från naturvärdesinventeringen, Sweco 

2018-03-29.  

 
 
Den östra delen av skogen längs Boråsvägen domineras av tall, med inslag av gran. 
Markvegetationen utgörs bland annat av blåbär, lingon och ljung. Partier med klipp- och 
blockmark förekommer då området delvis ligger på en höjd. Luftfuktigheten i området 
har gynnat mossfloran, klippor och död ved har en relativt rik påväxt. Inga naturvårdsarter 
hittades. Ett antal vanliga arter dominerar mossfloran. Värdeelement som noterades i 
området är sten- och klippblock samt liggande, och enstaka stående, död ved. 
 
Strax utanför planområdet finns Gröengården, även kallad ”gula villan” inom fastigheten 
Bråta 2:135. På tomten står ett antal skyddsvärda träd, bokar och lindar. Utmed 
Grustagsvägen står träd med varierande avstånd, både mellan väg och sinsemellan vilket 
troligen innebär att träden är en rest av en tidigare parkliknande miljö som succesivt 
avvecklats för att ge plats för gräsytor snarare än har planterats längs en väg. Träden står 
också i ett område som inte bedöms kunna klassas som ett i övrigt öppet landskap då det 
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i närområdet finns både skogsmark och bebyggelseområden. Träden bedöms således inte 
vara biotopskyddade.  
 
Utanför planområdet på södra sidan Boråsvägen finns en strandskog. Skogen är med sitt 
läge vid vattnet, samt förekomsten av lövträd, säkerligen en fullgod häckningslokal för 
småfåglar, men inga häckningsmiljöer bedöms finnas. Strandskogen har också många 
andra värden, genom att den erbjuder en skyddande miljö intill sjön. En viktig ekologisk 
funktion är att skogen i nuläget håller kvar och fördröjer bland annat vatten från vägen 
innan det når sjösystemet, vilket gör att partiklar och förorenande ämnen förhindras att 
nå sjövattnet.  
 
Landvettersjön utgör en av sjöarna längs Mölndalsån som ingår i Göta Älvs 
avrinningsområde. I kommunens naturvårdsplan, antagen av kommunfullmäktige den 18 
juni 2012, anges att Landvettersjön är en relativt näringsrik sjö med tämligen rikt fisk- 
och fågelliv. Vid Landvetter och Mölnlycke har ån meandrande lopp genom artrika 
blandlövskogar och alkärr och har bildat små deltan vid utloppen i Landvettersjön 
respektive Rådasjön. Mölndalsån har idag ett förhållandevis bra vatten, vilket 
tillsammans med fina strömsträckor och ofta välutvecklade lövbårder längs stränderna, 
bildar grunden för dess zoologiska kvaliteter. 
 
Idag bedöms inga rekreativa värden finnas inom planområdet. 
 
Skyddsvärda arter 

Vid en inventering av fladdermöss i Härryda kontrollerades 30 lokaler som identifierats 
som mer eller mindre lämpliga för fladdermöss. En av de lokaler som bedömdes kunna 
vara av värde för fladdermöss var branterna mellan väg 40/27 och Landvettersjön där det 
finns ädellövskog och sjöstrand. Vid inventeringen noterades fyra arter av fladdermöss i 
området, nordisk fladdermus, dvärgfladdermus, gråskimlig fladdermus och 
vattenfladdermus. Samtliga arter är rödlistade som livskraftiga. 
 
Planområdets värden för fladdermöss bedöms i PM Fladdermöss (Sweco, 2018-04-23) 
vara ytterst begränsade eftersom området består av öppen mark där täktverksamhet pågår. 
Enstaka individer skulle kunna jaga i brynmiljöerna kring bergtäkten men detta bedöms 
inte vara ett primärt jaktområde. Skogen mellan täkten och gamla Boråsvägen bedöms 
också ha begränsat värde för fladdermöss.  
 
Planförslaget  
 
Genomförande av detaljplanen innebär att stora delar av skogsmarken inom planområdet 
bevaras som ett struktur- och identitetsskapande element. I norr skapas en buffert av 
naturmark mot motorvägen samt en vall för att hantera risk med anledning av farligt gods 
och bullerpåverkan. Stor del av den befintliga skogsmarken planläggs som kvartersmark 
med begränsning att marken inte får bebyggas.  
 
Rekreativa värden kan skapas centralt i området genom att relativt stora gröna ytor anges 
som kvartersmark med egenskap kvarterspark, planbestämmelse n1. Parken, som utgör 
ett allmänt stråk centralt i området, går från norr till söder och bjuder in till vistelse och 
aktivitet. Omgivande gång- och cykelstråk ska ha tydliga siktlinjer och rörelseriktningar 
som leder in till parken. Parken utformas med funktioner som underlättar aktiviteter för 
olika åldrar och behov. De publika verksamheter som planen möjliggör - Lakehouse, 
förskolan och äldreboendet (läs vidare under rubrik Bebyggelse) - ligger i anslutning till 
parkstråket, för att verksamheterna enkelt ska kunna nyttja parken. Inom kvartersparken 
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får endast 30% av markytan hårdgöras vilket innebär en reglering av utbredning på både
vägar, parkering och bebyggelse.

Även marken närmast Boråsvägen föreslås utgöras av kvarterspark, planbestämmelse n2.
Dessa områden har dock inte samma fokus på aktivitet och vistelse och vägar så som
gångvägar och körbara ytor får anläggas inom dessa områden.

I planområdets norra del, i parkstråkets förlängning, finns ytor för bollspel och lek.
Naturområdet i nordväst och nordöst sparas för att området ska omges av grönska.

Mot väg 40/27 ska en vall uppföras för hantering av risk och buller. Vallens utformning
beskrivs vidare under avsnitt ”Farligt gods”. Generellt utformas vallen efter gällande 

trafiksäkerhetsregler och trappas sedan ned mot bebyggelsen närmast området.

Inget område har pekats ut som särskilt värdefullt ur naturvärdessynpunkt. Att området
idag är särskilt utsatt för buller från bergtäkten och trafiken från Boråsvägen samt väg
40/27 sänker dess värde som häckningslokal för fåglar. Ett genomförande av detaljplanen
bedöms inte förändra områdets betydelse för sjön och fågellivet. Detaljplanen bedöms
inte påverka några värden för fladdermöss.

Vid genomförandet av detaljplanen behöver Grustagsvägen breddas, vilket innebär att
några av träden på fastigheten Bråta 2:135 behöver tas bort. Eftersom träden inte bedöms
vara skyddade bedöms det inte vara nödvändigt med dispensansökan.

Figur 10. Vy från Landvettersjön, Snøhetta 



     
 
 

Granskningshandling för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 

Sida 18 av 109 

 
Figur 11. Området länkas visuellt och med fysiska kopplingar till befintlig omgivande 

natur i norr, öster och söder. Genom området knyter ett parkstråk ihop grönstrukturen.  

 

Topografi 

Då området utgörs av en bergtäkt sker en kontinuerlig förändring av marknivåerna inom 
vissa delar. Området är mycket kuperat med stora lokala variationer. I stort sluttar dock 
marken från de norra delarna och mot söder. Marknivåerna inom området varierar mellan 
cirka +57 och cirka +130, där de högsta nivåerna påträffas inom områdets norra del och 
de lägsta inom dess södra del. 
 
Planförslaget  
 
Täktverksamheten och den okänsliga miljön inom området gör det möjligt att modellera 
marken, både vad gäller uppfyllnader och ytterligare bergurtag för att skapa en dynamisk 
topografi och en spännande boendemiljö. Möjligheterna att modellera med marknivåerna 
och att uppföra bebyggelse i suterräng ger goda förutsättningar att uppnå tillgänglighet 
mellan gata och entréer och i vissa strategiska stråk, läs vidare under rubrik 
Tillgänglighet.  
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Det bebyggelseförslag som ligger till grund för detaljplanen visar en struktur där 
bebyggelsen placeras i sluttning mot parkstråket. Det utbyggda området kommer fortsatt 
att ha stora variationer vad gäller marknivåer, vilket hanteras genom bebyggelse med flera 
suterrängvåningar och underjordiska parkeringsgarage för att ta upp höjdskillnader. Till 
exempel nyttjas de naturliga svackorna i öster till parkeringsgarage vars takbjälklag 
bygger upp bostadsgårdarna.  
 

 
 

Figur 12. Sektion genom bebyggelseområdet med bergsryggen till vänster och 

Boråsvägen till höger. Sektioner redovisas även på bifogad illustrationsplan i A0 samt 

A3-format. Illustration: Radar Arkitektur & planering.  
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Markförhållanden  

Geoteknik och bergteknik  

En geoteknisk utredning har tagits fram (Norconsult, rev 2020-11-27). Inom fastigheten 
pågår brytning av berg. Huvuddelen av planområdet består av berg i eller nära i dagen. 
Täkten är i ständig förändring, berg i dagen finns idag främst i västra halvan av 
fastigheten, samt inom en mindre del i nordöstligaste till östligaste delen. Området har 
sedan 1950-talet fyllts ut i vissa områden, framförallt i den östra delen. Idag består stor 
del av aktuellt planområde av berg i eller nära i dagen. Det finns områden som dock består 
av bl.a. lera, fyllnadsmassor och svämsediment.  
 
Lera finns inom den östra delen samt vid och söder om Boråsvägen. Omfattningen på 
leran är framförallt inom planerat parkstråk och sydöstra delar av planerad bebyggelse. 
Söder om lermarken finns även ett område med sand och svämsediment.  Omfattning på 
leran redovisas översiktligt i figur 13. Mer detaljerad redovisning av lerområden 
redovisas i bilaga B i den geotekniska utredning.  
 
Söder om Boråsvägen, nedanför planerad förskola och äldreboende, samt i nära 
anslutning till Landvettersjön utgörs jorden överst i huvudsak av sand med en mäktighet 
av ca 0,5-3 m. I sanden förekommer även mulljord, silt och ställvis dy. Friktionsjordens 
vattenkvot varierar mellan ca 15-30%. Här finns även ett område med lera, se figur 13. 
Leran är siltig och ställvis förekommer även sand och sandskikt i leran. Lerans mäktighet 
bedöms som mest vara ca 5 m. Dess vattenkvot ligger i huvudsak kring 20 %.  

Figur 13. Karta som visar västra och östra delen av området samt ungefärligt område 

med lera (gult). Västra delen består framförallt av berg i dagen, östra delen av 

utfyllnadsmassor med vissa delar berg i dagen. Röd streckad linje markerar gräns för 

berg i dagen. Områden är ungefärligt redovisade. Detaljerad karta över områdena finns 

i utredning av Norconsult (rev 2020-11-27) 

 

Östra delen 

Västra delen 
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Fyllnadsmassor finns framförallt i den östra delen av planområdet, men återfinns även i
vissa områden i den västra området (se figur 13).  Fyllningsmassorna har en större
mäktighet, ofta över 10 m. Fyllningsmassorna består huvudsakligen av friktionsjordar –
silt, sand, grus och sten. Lera, mulljord och byggrester (bl.a. trä, plast mm) förekommer
också till viss del. Jordlagrens totala mäktighet inklusive de naturliga jordlagren uppmätts
till max drygt 20 m. De naturliga jordlagren inom norra området består av isälvsediment
(sand) på berg. De naturliga jordlagren inom lermarken består av lera med
torrskorpekaraktär som underlagras av friktionsjord på berg. Leran är fast och med låg
naturlig vattenkvot, ca 25%. Lerlagrets mäktighet uppmättes till ca mellan 0,5 och 5 m.

Grundvattenytan fluktuerar under året beroende på nederbördsmängd och påverkas
lokalt av topografiska-, vegetations- och jordlagerförhållanden. Den övre vattenytan
bedöms under stora delar av året för den del av planområdet som ligger närmast
Landvettersjön ligga vid sjöns medelvattennivå De uppmätta grundvattennivåerna i
utförda skruvborrhål varierade från helt torra till vid markytan vid undersökningen.

En bergteknisk utredning av tagits fram (ÅF, 2020-04-06) Berget inom området består
framförallt av olika typer av gnejs. Genomgående i området finns ett stort spricksystem
som kan påverka risken för blocknedfall, läs mer under avsnitt ”Blocknedfall”. 

Planförslaget

I större delen av planområdet bedöms totaltstabiliteten vara tillfredställande, men i några
områden måste stabilitetsförbättrande åtgärder genomföras i samband med utbyggnad.

Föroreningar påträffats inom det östra, utfyllda, området. Läs under avsnitt ”Förorenad 

mark”. 

Grundläggning 

Inom området med berg i eller nära i dagen kan byggnader grundläggas på packad
friktionsjord på berg. Där fyllningsmassorna består mestadels av friktionsjordar kan
byggnader grundläggas på platta på mark. Inom områden med lera kan byggnader med
normal belastning grundläggas med platta på mark. Byggnader med högre belastning
måste analyseras noggrant avseende grundläggning i senare projekteringsskede. För sätt-
ningskänsliga byggnader måste risken för differenssättningar utvärderas inför grundlägg-
ningen. En viss differens i markrörelser kan uppstå om grundplatta vilar på berg på en
sida och på jord på den andra. Liknande grundläggningsförhållanden bör därför
eftersträvas under hela plattan.

Delar av planområdet består av svämsediment som är löst lagrade och sättningskänsliga
vilket innebär att byggnader ska grundläggas med pålar som installeras till fast botten.
En planbestämmelse om grundläggning, (b8 - Grundläggning ska ske genom pålning)
har införts i plankartan för område A och B enligt figur 15. Bestämmelsen gäller för
hela område A och B, även de delar som innefattar lera för att säkerställa en säker
grundläggning. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att tillkommande bebyggelse
inte belastar markytan på ett sätt som kan påverka stabiliteten inom området. I ytlagren
förekommer mulljord och byggrester (bl.a. trä, plast mm), i fyllningen som är sättnings-
känsliga. Detta jordlager skall schaktas bort innan grundläggning. När exakta lägen för
planerade byggnader är bestämda rekommenderas att kompletterande geoteknisk under-
sökning och utredning utförs med avseende på grundläggning och markarbeten.
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Stabilitet  

Inom den södra delen av planområdet behöver stabilitetsförbättrande åtgärder vidtas för 
att totaltstabliteten ska vara tillfredställande. Åtgärder har tagits fram i utredning av Nor-
consult (rev 2020-11-27) och Geos (rev 20-11-27).  Åtgärderna är beräknade utifrån pla-
nerade nivåer enligt illustrationsplanen som tillhör planhandlingarna. Höjderna i plankar-
tan är satta utifrån illustrationsplanen.  
 
Maximal markbelastning har beräknats till 10 kPa inom område 1 och 15 kPa inom om-
råde 2. Inom område 3 finns beräknade belastningsbegränsningar ned mot bäck om 10 
kPa. Belastningen i område 3 utgår från planerade marknivåer och planerade släntlut-
ningar. Generellt för alla områden gäller att om stödkonstruktion eller stabilitetsförbätt-
rande åtgärd anläggs kan det innebära att maximal markbelastning förändras. Maximal 
markbelastning regleras därför inte i plankartan då det är olämpligt att låsa området ut-
formning i ett tidigt skede innan detaljprojektering har skett.  

 
Nedan redovisas de sektioner och slutsatser som redovisas i utredning av Norconsult (rev 
2020-11-27) samt i Geos utredning (rev 20-11-27), se figur 15.  
 
Sektion 1 

Sektion 1 planeras som terrass i flera etapper. I utförda stabilitetsberäkningar har en rak 
linje använts. Detta bedöms inte påverka säkerhetsfaktorn. Höjden på jordvallen vid 
slantkrönet är på ca +118. Detta innebär att höjden på jordvallen på ca +119 är tillåten 
ur stabilitetssynvinkel. Stabiliteten för slänten med planerade marknivåer och geotek-
niska åtgärder är enligt utförda beräkningar tillfredställande. Område för vall regleras 
genom en generell administrativ bestämmelse som anger att startbesked för bostäder 
inom 150 meter från väg 27/40 får inte ges förrän åtgärd enligt bestämmelse m4 har 

Figur 14. Karta med områden markerade med röd streckad linje som berörs av 

belastningsbegränsningar 
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uppförts. m4 anger att ett skydd, så som en vall, ska uppföras. För område med planerad
vall säkerställs stabilitetsåtgärder i plankartan genom skyddsbestämmelser m7 som
anger att vallens stabilitet ska säkras genom anläggandet av stödkonstruktion eller an-
nan geoteknisk åtgärd. Åtgärden ska godkännas av sakkunnig geotekniker. Att åtgärden
ska utföras regleras med bestämmelse a7 - Startbesked får inte ges för byggnadsverk för-
rän i bestämmelse m7 föreskriven åtgärd kommit till stånd eller i bygglov kan visas vara
del av byggnadsverket. ”I bygglov visas vara del av byggnadsverket” innebär att det är 

möjligt att göra en separat stabilitetsåtgärd, exempelvis en stödmur, eller integrera sta-
bilitetsåtgärden i exempelvis grundläggningen av byggnadsverket.

Sektion 2 

Stabiliteten för slänten med planerade marknivåer och geotekniska åtgärder är enligt ut-
förda beräkningar tillfredställande. I plankartan regleras område A att med skyddsbestäm-
melse m5 som anger att stödkonstruktion ska anläggas. Med den föreslagna stödkonstrukt-
ionen menas gabionmur, stålspont eller annan typ av stabilitetsförbättrande åtgärd som
kan vara integrerad i föreslagen byggnation. Dessa ska detaljprojekteras i nästa skede.
Åtgärden ska även godkännas av sakkunnig geotekniker, vilket sker i bygglovsprövning.
Området regleras även med villkor för startbesked, a4, som är kopplad till bestämmelse
m5. samt med bestämmelse om marklov, a6, och bestämmelse om att grundläggning ska
ske genom pålning (b8).

Sektion 3 

Stabiliteten för slänten inom planområdets södra del mot Boråsvägen är
tillfredställande. Utförd stabilitetsberäkning påvisar också att stabiliteten för den
del av Boråsvägen som ligger utmed aktuell detaljplan är tillfredsställande.

Figur 15. Karta med områden ungefärligt läge på studerade sektioner. Detaljerad karta 

över sektioner finns i utredning av Norconsult (rev 2020-11-27) 
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Sektion 4 (Lakehouse) 

I område B för Lakehouse har flertalet sektioner tagits fram för att visa på påverkan på 
stabiliteten i området och åtgärder för att uppnå en god totalstabilitet. I Norconsults rap-
port (rev 2020-11-27) har en markbelastning på 10 kPa använts från släntkrön och ca 20 
m bakåt, därefter har markbelastningen satts till 50 kPa. Totalstabiliteten för slänten med 
planerade marknivåer och geotekniska åtgärder är enligt utförda beräkningar tillfredstäl-
lande. I utredningen föreslås en stödkonstruktion med ett djup på ca 10 m och totallängd 
på 15 meter. Stödkonstruktionen skall detaljprojekteras i nästa skede. Med stödkonstrukt-
ionen menas gabionmur, stålspont eller annan typ av stabilitetsförbättrande åtgärd som 
kan vara integrerad i föreslagen byggnation, exempelvis souterräng-, sluttnings-, eller 
källarvåning. I Geos rapport (rev 20-11-27) föreslås alternativa åtgärder som visar att god 
totaltstablitet i området kan uppnås om slänter utförs med en släntlutning på 1:2 eller 
flackare, förutsatt att byggnaden uppförs med souterräng-, sluttnings-, eller källarvåning. 
Den åtgärd som väljs ska detaljprojekteras i bygglovsskedet. I plankartan regleras områ-
det med skyddsbestämmelse m8 som anger att markens totalstabilitet ska säkras genom 
anläggande av stödkonstruktion alternativt genom annan geoteknisk åtgärd, exempelvis  
begränsade släntlutningar i kombination med lastkompensering, som säkerställer att till-
fredsställande totalstabilitet uppnås. Åtgärden ska godkännas av sakkunnig geotekniker. 
Vald metod ska med stabilitetsberäkningar verifiera att tillfredsställande totalstabilitet 
uppnås. Skyddsbestämmelsen är kopplad till villkor om startbesked som anger att skydds-
åtgärden ska ha kommit till stånd eller i bygglovet ska kunna visas vara del av byggnads-
verket. För Lakehouse anges att souterräng-, sluttnings-, eller källarvåning ska uppföras, 
vilket är i enlighet med Geos (rev 20-11-27) utredning. Krav på marklov, a6, gäller inom 
området samt bestämmelse om att grundläggning ska ske genom pålning.  
 

Sektion 5 

En stödkonstruktion med en höjd på ca 8 m föreslås. Stödkonstruktionen skall 
detaljprojekteras i nästa skede. Stabiliteten för slänten med planerade marknivåer och 
geotekniska åtgärder är enligt utförda beräkningar tillfredställande. Med den föreslagna 
stödkonstruktionen menas sekantpålar, stålspont eller annan typ av stabilitetsförbättrande 
åtgärd integrerad i föreslagen byggnation. Dessa ska detaljprojekteras i nästa skede. Även 
andra typer av stödkonstruktioner så som begränsning av släntlutningar eller 
lastkompensationer kan anläggas för att åtgärda uppkomna stabilitetsproblem. I 
plankartan regleras område A med skyddsbestämmelse m8.  Området regleras även med 
villkor för startbesked, a5, som är kopplad till bestämmelse m8  samt bestämmelse om 
marklov, a6. I område C gäller bestämmelse om marklov, a6. Område C har inga 
beroenden mot omkringliggande områden eller påverkas av utbyggnader i dessa.  
Avsikten med bestämmelse om marklov i detta område är att säkerställa att schaktning 
och utfyllnader för bäckstråket sker i linje med rekommendationer i framtagna 
geotekniska utredningar.  
 
Sektion 6 (Förskola/Äldreboende) 

I område B för förskola/äldreboende har både Norconsult (rev 2020-11-27) och Geos (rev 
2020-11-27) tagit fram utredningar som visar olika stabilitetsförbättrande åtgärder för att 
uppnå tillfredställande säkerhet mot skred.  I Norconsults rapport föreslås en stödkon-
struktion med en totallängd av 15 m. I Geos rapport anges att alla schakter och uppfyll-
nader för planerad byggnation och markarbeten kan utföras med en släntlutning 1:2 eller 
flackare. I de delar där stora uppfyllnader behöver göras så behöver uppfyllanden last-
kompenseras med lättfyllning istället för tunga massor. Oavsett vilket åtgärder som före-
slås ska dessa detaljprojekteras i bygglovsskedet. I plankartan regleras området med 
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skyddsbestämmelse m8 som anger att markens totalstabilitet ska säkras genom anläg-
gande av stödkonstruktion alternativt genom annan geoteknisk åtgärd, exempelvis be-
gränsade släntlutningar i kombination med lastkompensering, som säkerställer att till-
fredsställande totalstabilitet uppnås. Åtgärden ska godkännas av sakkunnig geotekniker.
Vald metod ska med stabilitetsberäkningar verifiera att tillfredsställande totalstabilitet
uppnås. Skyddsbestämmelsen är kopplad till villkor om startbesked som anger att skydds-
åtgärden ska ha kommit till stånd eller i bygglovet kan visas vara del av byggnadsverket.
Krav på marklov gäller även inom området samt bestämmelse om att grundläggning ska
ske genom pålning.

Föreslagna åtgärder gällande stabilitet 

Stabilitetståtgärderna säkerställs i plankartan genom skyddsbestämmelse m5, m6 och m8.
Skyddsbestämmelser m5 reglerar att inom betecknat område ska stödkonstruktion anläg-
gas. Åtgärden ska godkännas av sakkunnig geotekniker. Bestämmelse m6 reglerar att geo-
teknisk åtgärd kan anläggas och finns i anslutning till tvingande bestämmelser om geo-
tekniska åtgärder i plankartan. Bestämmelsen syftar till att möjliggöra alternativa och /el-
ler effektivare åtgärder som i dagsläget är okända, men som framkommer i samband med
senare projektering. Skyddsbestämmelse m8 anger att markens totalstabilitet ska säkras
genom anläggande av stödkonstruktion alternativt genom annan geoteknisk åtgärd, ex-
empelvis begränsade släntlutningar i kombination med lastkompensering, som säkerstäl-
ler att tillfredsställande totalstabilitet uppnås. Åtgärden ska godkännas av sakkunnig geo-
tekniker. Vald metod ska med stabilitetsberäkningar verifiera att tillfredsställande total-
stabilitet uppnås. Bestämmelse m8 innebär att det är möjligt att anlägga en stödkonstrukt-
ion, begränsa släntlutningar och vidta andra åtgärder  som föreslås i framtagna utred-
ningar men det är även möjligt att anlägga en annan typ av geoteknisk stabilitetsåtgärd så
länge denna genom stabilitetsberäkningar verifierar att tillfredsställande totalstabilitet
uppnås med vald metod.

Stabilitetståtgärderna i skyddsbestämmelse m5 och m8 säkerställs även med administra-
tiv bestämmelse om villkor för startbesked, a4 samt a5. Administrativ bestämmelse om
startbesked är utformad så att startbesked inte får ges för byggnadsverk förrän i skydds-
bestämmelse m5 alternativt m8 föreskriven åtgärd kommit till stånd eller i bygglov kan
visas vara del av byggnadsverket. ”I bygglov visas vara del av byggnadsverket” innebär
att det är möjligt att göra en separat stabilitetsåtgärd, exempelvis en stödmur, eller inte-
grera stabilitetsåtgärden i exempelvis grundläggningen av byggnadsverket.

Skyddsbestämmelserna och de administrativa bestämmelserna är därmed kopplade till
varandra inom samma egenskapsområde. Det innebär att det är möjligt att anlägga sepa-
rata stödkonstruktioner inom område som berörs av stabilitetsproblem vilket möjliggör
en etappvis utbyggnad av området. Det är alltså möjligt att exempelvis bygga ut område
med förskola och äldreboende utan att behöva anlägga stödkonstruktioner inom andra
delar av planområdet.

För område A, B och C, redovisade i figur 15, gäller även krav på marklov för schakt- 
och uppfyllnadsarbeten. (a6) Syftet är att säkerställa att uppfyllnader och schakt inte på-
verkar totalstabiliteten inom respektive område. För dessa områden, och andra områden
reglerade med geotekniska bestämmelser, ska ett geotekniskt kontrollprogram upprättas.
Se rubrik ”Bygglovsprövning vid stabilitetsåtgärder”. Bestämmelsen om marklov är inte
kopplad till villkor om startbesked. Kravet på marklov vid schakt- och uppfyllnadsarbeten
innebär att det finns möjlighet att kontrollera över tid att totaltstabiliteteten i hela plan-
området är tillfredställande och att maximal markbelastning inte överskrids genom att
exempelvis olämpliga utfyllnader utförs efter att områdets har byggts ut.  Marklov för



     
 
 

Granskningshandling för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 

Sida 26 av 109 

andra arbeten än schakt och uppfyllnad gäller fortfarande inom alla detaljplaneplanelagda 
områden. Härryda kommun har beslutat att marklov alltid måste sökas för förändring av 
markens yta med mer 0,5 meter.  
 
Notera att administrativa bestämmelser inte avgränsas av egenskapsgränser utan av ad-
ministrativ gräns, användningsgräns eller planområdesgräns.  
 
Bygglovsprövning vid stabilitetsåtgärder 
Kompletterade geotekniska utredningar som uppfyller en detaljerad utredningsnivå ska 
utföras i senare skede så att föreslagna förstärkningsåtgärder dimensioneras korrekt. Vid 
bygglovsprövning är det en fördel att föreslagna geotekniska åtgärder i planen inte är för 
specificerade. Detta för att om en annan åtgärd föreslås i bygglovsskedet som anses bättre 
uppfylla kraven för totaltstabiliteten måste en planavvikelse göras. För bygglovshandläg-
garen underlättas prövningen därför genom att se att en åtgärd behöver göras och vad den 
ska uppnå, men inte hur det exakt ska utformas.  
 
I bygglovsskedet använder sig bygglovshandläggaren normalt av expertis för att bedöma 
sakfrågor så som geoteknik. En kontrollplan upprättas av byggherren som är ett kravstäl-
lande dokument där det går att verifiera att föreslagen åtgärd uppfyller samhällets krav 
enligt plan- och bygglagen. I kontrollplanen listas vad som ska kontrolleras, vem som ska 
kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras 
och på vilket sätt resultatet ska redovisas. Det innebär att bygglovshandläggaren har ett 
tydligt stöd under bygglovsprocessen och blir en vägledning i lovgivningen.  
 
 

Vall längs väg 40/27 

För planerad vall längs väg 40/27, med tillhörande terrassering ned mot planerad bebyg-
gelse har en geoteknisk utredning tagits fram (Norconsult, rev. 2020-11-27). Terrasse-
ringen är möjlig ut geoteknisk synpunkt och väg 40/27 kommer inte påverkas negativt. 
Uppbyggnaden av terrasserna kommer bestå av bakåtförankrad stödmur vilket kommer 
att resultera en bättre hållfasthet och stabilitet inom terrassen. Där terrasseringen inte 
uppnår fullgod stabilitet kan detta åtgärdas med geotextil och geonät. Vallen får uppföras 
till som högst +119 meter över nollplanet. Erforderliga geotekniska åtgärder säkerställs 
genom skyddsbestämmelse samt villkor för startbesked i plankarta, se rubrik ovan ”Sekt-

ion 1”.  
 
Bergteknik 

Inom området har risk för blocknedfall identifierats, se under avsnitt ”Blocknedfall”. 

 

Radon 

På Härryda kommuns radonriskkarta (reviderad 2006) är området angett som lågrisk och 
normalriskområde.  
 
Planförslaget  
 
Radonskyddande/säkra åtgärder regleras inte i detaljplanen.  
 
Kulturmiljö 

Strax utanför planområdet ligger Gröengården, även kallad ”gula villan”. Villan är inte 
upptagen i kommunens kulturmiljöplan, men hyser kulturmiljövärden som anses 
bevarandevärda varför skydd finns i gällande detaljplan för byggnaden.  
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Planförslaget  
 
Den nya detaljplanen innebär inga förändringar vad gäller villans skydd- och 
varsamhetsbestämmelser. Den infartsväg, Grustagsvägen, som går väster om villan ingår 
i planområdet. Vägen behöver breddas för att kapaciteten ska kunna ökas vilket innebär 
att några av träden på fastigheten behöver tas ned och del av fastigheten Bråta 2:135 som 
”gula villan” står på tas i anspråk. Villans kulturmiljövärden bedöms dock inte påverkas. 
Villan kommer bli del av en mer estetiskt bebyggd miljö och hamnar i en entrémiljö vilket 
bedöms stärka dess värden.   
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Bebyggelse  

Inom planområdet finns idag ingen befintlig bebyggelse. I anslutning till området ligger 
Gröengården, ”gula villan” (se beskrivning under avsnittet ”Kulturmiljö”) och Bråta 

verksamhetsområde som består av en blandning av större och mindre industrilokaler med 
varierande utformning.    
 
Planförslaget  
 
Området föreslås bebyggas med cirka 850 bostäder, förskola, äldreboende och tillhörande 
service så som ett gemenskapshus med restaurang och en mindre andel kontor. Inom 
området eftersträvas en variation och en blandning av småhus och flerbostadshus i olika 
skalor som binds samman av grönska och vistelseytor.  
 
Att bebygga området innebär en möjlighet att läka det sår i landskapet som 
täktverksamheten orsakat samtidigt som kommunen får ett positivt tillskott av en 
variation av bostäder och verksamheter. Stadsdelens kvaliteter gynnar hela området och 
en plats som tidigare har varit mycket avskärmad kan öppnas upp för nya boende och 
allmänheten i och med de publika verksamheterna som planeras.  
 
För att underlätta tolkning av planen vid genomförandet är kapitlet uppdelat i tre 
huvudsakliga delar: (1) de huvudsakliga gestaltningsprinciperna för området, (2) 
redogörelse för exploateringsgraden i området och hur bestämmelserna kring omfattning 
avses tolkas och (3) kort sammanfattning av huvuddragen inom varje delområde liksom 
vilka planbestämmelser som gäller.  
 
Gestaltning  

Ambitionen är att möjliggöra för en variation i bebyggelsens uttryck och karaktär. 
Utgångspunkten har därför varit att detaljplanen ska vara flexibel så att möjlighet ges att 
över tid skapa en lämplig utformning av bebyggelsen. Därför regleras exploateringen bara 
i den utsträckning som kan anses vara nödvändig för att uppmuntra till kreativitet i 
utformning av bebyggelsen. Planområdets läge innebär inga särskilda skäl att närmare 
reglera varje byggnads placering eller utformning eftersom det kan inverka på 
möjligheten till lämplig fastighetsindelning och begränsa utformningsvalet.  
 
Planbestämmelser som styr utformning av byggnader är exempelvis bruttoarea, 
byggnadsarea, nockhöjd, byggnadshöjd samt bestämmelser om materialval och 
utformning av fasader.   
 
Det finns en vilja att bebyggelsen ska ha en stor andel trä, både i konstruktionen och 
synligt i fasad. Trä är inte bara ett vackert, klimatsmart och förnyelsebart material utan 
ger också positiva effekter på både inomhusklimat och vår hälsa. Angivna höjder har 
därför utformats med hänsyn till träbjälklag som överlag har något större dimensionering 
än konventionellt bjälklag. För att synliggöra användningen av trä ska minst hälften av 
huvudbyggnaderna ska ha fasader som till minst 50% utförs i trämaterial.  
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För att undvika livlösa gaturum med bara garagefasader eller långa sockelväggar regleras
i vissa områden att garagefasad och bostadsfasad ska förskjutas gentemot varandra mot
kvartersgata (B1) Detta innebär att fasaderna mot gatan ska ha en variation likt
principskissen figur 15.

Figur 16. Principskiss över förskjutna fasader mot kvartersgata. Vit markering visar 

huskropp, mörkgrå markering visar garage. 

Vidare finns en bestämmelse i den sydöstra delen som anger att minst 50% av garage ska
uppföras under kvartersgatans (B1) höjd. Detta innebär att om ett garage planeras uppföras
i två våningar får bara en våning vara ovan kvartersgatans höjd, resten måste uppföras
som underjordiskt garage.  

I övrigt innehåller planen inte några bestämmelser som reglerar gestaltningen eftersom
målsättningen är att ge utrymme för arkitektonisk handlingsfrihet. Ambitioner om
kvaliteter i området finns beskrivna i en kvalitetshandbok som tagits fram av Next Step.
Denna kommer att ligga till grund för utvecklingen inom området och ingår som en del i
exploateringsavtalet.

Förutom ambitionen om att skapa ett varierat område är en bärande målsättning att
området ska vara en grön stadsdel med möjlighet till utblickar och rörelser genom
bebyggelsen. Bebyggelsen ska placeras för att ta tillvara på naturen på bästa sätt genom
att skapa en omslutande byggelse med optimala utsiktsförhållanden över naturen och
Landvettersjön för så många som möjligt. Takytorna bör utformas på ett sådant sätt att de
ytor som inte är lämpliga för lokalisering av solpaneler istället kan förses med gröna tak
som bidrar till biologisk mångfald och dagvattenfördröjning.
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Figur 17. Exempel på trähusbebyggelse i olika skala och karaktär, bl.a. Strandparken i 

Sundbyberg ritat av Wingårdhs (nere till höger).  

 
Exploateringsgrad 

Varje delområde har olika förutsättningar för bebyggelsens omfattning. För att skapa ett 
varierat område och där varje delområde utnyttjas på bästa sätt regleras därför 
omfattningen av bostadsbebyggelsen genom bruttoarea alternativt byggnadsarea. 
 
Förenklat är bruttoarea (BTA) den sammanlagda ytan av alla våningsplan medan 
byggnadsarea reglerar den area en byggnad upptar på marken och projektionen av de 
byggnadsdelar som påverkar användbarheten av underliggande mark. Byggnadsarea 
(BYA) används framförallt när bebyggelsens täthet regleras.  
 

  

Figur 18. Beräkning av bruttoarea (BTA) vänster och beräkning av byggnadsarea 

(BYA) höger 
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Vid stora byggnadsvolymer är det mer lämpligt att reglera största tillåtna bruttoarea 
istället för byggnadsarea. Den övergripande principen i detaljplanen är att reglera 
utnyttjandegraden i kvarter med större flerbostadshus i största exploatering (BTA) per 
angivet området och delområden med flerbostadshus i olika storlekar och 
enbostadsbebyggelse i största byggnadsarea (BYA) per område. 
 
Vidare begränsas exploateringen genom angivelse av höjder (nockhöjder, i vissa fall i 
kombination med byggnadshöjd) och med begränsningar av byggrätten genom prickmark 
och kryssmark. Syftet med kombinationen nockhöjd och byggnadshöjd är att möjliggöra 
intressanta takutformningar. Nockhöjd mäts från markens medelnivå kring byggnaden 
upp till yttertakets högsta del. 
 
Inom vissa delar av området (A-C och F) önskas en variation av olika typer av 
bebyggelse. Detta regleras med hur stor del av angiven byggnadsarea som ska upptas av 
en viss hustyp och att denna bebyggelse ska uppföras med en annan byggnads- och 
nockhöjd än det övriga området: e1 - Minst 20% av byggnadsarean ska utgöras av 

friliggande eller sammanbyggda småhus med en högsta byggnadshöjd om 10 meter och 

en högsta nockhöjd om 13 meter. Friliggande eller sammanbyggda småhus innebär att det 
är möjligt är bygga en- eller tvåbostadshus så som villor men även kedjehus, parhus eller 
radhus.    
 
 

 
Figur 19. Genom att styra att minst 20% av angiven byggnadsarea ska utgöras av  

friliggande eller sammanbyggda småhus med en lägre byggnadshöjd/nockhöjd än övrig 

bebyggelse i områden kan en variation av uttryck åstadkommas    
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Delområden 

Planområdet är indelat i 10 olika delområden i syfte att skapa en variationsrik stadsdel. 
Område A-G innefattar mestadels bostäder och område H-J olika typer av verksamheter 
och handel. Område G är även uppdelat i en norr- och söderdel. 
 
Områdets struktur byggs även upp av två vägar, Ringvägen och Centrumvägen, och det 
genomgående, centrala parkstråket som binder samman området från norr till söder.  
 
Delområdena har alla olika förutsättningar, huvuddrag och planbestämmelser som 
förklaras nedan.  
 

 
Figur 20. Områdesindelning. Illustration Radar Arkitektur. 
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Område A, B och C  
Innanför Ringvägen föreslås en småskalig, varierad 
bebyggelse i tre till sex våningar i en grön och trivsam miljö. 
Bilen ska ha en underordnad roll, eftersom parkering i 
huvudsak sker utanför detta område eller i underjordiska 
parkeringsgarage placerade under bostadshusen mot 
Ringvägen. Strukturen ska präglas av organiska linjer i 
stadsrummen, oväntade smitvägar och informella 
mötesplatser. Mot Ringvägen kan bebyggelsen uppföras med 
en något upphöjd sockelvåning för att förhindra insyn.  
 
 
 
Planbestämmelser Område A-B 

Användning 
(B, C) 

Bostäder, Centrum 

Höjd 
(romb, e1) 

14 m byggnadshöjd (Område A och B) 
18 m nockhöjd (Område A och B) 
 
(20% av byggnadsarean, se e1, regleras med högsta 
byggnadshöjd/nockhöjd på 10/13 meter avseende friliggande 
eller sammanbyggda småhus) 
 
Komplementbyggnader får uppföras till en högsta nockhöjd 
om 4 meter 
 
Utöver angiven nockhöjd får tekniska anläggningar uppföras 
 

BYA (e3, e4) 2500 m2 (Område A) 
3000 m2 (Område B)  
 
Utöver angiven byggnadsarea får komplementbyggnader så 
som förråd, cykelförråd, gemensamhetshus uppföras. 
Fristående garage tillåts ej. 

Bostadstyp (e1) 20 % av BTA:n ska utgöras av friliggande eller 
sammanbyggda småhus, se även höjd ovan. 

Fasad (f1) Minst hälften av huvudbyggnaderna ska ha fasader som till 
minst 50% utförs i trämaterial 

Fasad (f3) In- och utfart till underjordiskt garage ska placeras mot 
kvartersgata (B1) 

Markens anordnade (n4) Maximalt 80% av markytan får hårdgöras 
 

Dagvatten (b2) Dagvattenfördröjning motsvarande 2,9 m3 per 1000 m2 ska 
anläggas. Avledning ska ske till område n1. 

Område A-C 
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Planbestämmelser Område C 

Användning 
(B, C, E1, P2)  

Bostäder, Centrum, transformatorstation, parkeringsgarage 
under mark eller i suterräng,  

Höjd 
(romb, e1) 

21 m byggnadshöjd  
25 m nockhöjd  
 
(20% av byggnadsarean, se e1, regleras med högsta 
byggnadshöjd/nockhöjd på 10/13 meter avseende friliggande 
eller sammanbyggda småhus) 
 
Komplementbyggnader får uppföras till en högsta nockhöjd 
om 4 meter 
 
Utöver angiven nockhöjd får tekniska anläggningar uppföras 
 

BYA (e3) 2500 m2  
 
Utöver angiven byggnadsarea får komplementbyggnader så 
som förråd, cykelförråd, gemensamhetshus uppföras. 
Fristående garage tillåts ej. 

Bostadstyp (e1) 20 % av BTA:n ska utgöras av friliggande eller 
sammanbyggda småhus, se även höjd ovan. 

Fasad (f1) Minst hälften av huvudbyggnaderna ska ha fasader som till 
minst 50% utförs i trämaterial 
 

Fasad (f3) In- och utfart till underjordiskt garage ska placeras mot 
kvartersgata (B1) 
 

Markens anordnade (n4) Maximalt 80% av markytan får hårdgöras 
 

Dagvatten (b2) Dagvattenfördröjning motsvarande 2,9 m3 per 1000 m2 ska 
anläggas. Avledning ska ske till område n1. 

 
Figur 21. Sektion genom område A-C. Illustration Radar Arkitektur.  
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Område D 
Bebyggelsen längs Ringvägens norra sida är högre och 
möter de omgivande bergväggarna. Byggnaderna, som är 
mellan nio och tio våningar, placeras längs bergsryggen 
med vackra utblickar över sjön. Bebyggelsen länkas 
samman av upphöjda terrasserade gröna gårdar som 
inunder rymmer garage i två plan. Terrasseringen bildar 
en slänt med växtlighet ner mot gatan.  
 
Garage ska placeras så att fasaderna förskjuts gentemot 
huvudbyggnaderna för att skapa ett intressant gaturum. 
Små paviljonger föreslås placeras längs med gatan och 
forma små mötesplatser bredvid bostadsentréerna. I 
paviljongerna görs plats för cyklar alternativt verkstad för 
grannskapet. Här förläggs också områdets 
mobilitetshubbar med åtkomst till bland annat bilpool.  
 
 
Planbestämmelser Område D 

Användning 
(B, P1,) 
 

Bostäder, parkeringsgarage,  

Höjd 
(romb) 

38 m nockhöjd 
 
Utöver angiven nockhöjd får tekniska anläggningar 
uppföras 
 

BTA (e7) Största exploatering för bostäder är 230% bruttoarea av 
fastighetsarean. Utöver angiven bruttoarea får garage 
sammanbyggt med bostäder uppföras 
 

Fasad (f1) Minst hälften av huvudbyggnaderna ska ha fasader som 
till minst 50% utförs i trämaterial 
 

Fasad (f2) Parkeringsgarage med planterbart bjälklag får uppföras 
över och under mark till en höjd av maximalt 8 meter 
ovan kvartersgata (B1) 
 

Fasad (f5) Garagefasad och bostadsfasad ska förskjutas gentemot 
varandra mot kvartersgata (B1) 
 

Dagvatten (b1) Dagvattenfördröjning motsvarande 4,8 m3 per 1000 m2 
ska anläggas. Avledning ska ske till område n1. 
 

Område D 
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Villkor för startbesked (a1) Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän 
bergsäkringsåtgärder utförts inom och i anslutning till 
byggrätt 

 

 
Figur 22. Sektion genom område D. Bebyggelsen vid Ringvägen trappar upp mot 

bergsväggen. Parkeringsgarage placeras i två plan under bostadsbebyggelsen. 

Illustration Radar arkitektur & planering.  

 

 
Figur 23. Vy från Ringvägen mellan område D och område C. Illustration Made-

Up/Radar arkitektur & planering. 
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Område E 
Bebyggelsen i nordost klättrar uppför berget och släppen mellan 
husen ger siktstråk upp mot naturen. Byggnaderna varierar mellan 
fyra och nio våningar och även här länkas bebyggelsen samman 
av upphöjda terrasserade gröna gårdar som inunder rymmer 
garage. De övre gårdarna har direkt koppling med gångstråk till i 
skogen i öster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbestämmelser område E 

 

Användning 
(B, P1,) 

Bostäder, parkeringsgarage 

 

Höjd 
(romb) 

33 m nockhöjd 
 
Utöver angiven nockhöjd får tekniska anläggningar 
uppföras 
 

BTA (e6) Största exploatering för bostäder är 160% bruttoarea av 
fastighetsarean. Utöver angiven bruttoarea får garage 
sammanbyggt med bostäder uppföras.  
 

Fasad (f1) Minst hälften av huvudbyggnaderna ska ha fasader som 
till minst 50% utförs i trämaterial 
 

Fasad (f2) Parkeringsgarage med planterbart bjälklag får uppföras 
över och under mark till en höjd av maximalt 8 meter ovan 
kvartersgata (B1) 
 

Dagvatten (b1) Dagvattenfördröjning motsvarande 4,8 m3 per 1000 m2 
ska anläggas. Avledning ska ske till område n1. 
 

Skydd mot störningar (m6) Stödkonstruktion eller annan geoteknisk åtgärd får 
uppföras. Åtgärden ska godkännas av sakkunnig 
geotekniker 

Villkor för startbesked (a1) Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän 
bergsäkringsåtgärder utförts inom och i anslutning till 
byggrätt 

Område E 
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Villkor för startbesked (a2) Startbesked för bostads- eller skoländamål ovan mark får
inte ges förrän berörds marks lämplighet avseende
förorenad mark uppnåtts. Marken ska uppnå kraven för
känslig markanvändning med platsspecifikt riktvärde för
förhöjda PAH-H nivåer. Med ovan mark menas byggnads
våning som i sin helhet ligger över kringliggande marks
medelmarknivå. Startbesked för marklov får ges

Villkor för startbesked (a7) Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän i
bestämmelse m7 föreskriven åtgärd kommit till stånd eller
i bygglov kan visas vara en del av byggnadsverket

Område F
I område F möter bebyggelsen parken innan byggnaderna skalan
dras upp något i ytterkanterna av planområdet. Likt område A-C
möjliggörs en småskalig varierad bebyggelse i tre till sex
våningar och parkering sker framförallt utanför området.
Området ger goda möjligheter för att skapa en tät struktur med
mycket grönska och med mycket nära kopplingar till det centrala
parkstråket.

Planbestämmelser område F 

Användning
(B)

Bostäder

Höjd
(romb, e1)

21 m byggnadshöjd
25 m nockhöjd

(20% av byggnadsarean, se e1, regleras med högsta
byggnadshöjd/nockhöjd på 10/13 meter avseende friliggande
eller sammanbyggda småhus)

Komplementbyggnader får uppföras till en högsta nockhöjd
om 4 meter

Utöver angiven nockhöjd får tekniska anläggningar uppföras

Område F 
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BTA (e5) 2800 m2 (bostäder) 
 
Utöver angiven byggnadsarea får komplementbyggnader så 
som förråd, cykelförråd, gemensamhetshus uppföras. 
Fristående garage tillåts ej. 

Bostadstyp (e1) 20 % av BTA:n ska utgöras av friliggande eller 
sammanbyggda småhus, se även höjd ovan. 

Fasad (f1) Minst hälften av huvudbyggnaderna ska ha fasader som till 
minst 50% utförs i trämaterial 
 

Fasad (f2) Parkeringsgarage med planterbart bjälklag får uppföras över 
och under mark till en höjd av maximalt 8 meter ovan 
kvartersgata (B1) 
 

Fasad (f3) In- och utfart till underjordiskt garage ska placeras mot 
kvartersgata (B1) 
 

Markens anordnade (n4) Maximalt 80% av markytan får hårdgöras 
 

Dagvatten (b2) Dagvattenfördröjning motsvarande 2,9 m3 per 1000 m2 ska 
anläggas. Avledning ska ske till område n1. 
 

Villkor startbesked (a2) Startbesked för bostads- eller skoländamål ovan mark får inte 
ges förrän berörds marks lämplighet avseende förorenad 
mark uppnåtts. Marken ska uppnå kraven för känslig 
markanvändning med platsspecifikt riktvärde för förhöjda 
PAH-H nivåer. Med ovan mark menas byggnads våning som 
i sin helhet ligger över kringliggande marks medelmarknivå. 
Startbesked för marklov får ges 

 
 
Område G 
I områdets sydöstra del nyttjas bergtäktens massor för att bygga 
upp terrängen till naturens ursprungliga höjdnivå. 
Bostadsbebyggelsen utgörs av flerbostadshus i varierande 
storlek. I söder placeras byggnaderna i den sluttande terrängen, 
med terrasserade upphöjda gårdar och parkeringsgarage under. 
Detaljplanen möjliggör för bebyggelse i tre till åtta våningar.  
 
Då del av området utgörs av bebyggelse i suterräng delas 
området in två områden, norra och södra.  
 
 
 
 

Område G 
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Planbestämmelser område G, norra delen 

Användning
(B, P1)

Bostäder, parkeringsgarage

Höjd
(romb)

26 m nockhöjd

Utöver angiven nockhöjd får tekniska anläggningar
uppföras

BYA (e8) 1500 m2 (bostäder) 

Utöver angiven byggnadsarea får komplementbyggnader så
som förråd, cykelförråd, gemensamhetshus samt
parkeringsgarage med planterbart bjälklag uppföras.
Fristående garage tillåts ej.

Fasad (f1) Minst hälften av huvudbyggnaderna ska ha fasader som till
minst 50% utförs i trämaterial

Fasad (f6) Minst 50% av garage ska uppföras under kvartersgatans
(B1) höjd

Dagvatten (b1) Dagvattenfördröjning motsvarande 4,8 m3 per 1000 m2 ska 
anläggas. Avledning ska ske till område n1.

Grundläggning (b8) Grundläggning ska ske genom pålning

Skydd mot störningar (m6) Stödkonstruktion eller annan geoteknisk åtgärd får
uppföras. Åtgärden ska godkännas av sakkunnig
geotekniker

Villkor startbesked (a2) Startbesked för bostads- eller skoländamål ovan mark får
inte ges förrän berörds marks lämplighet avseende
förorenad mark uppnåtts. Marken ska uppnå kraven för
känslig markanvändning med platsspecifikt riktvärde för
förhöjda PAH-H nivåer. Med ovan mark menas byggnads
våning som i sin helhet ligger över kringliggande marks
medelmarknivå. Startbesked för marklov får ges

Villkor startbesked (a4) Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän i
bestämmelse m5 föreskriven åtgärd kommit till stånd eller i
bygglov kan visas vara del av byggnadsverket

Villkor marklov (a6) Inom betecknat område krävs marklov för schakt- och
utfyllnadsarbeten
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Planbestämmelser område G, södra delen 

Användning 
(B, P1) 

Bostäder, parkeringsgarage 

Höjd 
(romb) 

+101,0 m nockhöjd över angivet nollplan 
 
Utöver angiven nockhöjd får tekniska anläggningar 
uppföras 
 

BTA (e9) Största exploatering för bostäder är 200% bruttoarea av 
fastighetsarean. Utöver angiven bruttoarea får garage 
sammanbyggt med bostäder uppföras 
 

Fasad (f1) Minst hälften av huvudbyggnaderna ska ha fasader som till 
minst 50% utförs i trämaterial, 

Fasad (f4) Suterrängvåningar får uppföras och ska anpassas efter 
terräng  
 

Dagvatten (b1) Dagvattenfördröjning motsvarande 4,8 m3 per 1000 m2 ska 
anläggas. Avledning ska ske till område n1. 

Grundläggning (b8) Grundläggning ska ske genom pålning 

Skydd mot störningar (m5) Inom betecknat område ska stödkonstruktion anläggas. 
Åtgärden ska godkännas av sakkunnig geotekniker 

Villkor startbesked (a2) Startbesked för bostads- eller skoländamål ovan mark får 
inte ges förrän berörds marks lämplighet avseende 
förorenad mark uppnåtts. Marken ska uppnå kraven för 
känslig markanvändning med platsspecifikt riktvärde för 
förhöjda PAH-H nivåer. Med ovan mark menas byggnads 
våning som i sin helhet ligger över kringliggande marks 
medelmarknivå. Startbesked för marklov får ges 

Villkor startbesked (a4) Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän i 
bestämmelse m5 föreskriven åtgärd kommit till stånd eller i 
bygglov kan visas vara del av byggnadsverket 

Villkor marklov (a6) Inom betecknat område krävs marklov för schakt- och 
utfyllnadsarbeten 
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Område H 
Vid entrén till planområdet välkomnar en varierad 
bebyggelse i tre till sex våningar med kontor, lokaler, 
sportverksamheter och garage. Gaturummet aktiveras 
med entréer, mobilitetshubbar och offentliga zoner 
möblerade med cykelparkering och sittbänkar intill 
verksamheternas entréer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbestämmelser område H 

Användning 
(C, P1) 

Centrum, parkeringsgarage 

Höjd 
(romb) 

30 m nockhöjd  
 
Utöver angiven nockhöjd får tekniska anläggningar 
uppföras 
 

Fasad (f1) Minst 50% av huvudbyggnaderna ska ha fasader som 
till övervägande del utförs i trämaterial 
 

Dagvatten (b1) Dagvattenfördröjning motsvarande 4,8 m3 per 1000 m2 
ska anläggas. Avledning ska ske till område n1. 

 

Område H 
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Område I 
Centralt i området föreslås ett torg som ramas in av 
stadsdelens viktigaste sociala funktioner med förskola 
och äldreboende på ena sidan (område J) och ett 
gemenskapshus, kallat Lakehouse, på den andra (område 
I). Entréer, uteserveringar och verksamheternas 
viktigaste samlingspunkter lokaliseras mot torget och 
skapar en mötesplats i soligt söderläge. Torget ligger 
strategiskt placerat i området med koppling till de 
viktigaste interna stråken och parken. Utsikten över 
Landvettersjön i sydöst ger platsen en speciell identitet.  
 
Lakehouse vid torget är hela stadsdelens gemensamma 
nav med olika funktioner. Det utgör en central del i 
området och blir därför en av de första byggnaderna som 
föreslås uppföras i området. Lakehouse planeras 
innehålla centrumverksamhet så som exempelvis 
möteslokaler, restaurang och kafé, kontorshotell med 
kreativa arbetslokaler och gästlägenheter och de boendes 
eget ”stadsdelshus”.   
 
 
 
Planbestämmelser område I  

Användning 
(C, O, P2 ) 

Centrum, tillfällig vistelse, parkeringsgarage under mark 
eller i suterräng 
 

Höjd 
(romb) 

+87 nockhöjd över angivet nollplan 
+94,0 nockhöjd över angivet nollplan 
 
Utöver angiven nockhöjd får tekniska anläggningar uppföras 
 

Utformning (f7) Huvudbyggnad ska uppföras med suterräng-, sluttnings- eller 
källarvåning 

Dagvatten (b1) Dagvattenfördröjning motsvarande 4,8 m3 per 1000 m2 ska 
anläggas. Avledning ska ske till område n1. 

Utförande (b6) Marken får underbyggas 

Grundläggning (b8) Grundläggning ska ske genom pålning 

Skydd mot störningar (m8) Inom betecknat område ska markens totalstabilitet säkras 
genomanläggande av stödkonstruktion eller begränsade 
släntlutningar i kombination med lastkompensering som 

Område I 
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säkerställer att tillfredsställande totalstabilitet uppnås. 
Åtgärden ska godkännas av sakkunnig geotekniker 

Villkor startbesked (a3) Startbesked får inte ges för byggnad ovan mark för bostads-, 
vård eller skoländamål innan täktverksamhet är avslutad. 
Med ovan mark menas byggnads våning som i sin helhet 
ligger över kringliggande marks medelmarknivå.  
Startbesked för marklov går ges.  

Villkor startbesked (a5) Startbesked får inte ges för byggnadsverk inom område som 
belagts med skyddsbestämmelse m8 förrän i bestämmelsen 
föreskriven åtgärd inom det berörda området kommit till 
stånd eller i bygglov kan visas vara del av byggnadsverket 

Villkor marklov (a6) Inom betecknat område krävs marklov för schakt- och 
utfyllnadsarbeten 

 

Figur 24. Möjlig utformning av Lakehouse, med Landvettersjön i blickfånget. Illustration 

Snøhetta.  
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Område J 
Område J innefattar förskola och äldreboende. Samnyttjade 
av gård och lokaler är positivt för både verksamheternas 
logistik och för den sociala aspekten med att äldre och unga 
möts. För att skapa en god utomhusmiljö för barnen 
gällande buller ska bebyggelse och andra anordningar 
placeras så att ekvivalent ljudnivå uppgår till max 50 dBA 
under dagtid för gården. Parkering till verksamheten sker 
under mark med infarten placerad i områdets nordvästra del.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbestämmelser område J 

Användning 
S1, D1, C, B, P2 

Skola, förskola, äldrevård, centrum, bostäder, 
parkeringsgarage under mark eller i suterräng 
 

Höjd 
(romb) 

+100 m nockhöjd över angivet nollplan 
 
Utöver angiven nockhöjd får tekniska anläggningar uppföras 
 

BYA (e2) 2100 m2 
 
Utöver angiven byggnadsarea får komplementbyggnader så 
som förråd, cykelförråd, gemensamhetshus samt 
parkeringsgarage med planterbart bjälklag uppföras. 
Fristående garage tillåts ej. 

Dagvatten (b3) Dagvattenfördröjning motsvarande 3,2 m3 per 1000 m2 ska 
anläggas. 
 

Utförande (b6) Marken får underbyggas 

Utförande, ramp (b7) Ramp till underjordiskt garage får uppföras.  

Grundläggning (b8) Grundläggning ska ske genom pålning 

Buller (m1) Bebyggelsen ska placeras så att ekvivalent ljudnivå uppgår 
till max 50 dba under dagtid för gården. 

Skydd mot störningar (m8) Inom betecknat område ska markens totalstabilitet säkras 
genomanläggande av stödkonstruktion eller begränsade 
släntlutningar i kombination med lastkompensering som 

Område J 
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säkerställer att tillfredsställande totalstabilitet uppnås. 
Åtgärden ska godkännas av sakkunnig geotekniker 

Villkor startbesked (a3) Startbesked får inte ges för byggnad ovan mark för bostads-, 
vård eller skoländamål innan täktverksamhet är avslutad. 
Med ovan mark menas byggnads våning som i sin helhet 
ligger över kringliggande marks medelmarknivå.  
Startbesked för marklov går ges.  

Villkor startbesked (a5) Startbesked får inte ges för byggnadsverk inom område som 
belagts med skyddsbestämmelse m8 förrän i bestämmelsen 
föreskriven åtgärd inom det berörda området kommit till 
stånd eller i bygglov kan visas vara del av byggnadsverket 

Villkor marklov (a6) Inom betecknat område krävs marklov för schakt- och 
utfyllnadsarbeten 

 

 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten inom området kommer efter markmodellering att vara god och området 
kommer kunna uppfylla tillgänglighetskraven.  
 
Bebyggelse kommer att uppföras i suterräng och placeras med entréer i enlighet med 
tillgänglighetskrav. Planen möjliggör bostäder med direkt markkontakt.  
 
En ambition är att undvika friliggande parkeringsgarage. Parkering kommer till största 
delen att lösas i parkeringsgarage under och ovan mark som sammanbyggs med bostäder 
och verksamheter. Viss markparkering kommer att anordnas. I anslutning till entréer 
kommer handikapplatser att anordnas. Utrymme för cykelparkering anordnas i 
parkeringsgarage samt i anslutning till entréer.  
 
Mellan lokalgatorna i planområdets nordöstra del finns det partier där lutningen är så pass 
stor att trappor måste anläggas. Dessa partier är därmed inte tillgänglighetsanpassade men 
det ska finnas alternativa vägar som uppnår tillgänglighetskraven.  
 
Solförhållanden 

Bebyggelsen i områdets västra delar är placerad för att soloptimera gårdarna och husen 
så mycket som möjligt. De i huvudsak lägre byggnaderna i kvarterens södra del, ger 
kortast möjliga skuggning på gården dagtid. Gårdarnas, i huvudsak östvästliga, 
sträckning hanterar de längre morgon- och kvällsskuggningarna för största chans till 
solbelysta delar.  
 
Förskolans gård bör placeras i sydväst för att möjliggöra goda solförhållanden större 
delen av dagen. 
 
Flerbostadshusen norr om Ringvägen är placerade och riktade så att merparten av 
husens sidor likväl som gårdarna nås av direkt sol under olika tidpunkter på dagen. 
 
I det östra området följer bebyggelsen terrängens riktning från lågpunkten i sydväst till 
högpunkten i nordöst. Denna struktur optimerar chanserna till solbelysta hus i 
sydvästsol, medan gårdarnas riktning från nordväst till sydöst släpper in solen på 
morgon till mitt på dagen.  
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Placering av husen har även påverkats utifrån placering och riktning för solceller för att
få bästa möjliga effekt från dessa.

Figur 25. Solstudie utförd i framtagen 3D-modell över föreslagen bebyggelse. Studien 

visar solförhållanden kl. 11 den 22 juni. (Radar arkitektur & planering, 2019-11-06)  

Service 

I Mölnlycke centrum, cirka tre kilometer från området, finns ett gott utbud av offentlig
och kommersiell service. I centrum finns bibliotek, kulturhus, förskolor, skolor och gym-
nasium, resecentrum (tåg och busstrafik), vård, detaljhandel, bensinstation, banker, apo-
tek, gym, livsmedelsbutiker med mera. Till Landvetter centrum är det cirka fem kilome-
ter. I Landvetter centrum finns viss service i form av skola F-9, livsmedelsbutiker, restau-
ranger, bensinstation, frisör, apotek, vårdcentraler och ett resecentrum (busstrafik).

Planförslaget

Planen medger etablering av service inom flera delar av planområdet. Främst föreslås
centrumändamål vid områdets entré, intill torget och längs med Ringvägen.
Planbestämmelsen ”Centrum” rymmer en kombination av olika verksamheter som bör
ligga centralt eller vara lätta att nå.

I områdets södra del föreslås en byggrätt för en förskola med sex avdelningar, ca 90 barn,
och äldreboende med cirka 50 lägenheter. För förskola rekommenderar Boverket 40
kvadratmeter friyta för lek och utevistelse per barn samt en total storlek på hela utemiljön
på minst 3000 kvadratmeter. Byggnad för förskola och äldreboende kan uppföras till en
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största byggnadsarea om 2100 kvadratmeter. Den totala ytan på området är ca 6200 kvm. 
Det ena hörnet av området är avsatt till yta för underjordisk ramp. Denna del är även 
olämplig att nyttja som utemiljö pga. riskavståndet till närliggande verksamhetsområde. 
Genom att ta bort denna yta samt ytan för byggnad kan sammantaget en gård om ca 3600 
kvadratmeter anläggas, vilket ger 40 kvadratmeter per barn.  
 
Friytor 

Inom området finns idag inga befintliga lek- och rekreationsvärden, dels på grund av 
bergtäktens verksamhet, dels på grund av att marken är svårtillgänglig generellt. I 
naturområdena öster om planområdet finns det stigar tillgängliga för allmänheten.  
 
Planförslaget  
 
En bärande målsättning med detaljplanen är att området ska vara en grönskande stadsdel.  
 
Genomförande av detaljplanen innebär att ett längsgående parkstråk från norr till söder 
anläggs vilket regleras med planbestämmelse n1 - Kvarterspark. Tillhörande 

parkanordningar får uppföras exempelvis pergola, förrådsbod och lusthus. I parken finns 
möjligheter att anordna gångstråk, vistelseytor, lekplatser med olika teman och 
funktioner. Parken är också strategiskt placerad för att kunna omhänderta dagvatten från 
omgivande områden. Förutsättningarna är goda för att anordna vattendrag vilket bidrar 
till parken med de kvaliteter som närhet till vatten kan ge.  
 
Längs Boråsvägen planläggs marken som n2 - Kvarterspark, väg får anordnas. Detta för 
att tydliggöra att gång- och cykelbana eller körbar väg är möjlig att anordna inom 
parkmark.  
 
Inom respektive kvarter skapas bostadsgårdar med friytor, mindre lekplatser och 
gemensamma samlingsplatser. Lekplatser avses även anläggas inom kvarterspark där 
lämpligt. I områdets norra del planeras för en mindre bollplan.  
Naturområdena öster om planområdet med befintliga stigar är fortsatt tillgängliga för 
allmänheten.  
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Figur 26. Bollplan och rekreationsmöjligheter i norra delen. Illustration Snøhetta.  

 
Gator och trafik 

Planområdet omfattar en del av väg 540, Boråsvägens, sträckning. Boråsvägen är på 
större delen av sträckan en statlig väg med hastighetsbegränsningen 70 km/tim. Denna 
hastighet innebär bland annat trafiksäkerhetsproblem för oskyddade trafikanter och 
bullerpåverkan från trafiken. Trafikverket är väghållare fram till Rådanäsvägen, väster 
om detta är Härryda kommun väghållare.  
 
En enskild väg, Grustagsvägen, leder in till området och inom Härryda Kross område 
finns körvägar för täktens verksamhet.  
 
Längs Boråsvägen finns en befintlig gång- och cykelväg ungefär från Grustagsvägen och 
västerut.  
 
Norr om planområdet ligger väg 40/27.  
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Planförslaget 
  
Gatustruktur 

En ny gatustruktur behöver byggas upp inom planområdet. Strukturen omfattar en ny 
matargata, gång- och cykelstråk, ändrad utformning av befintlig busshållplats vid Borås-
vägen samt förändringar av Boråsvägen på sträckan genom planområdet.  

 
 
Nedan beskrivs trafikförslaget översiktligt. För mer detaljer, se Väg- och trafikutredning 
(Sweco, 2020-03-13). Alla gator inom planområdet, förutom Boråsvägen, planläggs som 
kvartersmark.  
 
Boråsvägen 
Ett nytt bostadsområde av den omfattning som detaljplanen innebär medför fler 
fotgängare och cyklister och därmed fler oskyddade trafikanter utmed Boråsvägen och 
behov av att korsa vägen. Det är viktigt för trafiksäkerheten och områdets kvalitet att 
vägen utformas med ett mer tätortsmässigt gaturum än dagens landsväg. En tätortsmässig 
gata skulle bidra till bättre förutsättningar för att resor ska ske med cykel eller för gående 
som ska till bussen. Vidare ger en sådan gata bättre möjligheter att ta sig till vattnet och 
Wendelbergsparken samt en trygg och säker miljö för dem som kommer att bo och besöka 
området. I samband med detaljplanens utbyggnad föreslås därför trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder, en ny utformning av Boråsvägen samt en hastighetssänkning.   

Figur 27. Föreslaget gatunät. Illustration Radar Arkitektur & planering. 
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På vägens södra sida föreslås en ny gång- och cykelbana som ansluter i bredd och läge
till befintlig gång- och cykelbana vid hållplatsen ”Bråta industriområde” och den nya
kopplingen in i området. Öster om Grustagsvägen föreslås gång- och cykelbanan smalnas
av till 2,5 meters bredd för att undvika att inkräkta i strandskyddsområde. Det största
flödet av cyklister bedöms vika av in mot planområdet i höjd med hållplatsen varför
bredden är acceptabel standard för lägre flöden av fotgängare och/eller cyklister. Inom
det åtgärdspaket som föreslås för Boråsvägen ingår en gång- och cykelväg fram till
planområdets östra del.

En förutsättning för omdaning av Boråsvägen är att hastigheten sänks till 40 km/tim på
vägen. Detta möjliggörs genom att kommunen har beslutat att förflytta tätortsgränsen så
att den hamnar öster om planområdet och övertar väghållarskapet från Trafikverket för
Boråsvägens sträckning genom planområdet.  Från öster markeras hastighetssänkningen
med en avsmalning av vägbanan med en refug i mitten.

Enligt olycksregistret STRADA förekommer en del olyckor på sträckan som kan bero på
hög hastighet. Att sänka hastigheten bedöms därmed vara gynnsamt ur flera aspekter.
Dels tillgängliggörs vattnet då fler säkra och trygga passager kan skapas för oskyddade
trafikanter, dels minskar risken för olyckor med motorfordon och bullernivån från
trafiken minskas. Totalt sänks hastigheten på en cirka 600 meter lång sträcka.

De förändringar av Boråsvägens utförande som föreslås bedöms inte innebära några
förändringar av vägens funktion som transportkorridor vid normaltrafikering.
Framkomligheten för persontrafik och räddningstjänsten kommer att förändras något
genom sänkningen av hastighetsbegränsningen. Vid omledning från väg 40/27 påverkas
trafiken något på grund av att kollektivtrafikhållplatsen och gångöverfarter som kan bidra
till köbildning. Föreslagen utformning påverkar inte framkomligheten för tung trafik.

I den östra delen av Boråsvägen möjliggörs en infart till en vändslinga som planeras
användas vid vägunderhåll samt för åtkomst till planerad pumpstation för spillvatten. Det
finns även möjlighet att anlägga en mindre parkeringsyta för besökare till Lakehouse
och/eller parkområdet samt en tillfart. Området regleras med användningsbestämmelse
E2T1 – Teknisk anläggning ex. tryckstegringsstation eller pumpstation samt vändslinga,
parkering, tillfart.
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Grustagsvägen 
För att klara framtidens trafik till området behöver Grustagsvägen breddas. 
Grustagsvägen ligger idag inom fastigheten Bråta 2:135 och breddningen av vägen 
innebär att en del av fastigheten behöver ianspråktas. För att inte göra större intrång än 
nödvändigt på Bråta 2:135 föreslås en sektion om 13 meter.  
 
Gång- och cykelpassagen som föreslås bör av trafiksäkerhetsskäl ligga på korsningens 
östra sida. Det finns inga anslutande fastigheter på den västra sidan utan enbart ett stängsel 
mot baksidan av fastigheten. Bedömningen är att det är en fördel att separera gång och 
cykel.  
 
Breddningen innebär att några av träden på fastigheten Bråta 2:135 behöver tas ned. 
Träden står med varierande avstånd både mellan väg och sinsemellan vilket troligen 
innebär att träden är en rest av en tidigare parkliknande miljö som succesivt avvecklats 
för att ge plats för gräsytor snarare än har planterats längs en väg. Träden står också i ett 
område som inte bedöms kunna klassas som ett i övrigt öppet landskap då det i 
närområdet finns både skogsmark och bebyggelseområden. Träden bedöms således inte 
vara biotopskyddade och någon dispens bedöms därmed inte vara nödvändig. 
 
 
 

Figur 28. De röda linjerna visar gränserna för hastighetssänkningen. Observera att från 

vändslinga/parkering vid Boråsvägen kan en anslutningsväg till närmaste bostäder an-

läggas vilket redovisas på till planhandlingarna tillhörande illustrationsplan.   
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Figur 29. Sektion som visar gaturummet efter en breddning av Grustagsvägen. 

Illustration Radar Arkitektur & planering. 

 
 
Ringvägen  
Ringvägen fungerar som en övergripande matargata och leder genom hela området. 
Denna gata fungerar även som en förbindelse till samtliga parkeringsgarage som är 
placerade under bostadsbebyggelsen. Gatan förbinder området med interna kvartersgator. 
Målet med strukturen är att skapa ett lugnt och trivsamt område där fordonstrafiken 
minimeras i de inre delarna av området samtidigt som det skapas en god tillgänglighet.  
 
Illustrationsplanen visar att det på båda sidor av Ringvägen finns gångytor som på norra 
sidan bildar mindre platser/torg med trädplanteringar med plats för sittmöbler och 
cykelparkering. Cykelbanan sträcker sig längs hela Ringvägen. På den södra sidan finns 
förgårdsmark till bostäderna som med sin grönska kan ge en grön kontext även till gatan. 
Ambitionen är en grön zon planterad med träd och med underplantering av buskar och 
perenner som följer hela gatan och separerar gatans körbana och cykelbana/gångyta på 
södra sidan. Den gröna zonen har också en viktig funktion att hantera gatans dagvatten i 
öppna system med fördröjning och rening. Den gröna ytan breddas med fördel på vissa 
platser så att körbanan istället blir mindre, vilket skapar en mer intim gata med en naturlig 
hastighetsbegränsning.  
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Figur 30. Sektion Ringvägen. Illustration Radar Arkitektur & planering. 

 
Centrumgatan  
Centrumgatan är den gata som leder mot Lakehouse. Gatan föreslås som enda gata i 
området få kantstensparkering för att ge goda möjligheter för att lämna och hämta vid 
förskolan samt samnyttjande av lättillgängliga parkeringsytor under dag- och kvällstid för 
äldreboende och Lakehouse. Även här föreslås trädplanteringar längs gatan.  
 
Centrumgatan ändrar karaktär då den närmar sig Lakehouse och blir mer likt en öppen 
torgyta med en fin, samlande markbeläggning där det också finns plats för ytor för av- 
och inlastning men gestaltade som en del av torgytan. Platsen ska fungera väl för 
verksamheten i Lakehouse både funktionellt och gestaltningsmässigt. Torgytor med 
sittmöjligheter, grönska med mera omger Lakehouse både kring gaveln i söder där 
utsikten mot Landvettersjön accentueras och på ytorna i öster som ansluter till parken.

 
Figur 31. Sektion Centrumgatan. Illustration Radar Arkitektur & planering. 
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Kvartersgator 
Inom området finns även mindre kvartersgator som letar sig in bland husen. Dessa ska ha 
en annan karaktär än övriga gator och ska upplevas som halvprivata zoner där alla 
trafikslag samnyttjar ytan med prioritet för gång och cykel, en typ av gångfartsgator. 
Markmaterial som grus, gräsarmering och grönytor ska vara en naturlig del av dessa gator 
vilket ger en intim känsla och därför mycket låga hastigheter. En öppen 
dagvattenhantering följer samtliga gator och rinner ut och tas om hand i bäckstråket i det 
centrala parkstråket.  
 
För att alla bostäder ska kunna angöras enligt tillgänglighetskraven finns i 
bebyggelseförslaget ytor som är körbara för fordon, exempelvis för flyttbilar och 
sjuktransporter. Ytorna ska vara framkomliga för fordon men gestaltas som vistelseytor 
som små torg, platsbildningar eller delar av park/grönyta så att de inte upplevs som 
körytor. Markparkering ska undvikas, med undantag för handikapparkering. 
 
 

 
Figur 32. Principsektion kvartersgata med parken till höger. Illustration Radar 

Arkitektur & planering.  

 

 
Gång- cykel- och mopedtrafik  
Detaljplanen medger utrymme för en förlängning av gång- och cykelvägen längs 
Boråsvägens södra sida fram till parkeringsinfarten i öster. Vid Grustagsvägen kopplas 
befintlig gång- och cykelväg samman med en gång- och cykelväg som anläggs längs 
områdets nya matargata Ringvägen. Sammankopplingen innebär att boende och 
verksamma i området kan gå och cykla separerat från övrig trafik till och från Mölnlycke 
centrum eller till närliggande busshållplatser för expressbuss till Göteborgs centrum eller 
buss till Landvetter och Mölnlycke centrum. Gångbanorna inom området ska vara minst 
2 meter breda och gång- och cykelbanor minst 2,5 meter breda.  
 
På de mindre kvartersgatorna inom kvarteren som är tänkta som gångfartsgator samsas 
de olika trafikslagen. Ett gångstråk leder längs hela parkstråket från naturområden och 
bollplanen i norr till Lakehouse och grönområde vid Landvettersjön med tvärförbindelser 
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mellan östra och västra bostadsområdena. Genom kvarteren ska det finnas ett nät av 
gångvägar med en halvprivat karaktär. För barn blir detta sekundära gångsystem en 
möjlighet att på ett tryggt sätt lära känna sin närmiljö och utvidga sina ”domäner” i takt 

med att man växer upp. 
 
Genom ett utbrett gång- och cykelvägsnät i området som ansluter till befintligt nät skapas 
säkra vägar mellan det nya bostadsområdet och närliggande skolor i Mölnlycke och till 
Mölnlycke centrum. Från planområdet kommer det vara möjligt att gå och cykla på 
separerade gång- och cykelvägar eller lågtrafikerade kvartersgator.  
 
Kommunen avser att under 2020-2021 vidare planera för en utbyggnad av cykelvägen 
längs med Boråsvägen från korsningspunkten vid Bråta byväg vidare mot Solsten för att 
ansluta till befintlig cykelväg mot centrum, se figur 31.  Detta blir då ett kontinuerligt, 
separerat cykelstråk från Bråta in till centrala Mölnlycke. Cykelbanan längs 
Wendelsvägen kommer även att byggas ut under 2020 vilket skapar fler gång- och 
cykelmöjligheter.   
 
 

 
Figur 33. Cykelförbindelser mellan planområdet och centrala målpunkter. (1) Cykelväg 

till hållplats Solsten för Grön express samt vidare till centrala Mölnlycke. (2) Utbyggnad 

längs Wendelsvägen. Alternativa vägar i delvis blandtrafik redovisas med prickad linje. 

(Sweco, 2020-03-13) 
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Angöring till området 
Till området kan två anslutningar anordnas från Boråsvägen, en befintlig vid 
Grustagsvägen och en i östra delen. Utfarten i den östra delen syftar till att möjliggöra för 
en vändslinga för väghållningsfordon, en liten parkeringsyta och en tillfart. På övrig 
sträcka utmed Boråsvägen föreslås utfartsförbud.  
 
I och med att parkeringen främst koncentreras i helt eller delvis underjordiska 
parkeringsgarage sker in- och utfarter relativt samlat. Inom det centrala området kommer 
gator inom kvartersmark att anordnas för att lösa angöring till respektive bostad. 
Trafiksäkra korsningar ska anordnas.  
 
Tillkommande trafik 
Tillkommande trafik har beräknats utifrån en exploatering på 950 bostäder vilket är 100 
bostäder mer än framtaget bebyggelseförslag redovisar. Planområdet beräknas ge upphov 
till cirka 7500 personresor1 per vardagsdygn till och från området. Av resorna bedöms 
totalt cirka 4100 fordonsrörelser genereras per vardagsdygn.  
 
Majoritet av den tillkommande fordonstrafiken väntas gå mot Göteborg och Mölndal på 
väg 40/27. För en medelvardag väntas en tredjedel gå mot Mölnlycke centrum respektive 
österut mot till exempel Landvetter flygplats. Det bedömda tillskottet på Boråsvägen 
västerut är 3100 varav sedan 1800 fordon kör på väg 40/27 vid Mölnlyckemotet. 100 
fordon kör österut på Boråsvägen från planområdet och vidare till väg 40/27, varav 50 
bedöms vika av mot Partille.   
 
Tillkommande fordonstrafik bedöms påverka väg 40/27, väster om Mölnlyckemotet. 
Trafikmängden väster om Mölnlyckemotet väntas i 2015 års nivå vara 58 400 fordon.  
Ett fullt utbyggt planområde bedöms generera en ökning på 1800 fordon. 
 
Mobilitetsåtgärder enligt mobilitetsutredningen bedöms innebära att fler kan komma att 
välja kollektivtrafik och cykel i stället för bil, vilket begränsar antalet tillkommande 
fordon på väg 40/27. Det bedömda fordonstillskottet är litet och bedöms inte innebära 
betydande negativ påverkan på riksintresset.  
 
Parkering och mobilitetsåtgärder 

Exploatören har en vision om att området ska ha en klimatsmart profil. Ett minskat 
bilanvändande och användandet av andra transportsätt än bil är därför utgångspunkten för 
bebyggelseförslaget som har utformats för att uppnå denna målsättning. En viktig del i 
den nya stadsdelens identitet och ambitionen är att skapa ett område med ett rimligt men 
ändå ett lågt parkeringstal för att gynna nyttjande av bilpooler, cykel och buss. 
 
Utan  särskilda mobilitetsåtgärder bedöms utgångsvärdet för antal parkeringar vara 1,5 
bilplatser per lägenheter för flerbostadshus vara lämpligt. Utöver det angivna 
parkeringstalet för bostadslägenheter har kommunen inte några riktvärden för 
cykelparkering för bostäder eller bilparkering för verksamheter. 
 
  

 
 
1 Personresor inkl. bil, kollektivtrafik, cykel, gång, övriga  
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Ett platsspecifikt parkeringsbehov har därför räknats fram i Mobilitets- och 
parkeringsutredning (Koucky & partners, 2019-10-25). Utredningen baseras på 
Göteborgs stads modell (Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad 2018-04-

24 samt Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2011-10-31) för att 
räkna fram parkeringsbehov för cykelparkering för bostäder och bilparkering för 
verksamheter för jämförbara områden. Beräkningsmodellen baseras på ett satt 
utgångsvärde för parkering, som kan minskas beroende på vilka förutsättningar som 
råder. I utredningen för planområdet räknas parkeringsbehovet fram utifrån aspekterna 
lägesbedömning, mobilitetsåtgärder och möjligheterna till samnyttjande. 
 
Med hänsyn till områdets goda tillgänglighet med cykel och kollektivtrafik samt en rad 
föreslagna mobilitetsåtgärder föreslås att parkeringstalet för bostäder sänks till 1,0 platser 
per lägenhet. Även parkeringstalen för verksamheter sänks något jämfört med 
startvärdena.  
 
De mest centrala mobilitetsåtgärder som föreslås är tydlig information och 
marknadsföring av områdets goda tillgänglighet med kollektivtrafik och cykel, 
kostnadstäckande avgifter för bilparkeringsplatser samt införandet av en bilpool som 
primärt ska minska behovet av en andra bil. Bilparkeringsplatser förbereds för 
möjligheten att ladda elbil. De boende erbjuds väderskyddade cykelparkeringar med 
tilläggstjänster som cykelpump och ”mekställ” i området samt att det finns plats för 
lastcyklar.  
 
Mobilitetsåtgärderna kommer att säkerställas genom avtal vilket innebär att planens 
genomförande inte ska ge upphov till mer tillkommande trafik och mer parkering än vad 
är framräknat. Läs mer under avsnitt ”Avtal”.  
 
Bilparkering 
Bebyggelseförslaget som detaljplanen utformas efter baseras på att områdets 
parkeringsbehov löses i samlade parkeringsgarage sammanbyggda med bostäder och 
verksamheter per kvarter för boende och besökare. Garagen kan uppföras såväl under 
som ovan mark under övrig bebyggelse. Totalt möjliggör förslaget för sammanlagt cirka 
950 parkeringsplatser (bostäder och verksamheter). Viss markparkering kommer att ske, 
dels för korttidsparkering/angöring och dels för handikapplatser invid entréer. Det finns 
möjlighet att anlägga fler parkeringsplatser i området om behovet uppstår.  
 
Merparten av de boendes parkeringsbehov tillgodoses inom 50 meter från bostaden. 
En liten andel av bostäderna, som ligger i anslutning till parkområdet och Lakehouse, har 
drygt 150 meter till parkering.  
 
Parkering ingår normalt i respektive markanvändning som anges. För att säkerställa 
möjligheterna till 3d-fastighetsbildning anges dock specifikt markanvändningen P- 
Parkering, P1 – Parkeringsgarage och P2 – Parkeringsgarage under mark eller i suterräng 
på plankartan där förslag finns om att anlägga parkering respektive parkeringsgarage.  
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Figur 34. Förslag till lokalisering av bilparkering, totalt cirka 1 000 platser. Illustration 

Radar Arkitektur & planering. 

 
Cykelparkering 
Värdena för cykelparkering föreslås vara oförändrat från kommunens riktlinjer förutom 
för kontor och förskola eftersom de flesta nyttjare antas finnas på gångavstånd. 
Cykelparkeringstalen för kontor föreslås sänkas från 7/1000 kvm BTA till 2, för förskola 
från 20/1000 kvm BTA till 5. Utrymme för cykelparkering anordnas i parkeringsgarage 
och i samlade cykelförråd på respektive gård. Det finns möjligheter till väderskyddad 
cykelparkering för 2,5 cyklar per bostad i flerbostadshus. Utöver det planeras allmän 
cykelparkering vid entréer, Lakehouse, förskola och äldreboende. Totalt innebär förslaget 
cirka 2 200 cykelplatser.  
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Kollektivtrafik 

Hållplatsen Bråta industriområde trafikeras idag av buss 611 mellan Mölnlycke och 
Bollebygd och buss 610 mellan Rävlanda, Hindås och Göteborg. Kollektivtrafiken har 
hög avgångsfrekvens, majoriteten av avgångarna går var 15 minut i rusningstrafik, och 
bussarna trafikerar både Mölnlycke station och Landvetters resecentrum som är större 
kollektivtrafikplatser. I nedanstående tabell redovisas restider till utvalda målpunkter. 
Busshållplatsen ligger inom gångavstånd från planområdet och kan nås på 2–5 minuter 
till fots eller på 1–2 minuter med cykel. Cirka 2 kilometer väster om planområdet finns 
hållplats för expressbuss till centrala Göteborg. 
 

  

 

 

Centrala Mölnlycke 
och Landvetter 
Resecentrum 

7 min., linje 611 15 min 06:30-23:30 vardagar, 
07:00-03:00 helgdagar 

Centrala Göteborg 16 min, linje 610 30 min från Gbg: 06-09 
mot Gbg: 14-18 

Centrala Göteborg 24 min, linje 611 & Grön 
Express 

15 min 06:30-23:30 vardagar, 
07:00-03:00 helgdagar 

Centrala Mölndal 32-37 min, flera möjliga 
förbindelser 

10-15 min 05:30-23:30 

Landvetter Flygplats 24 min, linje 611 & 612 
från Landvetter Resec. 

15 min. 06:30-23:30 

Centrala Borås 1:04 h, linje 611 & 101 30 min. 06:30-23:30 
 

Figur 34. Restider och avgångsfrekvens för resor med buss mellan området och utvalda 

målpunkter. Utdrag ur mobilitetsutredning, Koucky & partners. Källa: Västtrafik 

 
Planförslaget  
 
I samband med områdets utbyggnad kommer utformningen av befintlig busshållplats med 
färdriktning mot Landvetter ändras. Ändringen innebär att befintlig hållplats flyttas något 
söderut för att ge plats åt den nya infarten till planområdet. Hållplats mot Mölnlycke 
förläggs öster om infarten till planområdet.  I samband med hållplatserna föreslås även 
gångpassager över Boråsvägen, ytor för cykelparkering för kollektivtrafikresenärer och 
gång- och cykelbanor som kopplar samman busshållplatserna med planområdet.  
 
Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 

Aktuellt område ligger utanför verksamhetsområde för VA.  
 
Inom området finns generellt inget kommunalt VA-system. Dock finns kommunala VA-
ledningar till Bråta 2:35 över södra delen av Grustagsvägen. Sydväst om planområdet 
finns en kommunal pumpstation för spillvatten samt dricks-, spill och dagvattenledningar. 
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Planförslaget  
 
För att ansluta områdets VA-ledningar till verksamhetsområdet för VA krävs ett flertal 
kapacitetshöjande åtgärder på ledningsnät och av avloppspumpstationer. En VA- och 
dagvattenutredningar har tagits fram, som inför granskning av detaljplanen har komplet-
terats med ytterligare en utredning (Sweco, 2018-10-22 respektive Sweco 2019-10-18).  
 
Den befintliga pumpstationen vid infartsvägen till planområdet föreslås tas bort och ny 
pumpstation anläggs inom planområdet invid Boråsvägen. Stationen nås från Boråsvägen 
genom en separat tillfart. I och med att hela planområdet (förutom Grustagsvägen) 
planeras slutta mot bäckstråket leds lämpligen spillvattennätet till pumpstationen via ett 
ledningsnät i bäckstråket.  
 
Höjdsättning inom området ska möjliggöra avledning av spillvatten med självfall för de 
framtida fastigheterna, enbart i undantagsfall bör pumpning ske. På plankartan finns en 
upplysning om att lägsta golvnivå för entréplan till byggnad för bostad, skola/förskola 
och äldrevård samt tekniska anläggningar ska vara 0,2 meter ovanför närliggande gata 
inom kvartersmark.  
 
Området ansluts till befintligt dricksvattennät vid Grustagsvägen. En 
tryckstegringsstation krävs för området och detaljplanen medger byggrätt norr om Gula 
villan. Tryckstegringsstationen ska anpassas så att alla fastigheter inom planområdet 
erhåller ett tryck på 35-70 mvp i förbindelsepunkt. Eventuell ytterligare tryckreglering 
inom fastigheterna bekostas av fastighetsägarna.  
 
Området ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten. 
Majoriteten av planområdet planläggs som kvartersmark. Tillgängligheten av VS-nätet 
för framtida drift och under säkras med u-område längs hela Ringvägen där driftansvar 
ligger på huvudmannen för dricks- och spillvattenledningarna. I övriga delar regleras inte 
ledningsrätt för dricks- och spillvattenledningar utan detta lösas i senare skede där 
fastighetsbildning sker. Se avsnitt under ”Genomförande”.  
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Figur 35. Principkarta över driftansvar för VA-ledningar. Grön färg visar mark som 

reglas med u-område. Rosa färg visar mark som inte regleras med ledningsrätt i 

plankartan, men där ledningar kan komma att förläggas till enskilda fastigheter/hushåll.  

Dagvatten 

Till planområdet sker avrinning från ett område norr om väg 40/27 via en trumma under
vägen. Innan området blev en bergtäkt fanns ett naturligt vattenstråk från trumman ner
mot Landvettersjön. Ett område öster om planområdet avrinner också mot planområdet.
Området består av skogsmark, avverkad skog samt berg i dagen. Planområdet avvattnas
huvudsakligen söderut mot Landvettersjön via tre trummor under Boråsvägen.

Planförslaget

VA- och dagvattenutredningar har tagits fram (Sweco 2018-10-22, Sweco 2019-10-18).
Där beskrivs hantering av dagvatten utifrån bebyggelsetyper samt vägtyper.
Beskrivningen ska ligga till grund för utformning av dagvattensystemet för att säkerställa
att fördröjning och rening av dagvatten sker inom planområdet.  I utredningen ingår även
skyfallsstudie för området, se under rubrik ”Översvämning” under avsnittet ”Störningar 

och risker”.
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Härryda kommuns dagvattenpolicy förespråkar öppna dagvattensystem och avsikten i 
planområdet är att dagvatten inte ska införlivas i kommunens verksamhetsområde för VA.  
 
Fördröjning och rening går att åstadkomma inom planområdet i erforderlig utsträckning.  
Hantering av dagvatten och fördröjning ska anordnas lokalt inom respektive 
kvartersmarksområde och avrinning avses fortsatt ske mot Landvettersjön. Fördröjningen 
av dagvattenhantering föreslås lösas på olika sätt för respektive delområde och sedan 
ledas till det centrala parkstråket där ytterligare fördröjning och rening kan ske innan 
slutavledning till recipient. 
 
Inom det centrala parkstråket är avsikten att återskapa ett öppet vattenstråk, liknande en 
bäck eller vattentrappa, med platåer som tillåts översvämmas vid höga dagvattenflöden. 
Detta kan åstadkommas genom ett jämnt flöde av vatten från intilliggande områden. 
Fördröjningsåtgärder exempelvis dammar i bäckstråket rekommenderas att anläggas som 
täta konstruktioner. Den övre delen av bäckstråket utformas för att primärt rena dagvatten 
och fördröjningseffekt hanteras längre ned i bäckstråket. 
 
Området dimensioneras för 20-årsregn och det totala flödet ut från området beräknas öka 
från 1300 l/s till 2100 l/s efter exploatering. En klimatfaktor på 1,25 har använts för att 
beräkna det dimensionerande flödet efter exploatering. De åtgärder och planbestämmelser 
som föreslås tillser att dagvattenflödet inte ökar efter exploatering.  
 
Förutom bäckstråket förslår utredningen många olika typer av hanteringssystem (bland 
annat växtbeklädda makadamdiken, nedsänkta växtbäddar, öppna dagvattenlösningar, 
grönytor, genomsläppliga beläggningar, gröna tak) vilka alla innebär god fördröjning och 
är optimala för god rening av dagvattnet. Fördröjning och rening i erforderlig utsträckning 
bedöms därmed kunna åstadkommas inom planområdet.  
 
Inom områden med småhus/flerfamiljshus (främst område A-C) kan hanteringen av 
dagvatten med fördel samlas på några utvalda, strategiska ställen. För att minska utflödet 
av dagvatten är det lämpligt att anlägga gröna tak och genomsläpplig beläggning på ytor 
som traditionellt sätt utförs som hårdgjorda. Inom dessa delar av planområdet säkerställs 
en del av kvartersmarken som grön yta genom bestämmelse n4 - Marken inte får 
hårdgöras till mer än 80 %.  
 
Inom områden med en högre exploateringsgrad föreslås istället för gröna lösningar grå 
eller grågröna lösningar som är mer platseffektiva. Dessa lösningar renar vattnet mindre 
än helt gröna lösningar. En stor del av vattnet från dessa områden leds till bäckstråkets 
övre delar där bäcken föreslås utformas med fokus på rening. För dagvattenhantering på 
bjälklag gäller samma princip.  
 
Hantering av dagvatten inom bebyggelseområdena regleras med planbestämmelse b1-b4 
om att minsta fördröjningsvolym för dagvatten/1000 m2 yta inom användningsområdet 
ska anordnas och att dagvatten ska avledas till parkområde n1. Detta för att åstadkomma 
ett jämnt flöde av vatten. Inom n1 ska fördröjningsmagasin för dagvatten och skyfallsled 
(eller annat skydd för översvämning) ska anordnas inom området vilket regleras med 
planbestämmelse b5. Höjdsättning av området med plushöjder säkerställer också goda 
avrinningsmöjligheter enligt förslag i dagvattenutredningen. Då slutgiltig plushöjd inte är 
fastställd regleras att plushöjderna får avvika +/- 0,5 meter i höjdled.  
 
Längs Boråsvägen läggs dike norr om vägen som ansluts till trummor under vägen. 
Boråsvägen har idag ingen rening av vägdagvatten och ett dike ger en reningseffekt före 
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avledning till recipienten. Vid vallen mot väg 40/27 kommer avvattning ske ned mot 
befintlig dammar.   
 
Vid ett genomförande av åtgärderna bedöms dagvattnet från området enskilt inte påverka 
möjligheten att uppnå god ekologisk eller kemisk status i vattenförekomsten 
Landvettersjön i sin helhet och inte heller längre nedströms liggande vattenförekomster. 
 

Figur 36. Exempel på dagvattenhantering som föreslås i området (Sweco 2019-10-18) 

 
Energi  

Det finns inga uppgifter om att förslaget berör några befintliga energianläggningar så som 
fjärrvärmeledningar eller liknande.   
 
Planförslaget  
 
Området kan försörjas med lokala lösningar som värmepumpslösningar från luft eller 
berg, och utnyttjandet av överskottsvärme. Det finns även möjlighet till att anlägga 
solpaneler på taken.  
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El, tele och fiber  

Skanova har bland annat ledningar från väster via befintlig nätstation på fastigheten Bråta 
2:25 och som går över Grustagsvägen till Bråta 2:135 och sedan tillbaka över 
Grustagsvägen till byggnad på Grustagsvägen 8. IP-only har fiberledningar som till 
största delen ligger utanför planområdet. 
 
Det går en mindre kraftledning utmed norra sidan av Boråsvägen och utmed väg 40/27:s 
södra sida går en större kraftledning som ägs av Härryda Energi. Härryda Energi har även 
starkströmsledningar som också kommer från befintlig nätstation på Bråta 2:25 och går 
rakt österut till Bråta 2:135. Ytterligare en ledning går direkt norrut, parallellt och strax 
väster om Grustagsvägen och vidare till befintlig verksamhetsområdet. Fiberledningen 
kommer från väster, och ligger strax norr om plangränsen vid Boråsvägen och ansluter 
till Bråta 2:135 vid korsningen för Grustagsvägen.  
 
 
 

 
 

Figur 37. Befintliga el-, tele- och fiberledningar samt kraftledning.  
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Planförslaget  
 
Hänsyn behöver tas till ledningarna vid ombyggnad av Grustagsvägen och Boråsvägen. 
El, tele och fibernät byggs ut i samband med att tillfartsvägar byggs. Placeringar av 
nätstationer kommer utredas med berörd leverantör.  
 
Där ledningsdragning sker på kvartersmark kommer ledningsrätter tecknas mellan 
ledningsägarna och respektive fastighetsägare. Alla fastigheter ska anslutas.  
 
Detaljplanen medger byggrätt för tekniska anläggningar – transformatorstationer. Initial 
bedömning är att tre transformatorstationer behövs inom området. Transformatorstationer 
bör i första hand inte integreras i byggnader för att underlätta underhåll vid störningar och 
öka tillgängligheten och för strålsäkerhet. Åtkomst till stationerna säkerställs med servitut 
eller motsvarande. Markreservat för underjordiska ledningar regleras i planen. Storlek på 
transformatorstationen begränsas till 15 kvadratmeter byggnadsarea.       
 
Under befintlig kraftledning längs väg 40/27 planeras för en vall som skydd mot farligt 
gods och bullerstörningar. Minimalt avstånd mellan en luftledning med spänning 1 – 55 
kV på 5 meter mellan byggnadsdel och närmaste fasledare ska beaktas vid arbete nära 
kraftledningen. Ett möte har hållits med Härryda energi angående byggnation av vall 
under kraftledning där säkerhetsavstånd har stämts av där ett avstånd om 7 meter är 
gällande vid privata fastighetsägare. Vid arbete nära eller under kraftledningen finns det 
enligt Härryda energi även möjlighet att tillfälligt stänga av ledningen. En dialog hålls 
med Härryda energi under vidare arbete. Närmast föreslagen bebyggelse är placerad ca 
50 meter från kraftledningen.  
 

 
Figur 38. Princip för minimisäkerhetsavstånd från kraftledning. Bild från Svenska kraft-

nät. 
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Figur 39. Kraftledningens ungefärliga placering gentemot föreslagen bebyggelse. Illust-

ration Radar Arkitektur & Planering.  

 

 

Avfall 

Närmaste återvinningscentral finns cirka 400 meter åt väster, Bråta återvinningscentral.  
 
Planförslaget  
Utrymme för kompostering och sortering av sopor ska anordnas för enskilda fastigheter 
eller grupper av fastigheter i anslutning till uppställningsplats för hämtningsfordon, enligt 
kommunens gällande avfallsföreskrifter. Utrymmen ska vara dimensionerade och 
utformade för hämtning veckovis och erbjuda god tillgänglighet, bra uppställnings-

Figur 40.  Skiss över föreslagen placering av avfallsstationer  
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möjlighet för avfallsfordonen samt god arbetsmiljö för hämtningspersonalen. Lämplig 
lösning redovisas i varje projekt. 
 

Hantering av mat- och restavfall föreslås för hushåll utmed centrumgatan och Ringvägen 
ske vid gemensamma molocker med underjordiska behållare. Molockerna töms med 
sopbil upp till en gång/vecka. För övriga hushåll uppförs miljöhus. Dimensionering av 
avfallsmängder motsvarar minst Avfall Sveriges föreskrifter. Avståndet mellan 
bostadsentré och molocker/miljöhus uppgår till max 50 meter, enligt allmänt råd i 
Boverkets byggregler. För molocker behöver en yta om två meter runt resp. molock vara 
fri och inte gångbanor eller parkeringsplatser i direkt anslutning. Inga träd får placeras 
runt molocken då dessa kan växa över och hindra vid ex. tömning. Skyltar, lyktstoplar 
etc. ska placeras så att åtkomst till molockerna inte hindras. Vid tömning ska tömningsbil 
kunna köra utan backningsrörelser.   
 
För övriga fraktioner anordnas gemensamma stationer som fördelas inom området.  
  
Störningar och risker 

Farligt gods 

Väg 40/27 norr om planområdet är en primärt rekommenderad transportled för farligt 
gods. En riskbedömning för farligt gods och industri har tagits fram (Sweco, 2019-11-06) 
där följande skyddsavstånd från väg 40/27 anges:  
 

Utformning 
Mindre känslig 

verksamhet 

Normalkänslig 

verksamhet 
Känslig verksamhet 

Enbart skyddsavstånd 30 m 40 m 70 m 

Brandskyddad fasad - 10 m 70 m 

Vall el. dyl. 20 m 20 m 50 m 

Brandskyddad fasad 
och vall el. dyl. - 10 m 50 m 

 
Vid anläggande av vall eller dylikt räknas inte avståndet från vägkant utan från 
exempelvis vallens närmsta kant mot vägen.  
 
Mindre känslig verksamhet innefattar bland annat industri, lager och parkering. 
Normalkänslig verksamhet innefattar bland annat bostäder, handel, kontor och 
samlingslokaler och känslig verksamhet innefattar bland annat bostäder (flerbostadshus), 
hotell, vård och skola. 
 
Planförslaget 
 
I de nordvästra delarna av planområdet finns en bergskam som utgör en kraftig barriär 
mellan väg 40/27 och planerad bebyggelse. Den hindrar exempelvis påverkan från 
explosioner och spridning av brandfarlig vätska mot planområdet. I den nordvästra delen 
av planområdet bedöms därför skyddsavstånden i sig utgöra ett tillräckligt skydd utan 
vidare åtgärder.  
 
I de nordöstra delarna av planområdet går en brant slänt direkt från vägkant ner mot 
området med föreslagen bebyggelse. Slänten sträcker sig cirka 175 meter utmed vägen, 
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är cirka 20 meter hög och har en brant lutning. Det finns ett vägräcke längs sträckan idag 
men enligt Trafikverket kan det inte klassas som ett högkapacitetsräcke. På grund av den 
kraftiga slänten och räckets status vid den nordöstra delen av planområdet behövs därför 
ytterligare skyddsåtgärder för att uppnå en acceptabel risknivå. Flera alternativa 
skyddsåtgärder har utretts under projektets gång, bland annat högkapacitetsräcke i 
kombination med kantsten. Den åtgärd som är inarbetad i detaljplanen är att bygga en vall 
med dike längs vägsträckan. Ur ett riskperspektiv skyddar vallen mot en avåkning och 
begränsar utbredningen av farligt gods i vätskeform. Vallen ska utformas för att uppfylla 
trafiksäkerhetskrav i VGU. En princip för vallens utformning har tagits fram utifrån 
synpunkter från Trafikverket.  
 
I plankartan regleras området med kvartersmark ”B – Bostäder” och specificeras med 

bestämmelse m4 – ”Skydd ska finnas som uppfyller att ett tungt fordon (samt utsläppt 
farligt gods i vätskeform) vid avåkning från väg 40/27 ska kvarstanna i anslutning till 
transportleden”. Inom samma yta regleras även att vall får uppföras samt utformning och 
placering av denna. Vallen får uppföras till som högst +119 meter över nollplanet. Vallen 
kommer att terrasseras ned mot planerad bebyggelse. Uppbyggnaden av terrasserna 
kommer bestå av bakåtförankrad stödmur vilket kommer att resultera en bättre hållfasthet 
och stabilitet inom terrassen. Där terrasseringen inte uppnår fullgod stabilitet kan detta 
åtgärdas med geotextil och geonät. Detta regleras med bestämmelse m7 – ” Vallens 
stabilitet ska säkras genom anläggande av stödkonstruktion eller annan geoteknisk åtgärd. 
Åtgärden ska godkännas av sakkunnig geotekniker”. En upplysning har också införts om 
att utformning och placering av riskskydd ska ske i samråd med Trafikverket.  
 
För att säkerställa att bostäder inom 150 meter från vägområdet inte uppförs innan skydd 
finns på plats villkoras startbesked genom en generell bestämmelse ”Startbesked för 

bostäder inom 150 meter från väg 27/40 får inte ges förrän åtgärd enligt bestämmelse m4 

uppförts”.   
 

 

 
För att minska risken vid utsläpp av giftig gas vid eventuell olycka involverande farligt 
gods har en generell planbestämmelse införts på plankartan att byggnader inom 150 meter 

Figur 41. Principutformning av vall (Sweco, 2019-11-06) 
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från väg 40/27 ska förses med högt placerade luftintag. Luftintagen ska placeras på sida 
som inte är exponerad mot väg 40/27, minst 8 meter ovan mark, annars på tak.  
 
Följande skyddsavstånd har därmed inarbetas i detaljplanen:  
 

- Minst 30 meter bebyggelsefritt. Detta område ska utformas så att det inte 
uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 

- Minst 40 meter till normalkänslig verksamhet, exempelvis handel, kontor och 
småbostadshus.  

- Minst 70 meter (från vägkant) samt minst 50 meter (från vall) till känslig 
verksamhet, exempelvis flerbostadshus, vård och skola.  

 
Industri 

Öster om planområdet finns ett befintligt industri/verksamhetsområde, Bråta 
verksamhetsområde. Inom verksamhetsområdet finns en blandning av olika typer av 
verksamheter. En riskbedömning för farligt gods och industri har tagits fram (Sweco, 
2019-11-06). De riskkällor som beaktas i utredningen är förvaring av farlig vara; 
brandfarlig gas, brandfarlig vätska och explosiv vara. Verksamheterna hanterar både icke 
anmälnings- och tillståndspliktiga ämnen och anmälnings – och tillståndspliktiga ämnen.  
 
Planförslaget  
 
Verksamhetsområdet innebär att skyddsavstånd har hanterats har inarbetats i 
detaljplanen. Främst gäller detta skyddsavstånd från verksamheten Svenska Retursystem 
som är beläget närmast planområdet. Följande skyddsavstånd från plangräns har 
inarbetats i detaljplanen:  

70 meter 

Figur 42. Område där vall får uppföras (orange markering) samt avstånd till bebyggelse 

från väg 
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• 100 meter till känsliga byggnader, till exempel förskola och äldreboende på grund 

av risker från hantering av brandfarlig gas (understigande 1000 liter). 
• 3 meter till så kallade A-byggnader (bostadshus, kontor, hotell etc.)  
 

Avståndet gäller från plangräns för att inte begränsa verksamhetsutövarens möjligheter 
att flytta på hanteringen av farlig vara inom sin fastighet i framtiden.  
 
Närmast plangräns mot industriområdet planeras centrumverksamhet och bostäder. Den 
planerade förskolan och äldreboendet ligger utom skyddszonen.  
 
Avseende icke anmälnings- eller tillståndspliktiga ämnen finns utrymme inom fastigheten 
för de som berörda verksamheterna att förvara ämnen på tillräckligt avstånd från 
planerade bostäder. Framtida anmälnings- eller tillståndsärenden får efter att planen 
vunnit laga kraft hanteras utefter de nya förutsättningarna i närområdet gällande bostäder 
och verksamheter.  
 

 
 
Figur 43. Riskavstånd till verksamheten Svenska Retursystem. Kartan visar att markan-

vändningen är anpassad till skyddsavstånden, med 3-meterszonen (röd markering) inom 

prickmark och skola bortom 100-meterszonen (blå markering).  

 
Flygbuller  

Planområdet ligger utanför definierat område som beräknas överskrida riktvärde för 
flygbuller. 
 
Trafik- och verksamhetsbuller  

Planområdet ligger intill en stor motorväg, väg 40/27, som alstrar höga ljudnivåer. Även 
Boråsvägen alstrar en del höga ljudnivåer. Väster om planområdet finns ett 
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verksamhetsområde med bland annat logistikverksamhet och en återvinningsanläggning. 
Två av verksamheterna har bullervillkor idag. 
 
Detaljplanen innefattar olika typer av bebyggelse som innefattas av olika riktvärden för 
buller.  För redovisning av gällande riktvärden för buller, se bullerutredning (Sweco, 
2019-10-23).  
 
En bullerutredning har utförts (Sweco, 2019-10-23). Utredningen, och detaljplanen, ut-
går från en sänkning av hastigheten på Boråsvägen till 40 km/h genom planområdet och 
det är konsekvenserna vid denna hastighet som beskrivs nedan.  
 
Järnvägstrafik 

Bedömning är att bullerpåverkan till planområdet från Kust- till kustbanan och 
planeradhöghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås är begränsad. Ljudnivåer från 
Kust- till kustbanan bedöms inte överskrida riktvärden för trafikbuller inom planområdet.  
 
Verksamhetsbuller 

Väster om planområdet finns ett verksamhetsområde bestående bland annat av Mölnlycke 
logistikpark, Bråta företagspark och Bråta återvinningscentral. Tre verksamheter har 
bullervillkor idag. Buller från verksamheterna ger upphov till ljudnivåer vid bostadshus 
och förskola/äldreboende i västra delen av planområdet som klarar riktvärden för Zon A 
enligt Boverkets vägledning om industribuller. Maximala ljudnivåer nattetid beräknas 
klara 55 dBA vid fasad. För utemiljö inom planområdet och vid planerad 
förskola/äldreboende bör egen eller gemensam uteplats samt skolgård kunna 
åstadkommas som klarar riktvärde med hänsyntill industribuller.  
 
Beräkningsresultat visar att verksamheterna i området inte ger upphov till ljudnivåer som 
överskrider ljudnivåer enligt Boverkets vägledning eller givna bullervillkor. Även om 
byggnader i den delen närmast verksamhetsområdet inte byggs ut klaras riktvärdena.  
 
Trafikbuller  

Den stora höjdskillnaden på cirka 70 meter från väg 40/27 ned till den lägsta punkten i 
planområdet är en stor fördel för att undvika påverkan av buller från riksvägen.  Beräk-
ningarna visar störst bullerpåverkan från väg 40/27. Längs denna väg planeras en utfyll-
nad av slänten och byggandet av en vall, vars uppgift dels är att skydda vid avåkning dels 
kommer att begränsa trafikens bullerpåverkan till planområdet.  
 

• I norra delen av planområdet beräknas en bostad tangera riktvärden på 60 dBA 
dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. 

 
• Bostäder i den sydöstra delen av området, närmst Boråsvägen, beräknas få högst 

58 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad.  
 

• Generellt avtar ljudnivåerna mot mitten av området. I den inre delen av planom-
rådet förväntas lägre ljudnivåer. I markplan beräknas huvudsakligen nivåer under 
50 dBA.  
 

• För majoriteten av bostadsbyggnaderna beräknas riktvärden för uteplatser, dygn-
sekvivalent ljudnivå 50 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA, inte överskridas. 
Denna bedömning gäller inte byggnader utmed lokalvägarna inom planområdet 
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(Ringvägen och Centrumvägen in mot Lakehouse), bostadsbyggnaderna i södra
delen av området närmast Boråsvägen samt på uteplatser på högsta våningsplanet

• För äldreboendet/förskolan beräknas markytan vid byggnaden få dygnsekviva-
lenta ljudnivåer över 50 dBA vilket överskrider riktvärden. Med en bullerskydd-
skärm eller bullerskyddsvall väster om byggnaden och nära Boråsvägen beräknas
dygnsekvivalenta ljudnivåer mindre än 50dBA för hela innergården.

Figur 44. Trafikbuller inom planområdet med bullervall uppförd vid väg 40/27 (Sweco 

2019-10-23)  

Kumulativa effekter av trafikbuller och verksamhetsbuller 

En kumulativ bedömning av effekterna från både trafikbuller och verksamhetsbuller visar
att trafikbuller är den dominerande källan till buller inom planområdet. De närliggande
verksamheterna bedöms ge en liten påverkan och kan vid de bostadshus som ligger
närmast verksamhetsområdet innebära en marginell ökning av den totala ljudnivån.

Planförslaget

Vad gäller verksamhetsbuller visar beräkningarna att befintliga verksamheter inte ger
upphov till ljudnivåer över riktvärdena, men trafikbuller överstigs i vissa fall.

Bebyggelsen inom planområdet behöver utformas så att ljudmiljön vid fasad och på
uteplatser uppfyller gällande riktvärden enligt trafikbullerförordningen. Bullerutredning
baseras på bebyggelseförslaget som redovisas på illustrationsplanen. Bebyggelsen kan
även placeras annorlunda mot detta förslag för att uppnå bullerkraven.

Utöver hastighetssänkning på Boråsvägen från 70 km/h till 40 km/h föreslås nedan
åtgärder för att reducera bullerpåverkan i området.



Granskningshandling för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 

Sida 74 av 109 

• För att säkerställa en god ljudmiljö regleras plankartan med en generell
bestämmelse om vilka bullerriktvärden som ska uppfyllas för bebyggelse

• I norra delen mot väg 40/27 där riktvärden överskrids i vissa lägen för både fasad
och för uteplatser kan utformning av bostäderna och uteplatserna utformas så att
gällande bullerförordnings riktvärden uppnås

• Byggrätten för förskolan/skolan är placerad utifrån förväntade rörelsemönster
inom området där till exempel föräldrar kan hämta och lämna barn på vägen till
eller från hemmet, i stråk som leder till gång- och cykelbanenätet eller till
busshållplatsen. Platsen är även mest lämplig utifrån möjligheterna till kopplingar
till det naturområde som förväntas kunna vara kvar mot Boråsvägen. Med ett
bullerskydd och/eller en byggnad längs hela södra sidan av byggrätten bedöms en
god ljudmiljön där lek, rekreation och pedagogisk verksamhet ska förekomma
kunna följas. För att säkerställa att en god utemiljö införs planbestämmelse m1 i
plankartan som innebär att bebyggelse och andra anordningar ska placeras så att
gård med högst 50 dBA ekvivalentnivå under dagtid kan anordnas. Genom att
bebyggelsens placering regleras för att säkerställa en god ljudmiljö på skolgård
skapas även en ljuddämpad sida för äldreboende där gemensam uteplats kan
anordnas i miljö där riktvärden bedöms kunna klaras.

Bråta återvinningscentral och Sortera Skandinavien är de enda tillståndspliktiga
anläggningarna i närområdet med bullervillkor. Genomförande av planen bedöms inte
påverka dessa verksamheters bullervillkor.

Ökad trafik på Boråsvägen 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms innebära en ökning av trafik på Boråsvägen.
Ökningen beräknas leda till en höjning av ekvivalenta ljudnivåer mellan 1-3 dBA vid
vissa befintliga bostadsbyggnader längs Boråsvägen. Väster om planområdet beräknas
cirka 1 dBA skillnad. De påverkade bostäderna ligger i Mölnlycke vid Brännhögsvägen,
Solstensgärdet och vid Bråta Byväg. Öster om planområdet beräknas cirka 3 dBA
skillnad. Det mest utsatta huset ligger på Bårhult 1:5 och beräknas få nivåer om högst 68
dBA dygnsekvivalent och 87 dBA maximal ljudnivå vid fasad. Skillnaden för ekvivalent
ljudnivå mellan plan- och nollalternativ är 3 dB och riktvärde 65 dBA överskridas därmed
oavsett om utbyggnad sker enligt detaljplanen eller inte.

Vibrationer 

Då markområdet till huvuddelen består av berg bedöms risken för störande
markvibrationer som liten.

Planförslaget

Inga åtgärder föreslås rörande vibrationer.
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Översvämning 

En kompletterade VA- och dagvattenutredning har utförts av Sweco (2019-10-18) där 
skyfallsmodellering har utförts. Avrinning till och inom planområdet samt hantering av 
dagvatten beskrivs under avsnitt ”Dagvatten”.  
 
Planförslaget 
 
Översvämningsrisk från omkringliggande områden och från Landvettersjön är låg, men 
vid skyfall uppstår enligt genomförd analys vissa områden med höga vattendjup och/eller 
höga flöden.  
 
Skyfallsmodellering har utförts för planområdet med omnejd för att utreda 
konsekvenserna vid ett klimatkompenserat 100-årsregn. Den planerade höjdsättningen 
och markanvändningen har legat till grund för utredningen, som visar på principiella 
avrinningsstråk och potentiella riskområden. Höjdmodellen som ligger till grund för 
modelleringen saknar detaljerad information om vägsektioner, höjdsättningen av det 
planerade bäckstråket i det centrala parkområdet, höjdsättning på omgivande områden, 
detaljutformning såsom kantsten och visar inte på ett detaljerat sätt flödet genom de 
vägtrummor som finns inom och i anslutning till planområdet. Vid en detaljutformning 
av området i ett senare skede kan den genomförda modelleringen användas som underlag.  
 
Skyfallsmodelleringen visar att höga flöden och högt vattendjup uppstår i framförallt tre 
områden: vid Lakehouse, längs bäckstråket och vid Boråsvägen.  
 

 
Figur 45. Resultat från skyfallsmodellering. Figuren visar det maximala vattendjup som 

uppstått under simuleringen.  Höga vattendjup uppstår vid (1) Lakehouse, (2) Längs 

bäckstråket och (3) vid Boråsvägen.  
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För Lakehouse kan risken för översvämning minskas genom höjdsättning och utformning 
av kvartersgator inom område A-C samt norr om området så att vatten leds till det centrala 
bäckstråket. Det är även viktigt att säkerställa höjdsättningen i anslutning till Lakehouse 
så att den möjliggör för vatten att ledas till bäckstråket. Konsekvenser vid översvämning 
av bäckstråket kan minskas genom utformning och placering av stråket.  
 
Höga flöden vid Boråsvägen uppstår framförallt för att vägtrummor inte modellerats. 
Befintliga trummor är dock underdimensionerade och delvis igensatta varför det är 
rimligt att anta att höga flöden kommer att uppstå även om dessa modelleras.  
Konsekvensen kan minimeras genom att flytta placeringen av vägtrummorna. Om vatten 
ändå rinner över Boråsvägen är det inte troligt att det ansamlas på vägen, utan avrinner 
nedåt Landvettersjön vilket inte påverkar framkomligheten på vägen.                     
 
Generellt bör höjdsättningen av hela området säkerställa att regn- och dagvattnet inom 
området rinner där det orsakar minst skada. Höjdsättning av kvartersmarken är viktig för 
att undvika översvämning vid regn av högre återkomsttid än vad dagvattensystemen är 
dimensionerade för. På plankartan finns en upplysning om att lägsta golvnivå för 
entréplan till byggnad för bostad, skola/förskola och äldrevård samt tekniska 
anläggningar ska vara 0,2 meter ovanför närliggande gata inom kvartersmark. Alternativt 
ska entréer, infarter eller andra öppningar i byggnader utföras med erforderliga skydd mot 
översvämningar genom tekniska åtgärder. Marken bör luta ut från husfasaden. Gator ska 
anläggas så att de kan användas för att avleda stora regn. Det är viktigt att det inte skapas 
några lågpunkter inom området utan att allt dagvatten vid skyfall kan avledas via 
dagvattenanläggningarna eller gator till fördröjningsanläggningar så som bäckstråket.  
 
Om planområdet höjdsätts enligt ovan princip samt att fördröjningsåtgärder utformas och 
placeras för att minska risken för översvämningar bedöms inte skyfall påverka områden 
utanför planområdet.  
 
Blocknedfall 

Områdets risk för blocknedfall är belyst i två utredningar (Norconsult rev. 2020-11-27 
samt ÅF 2020-04-06) 
 
Planområdet består till största delen av berg i eller nära i dagen. I den norra delen av 
planområdet har pågående verksamhet skapat bergskärningar och slänter som kommer att 
behöva åtgärdas när täktverksamheten avvecklas.  
 
På en plats vid Boråsvägen bedöms det finnas en potentiell risk för mindre bergskred. 
(Norconsult, 2020-11-27). Vid bergskärningen mot Boråsvägen i områdets sydöstra del 
(i kartan nedan markerat med ett rött S) finns en riskslänt. Det rör sig om en samling block 
med en total uppskattad vikt på 15 ton. Blocken vilar på ett underlag som med hjälp av 
vittring och frost kan ge vika på uppskattningsvis 10 års sikt. Detta orsakar då ett mindre 
bergskred som i så fall rasar ut på Boråsvägen. Läget bedöms inte vara akut.  
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Planförslaget 
 
I detaljplanens nordvästra del ligger byggrätter i direkt anslutning till kraftiga 
bergskärningar. En bergteknisk utredning har tagits fram (ÅF 2020-04-06) som belyser 
de säkerhetshöjande åtgärder som behöver vidtas för de branta bergsslänterna som 
efterlämnas när täktverksamheten är avslutad och bebyggelse ska uppföras inom området. 
Fullständig redovisning av åtgärder finns i utredning.   
 
Den rekommenderade släntfoten ger en släntfot som ovanför ger ett antal platåer med 
anslutande bergskärning på 8 – 20 meter. Bergsäkringsåtgärderna har utformats för att 
tillgodogöra en långsiktigt säker miljö i området och åtgärderna har anpassats för flera 
delområden. Åtgärderna innefattar bl.a. att anslutande terrasser har ett djup på tre meter 
för att fånga upp is och ev. fallande block, förbättring av bergskärningarna, sprängning 
på de ställen där det anses lämplig och ev. placering av skyddsnät på vissa platser. Där 
terrängen och säkerheten tillåter utförs inga andra åtgärderna än generell bergsrensning. 
Längst den översta bergslänten ska en s.k. ”snubbelhylla” och skut anläggas för att 

förhindra fall från bergskammen.  
 
I plankartan avgränsas de områden som berörs av bergsäkringsåtgärder med bestämmelse 
”m2 - Bergsäkringsåtgärder ska utföras. Åtgärden ska godkännas av sakkunnig 

bergtekniker”. I byggrätter som direkt angränsar till områden med bergsäkringsåtgärder 
ställs villkor på startbesked med bestämmelse ”a1 - Startbesked får inte ges för 

byggnadsverk förrän bergsäkringsåtgärder utförts inom och i anslutning till byggrätt.” 
 
Gällande risken för blocknedfall i anslutning till bergskärningen mot Boråsvägen 
rekommenderas att partiet med potentiella riskblock skrotas ned i samband med att 
planerade åtgärder för Boråsvägen genomförs.  
 
 

Figur 46. "S" markerar slänt med risk för blocknedfall. Till höger ett foto över området vid  

Boråsvägen. 
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Figur 47. Områden som berörs av bergsäkringsåtgärder. 

 
 
Förorenad mark 

Utredningar (Norconsult 2018-10-19 samt Relement 2019-10-29) visar att de delar av 
området som är utfyllt med massor i vissa delar är förorenade.  
 
År 1950 startades en grustäkt i planområdets östra del. När väg 40/27 anlades på 1970-
talet avslutades grustäkten och återställdes. Fram till 1990-talet är områdets användning 
i den östra delen oklar, men det är troligt att det kan ha skett ytterligare utfyllnader i 
området. Från 90-talet och tills idag har det skett jordtillverkning inom den östra delen av 
planområdet. I den västra delen startades på 2000-talet bergtäktsverksamheten som 
successivt har utökats österut och jordtillverkningsdelen har integrerats med upplag av 
bergprodukter från täkten.   
 
Markmiljöundersökningar har utförts inom fastigheten flertalet gånger sedan 2008.  
Inför samråd genomfördes en miljöteknisk markundersökning (Norconsult 2018-09-05) 
och inför granskning har en kompletterande miljöteknisk markundersökning tagits fram 
(Relement 2019-10-29).  
 
Provtagningar har genomförts av Norconsult under 2017 och 2018 i fem punkter. Även 
grundvattenrör installerades. Nya markprovtagningar inför granskning utfördes inom den 
östra delen av fastigheten samt att djupa grundvattenrör installerades och gasbildningen i 
utfyllnadsmassorna kontrollerades. Undersökningsresultaten har jämförts med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig markanvändning (KM) och Mindre 
känslig markanvändning (MKM).  
 
Resultaten från den kompletterande undersökningen visar sammanfattningsvis på 
följande:  
 
 
Område 1 - Sydvästra delen av planområdet: 

• Kring marken runt en dieselcistern förekommer oljeskador 
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Område 2 - Östra delen av planområdet: 

• Östra delen av området består av utfyllnader, cirka 10 meter djup och underlagras 
av lera, morän eller berg 

• Generellt lätt förhöjda halter av PAH-H (mellan KM och MKM). I en punkt på-
träffades halter även överstigande MKM, vilket med stor sannolikhet beror på att 
området är utfyllt med massor innehållandes asfaltsbitar. I prover med asfalt fö-
rekommer även förhöjda halter av alifatiska och aromatiska kolväten som kan 
kopplas till asfaltens bindemedel.  

• Det djupa grundvattnet inom de utfyllda områdena är inte förorenat av varken 
organiska ämnen eller metaller och det sker alltså inte någon föroreningsspridning 
från området. 

• Gasmätningarna visade att det finns metangas djupt ned i fyllnadsmassorna (5-10 
m under markytan) inom två områden. Detta är helt naturligt då naturlig nedbryt-
ning av organiskt material som t.ex. mulljord, grenar m.m. i syrefri miljö ger me-
tangas. I sex av sju provpunkter var metangashalterna låga och/eller sjönk väsent-
ligt vid en begränsad gasomsättning. I en punkt var dock metangashalten relativt 
hög och sjönk inte vid omsättning. 

 

Område 3 - Avbaningsmassor i västra delen av planområdet: 

• Innehåller endast låga halter av metaller och PAH-H (under KM). 
 

 
Figur 48. Karta som visar de områden där markföroreningar har påträffats 

Planförslaget  
 
De lätt förhöjda halterna av PAH-H som finns i asfaltsbitarna samt de alifatiska och 
aromatiska kolvätena som samvarierar med dessa innebär ingen risk för människors hälsa 
och miljön då de är hårt bundna till asfaltsbitarna som påträffats inom planområdet.  
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Följande saneringsåtgärder föreslås för område 1 och område 2:
• Område 1 - Sydvästra delen av planområdet:

o Sanering kring dieselcistern sker genom konventionell schaktsanering.
Miljökontroll och kontrollprovtagning utförs i samband med saneringen.
De platsspecifika värdena (se nedan) som beräknats ska gälla för jord som
kvarlämnats. Sanering av detta område regleras inte i detaljplanen, utan
kommer att åtgärdas i samband med avslutande av täkten.

• Område 2 - Östra delen av planområdet:
o 0,7 meter rena massor läggs som en barriär mellan markytan och förorenad

mark. Boende kommer inte kunna exponeras för asfaltsbitarna med lätt
förhöjda halter av PAH-H.

o För att säkra att metangas inte ansamlas i framtida ledningsgravar eller i
grundläggningar behöver åtgärder tas. Åtgärderna kan liknas vid
radonsäker grundläggning som enligt praxis vidtas inom områden med
höga radonhalter.

Hantering av de förorenade massorna säkerställs i detaljplanen med bestämmelse a2 - ”
Startbesked för bostads- eller skoländamål ovan mark får inte ges förrän berörds marks 

lämplighet avseende förorenad mark uppnåtts. Marken ska uppnå kraven för känslig 

markanvändning med platsspecifikt riktvärde för förhöjda PAH-H nivåer. Med ovan 

mark menas byggnads våning som i sin helhet ligger över kringliggande marks 

medelmarknivå. Startbesked för marklov får ges”. Bestämmelsen innebär att markarbeten
för att avhjälpa föroreningar kan ske i samband med att grundläggning etc. av bostäder
sker. Planbestämmelsen begränsas till områdena i den östra delen av planområdet där
föroreningar har påträffats.

Återanvändning av massor 

Inom område 2 behöver cirka 95 000m3 lätt förorenade fyllnadsmassor schaktas ut. Cirka 
70 000 m3 av dessa behövs för att anlägga en skydds- och bullervall mellan 
bostadsområdet och väg 40/27. Övriga urschaktade massor med föroreningshalt MRR
(mindre ringa risk) planeras att användas som fyllnadsmassor i övriga delar av
planområdet, främst i den sydvästra delen, se figur 50.

Utgångpunkten för återanvändning av massorna är känslig markanvändning (KM).  Det
finns dock anledning att tillåtna något högre halter av PAH-H då förorening förekommer
i asfaltsbitar där den är svårtillgänglig. PAH-H är inte vattenlöslig och heller inte flyktig
vilket gör att exponering endast kan ske om asfaltsbitarna ligger blottlagda i markytan.
Detta innebär att föroreningen inte sprids till grundvattnet samt inte är tillgänglig för
marklevande organismer och upptag i växter.

Platsspecifika riktvärden har tagits fram för fyllnadsmassor och fyllnadsmassor för vall,
se nedan.
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Figur 49. Förslag till platsspecifika riktvärden gällande fyllnadsmassor 

 

 
Figur 50. Förslag till platsspecifika riktvärden gällande vall 

 
Kommande markarbeten inom fastigheten är att betrakta som en verksamhet enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS 1998:899. En anmälan 
kommer att göras till aktuell tillsynsmyndighet (Miljö- och hälsoskydd, Härryda 
kommun) innan planerad schaktstart.  
 
Borttagande av massorna eller koncentration av föroreningar bedöms vara positivt för 
ytvattenkvaliteten. Infiltrations-/fördröjningsanläggningar placeras utanför de områden 
som eventuellt har förorenad mark. Byggnationen inom detaljplanen bedöms inte påverka 
recipienten Landvettersjön negativt. Sammantaget bedöms att föroreningssituationen 
inom området inte utgör något hinder för genomförandet av detaljplanen.  
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Figur 51. Karta som visar de områden där massor kommer att användas som återfyllnad. 

Massor med värden för KM (känslig markanvändning) enligt platsspecifikt framräknade 

värden förläggs inom område 1 och inom område för utbyggnad av vall. Massor med 

värden MRR (mycket ringa risk) flyttas från område 1 och används i område 2.   

Luft 

För att skydda människors hälsa och miljön har regeringen utfärdat en förordning
(2010:477) om miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft. I förordningen beskrivs
dels föroreningsnivåer som inte får överskridas eller som får överskridas endast i viss
angiven utsträckning, dels föroreningsnivåer som ska eftersträvas. Regeringen har även
beslutat om preciseringar och etappmål i miljömålssystemet, svenska miljömål –

preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål, Ds 2012:23.
Miljökvalitetsmålet Frisk luft preciseras så att med målet avses att halterna av
luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot
sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.

Planförslaget

I en luft- och luktutredning (Sweco, 2020-03-13) har spridningsberäkningar av
kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) genomförts för att ta reda på fördelningen av
luftföroreningarna inom plan- och närområdet. En jämförelse har gjorts mellan uppmätta
och beräknade halter och föreskrivna miljökvalitetsnormer samt det nationella
miljökvalitetsmålet, Frisk luft. Beräkningar har utförts dels för den nuvarande situationen,
dels för år 2030.

Kvävedioxid 

Kvävedioxiden vid planområdet härrör från fordonsavgaser samt intransport. Väg 40/27
ger den största påverkan på luftmiljön då vägen har mycket högre trafikflöden än vad som
prognostiseras på de planerade vägarna till föreslagen bebyggelse inom planområdet.

Fyllnads-
område 1,
KM/MRR

Fyllnadsområde 2, MRR
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Dygnmedelvärdet beräknas till 40 μg/m3. Det finns inget upprättat miljökvalitetsmål för 
kvävedioxid som dygnsmedelvärde, men värdet kan jämföras med miljökvalitetsnormens 
dygnsmedelvärde som är 60 μg/m3. Årsmedelvärdet för miljökvalitetsnormen (40 μg/m3) 
klarades inom planområdena för samtliga scenarion. Halterna av kvävedioxiden beräknas 
vara som högst på den norra delen av planområdet närmast väg 40/27 där 
miljökvalitetsmålet på 20 μg/m3 tangeras i nuläget, men halterna avtar med avståndet från 
vägen. I scenario 2030 förväntas dock miljökvalitetsmålet klaras med god marginal för 
hela området.   
 
Miljökvalitetsmålet på 60 μg/m3 klaras också i nulägets-scenariot och med god marginal 
inom planområdet för 2030 scenariot. Målen klaras således vid föreslagna bostäder i 
nuläget. 
 
Partiklar 

Partikelhalternas års-och dygnsmedelvärde förändras inte nämnvärt mellan de olika 
scenariona. Partikelhalterna beräknas vara som högst på den norradelen av planområdet, 
som vetter mot väg 40/27, men avtar snabbt med avståndet från vägen. 
 
Miljökvalitetsmålet ”Frisk Lufts” årsmedelvärde för partiklar som PM10 ligger på 15 
μg/m3 och klaras inte för hela planområdet i nuläget. För scenariot 2030 överskrider den 
norra delen av planområdet målet. Miljökvalitetsmålet för årsmedelvärde kan i framtiden 
vara svårt att nå. Detta eftersom bakgrundhalterna, som utgör en stor del av den totala 
partikelhalten, beräknas ligga runt årsmedelvärdet, som innebär att det 
kommer vara svårt att uppnå även om vägtrafiken kraftigt reduceras.  
 
Miljökvalitetsmålet för dygnmedelvärde, som ligger på 30 μg/m3 klaras inom hela 
planområdet i nuläges och 2030-scenariot. Dock är planområdets norra gräns mot väg 
40/27 nära att tangera målet. Anledningen till att partikelhalterna inte minskar i samma 
utsträckning som kvävedioxidhalterna mellan scenariona är att den antagna minskningen 
i andelen fordon med dubbdäck till viss del motverkas av den prognostiserade 
trafikökningen. Den prognostiserade trenden när det gäller partiklar och särskilt 
bakgrundshalter inte är lika positiv som för kvävedioxid och ligger i paritet med dagens 
nivåer. 
 
Resultatet i den luft- och luktutredning som gjorts visar att detaljplanen inte försvårar 
möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.  
 
Lukt 

I närheten av planområdet ligger Bråta återvinningscentral. På återvinningscentralen finns 
sorteringskärl för grovavfall såsom metallskrot, ris, obrännbart material och trä samt 
farligt avfall. Matavfall samlas inte in på återvinningscentralen. Lagring av farligt avfall 
inom verksamhetsområde kan ge upphov till lukt av lösningsmedel från exempelvis 
färgburkar som lämnats in. Lösningsmedel som lämnas in i små behållare läggs i en så 
kallad kryobox. Det sker ingen tappning av lösningsmedel till större kärl, vilket minskar 
risken för att spridning av lukt. Renova har i sin tillståndsansökan angett att 
luktolägenheter inte uppkommit från återvinningscentralen. Gällande miljötillstånd 
innehåller således inget specifikt villkor för lukt, eller luktreducerande åtgärder om 
luktolägenheter skulle uppstå. Då färgmängden antas vara förhållandevis liten och ingen 
vidare hantering av färgen sker på plats bedöms detta utsläpp vara litet.  
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Sydväst om planområdet ligger Sortera Skandinaviens verksamhet, som bland 
annat har mellanlagring av avfall. Flytande avfall förvaras inomhus och i för ändamålet 
avsedda tråg eller invallningar. I deras anmälan om miljöfarlig verksamhet framgår att 
verksamheten ska bedrivas så att olägenheter förhindras och om problem uppstår ska 
åtgärder omedelbart vidtas för att avhjälpa dessa.  
 
Planförslaget 
 
Planområdet ligger cirka 400 meter från återvinningscentralen vilket innebär en liten till 
försumbar risk att luktolägenheter uppkommer inom planen. Utsläpp av luktande 
föroreningar är även av tillfällig karaktär och bör därför inte bedömas som en störning då 
det är ett utsläpp med tillfällig karaktär som sker oregelbundenhet. 
 
Sortera Skandinaviens verksamhet och Bråta återvinningscentral bedöms innebära en 
liten risk för luktolägenheter vid planområdet. Det inte garanteras luktfrihet eftersom det 
är industriella verksamheter och lukt kan vid enstaka tillfällen förekomma under ett år, 
men dessa är små. Eftersom olägenheter endast kan uppkomma vid enstaka tillfällen får 
vissa luktolägenheter tålas.  
 

 
Figur 52. Karta över verksamheter inom Bråta verksamhetsområde. Verksamhet nr 15 

och 16 (Sortera Skandinavien AB och Bråta återvinningscentral), markerade med grön 

heldragen och grön streckad linje visar på de verksamheter som kan innebära luktpåver-

kan till planområdet.  

 

Brandförsvar 

Planområdet ligger inom 10 minuters insatstid för Räddningstjänsten för insatser som inte 
kräver stegbil.  
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Planförslaget  
 
Planerade vägar i området ska uppfylla kraven på tillgänglighet för räddningstjänstens 
fordon. Vägarna ska dimensioneras så att de tål belastning av tunga fordon. I VA-
utredning (Sweco, 2018-10-22) har behovet av brandposter och brandvattenförsörjning 
beaktats. I detaljprojektering kommer behovet vidare beaktas och studeras. Avståndet 
från uppställningsplats för räddningsfordon till brandpost får inte överstiga 75 meter. 
 
Då stegbil inte finns inom 10 minuters insatstid kan utrymning med hjälp av 
Räddningstjänsten inte ses som alternativ utrymning. Andra alternativa utrymningsvägar 
måste därför anordnas. Anordning av alternativa utrymningsvägar och andra 
brandsäkerhetsåtgärder styrs inte i detaljplan.  
 
Täktverksamhet 

Inom planområdet finns en täktverksamhet.  
 
Planförslaget 
En riskutredning avseende täktverksamheten har tagits fram (Sweco, 2020-04-07).  
Utredningen avser risker med sprängning, buller och brandfarlig vara inom 
täktverksamheten.  
 
Verksamheten kommer att vara avslutad och täkttillståndet kommer att ha återkallats vid 
inflyttning av området. Ett arrendeavtal är tecknat mellan Härryda kross som bedriver 
täktverksamheten och exploatören där följande tidplan redogörs:  
 

• Lagakraftvunnen detaljplan planeras till juli 2020 
• Byggstart av markåtgärder inom område 1 sker som tidigast september 2020 
• Markarbeten för Lakehouse startas som tidigast januari 2021 
• Bygglov byggnad Lakehouse bedömt till april 2021 
• Tidigaste färdigställande av Lakehouse oktober 2022 

 
Enligt avtal skall täkttillståndet återkallas 2021-09-30, i det fall detta inte hålls är det 
arrendetiden som gäller. Täktens arrendeavtal går enligt avtal ut 2022-09-30.  
 
Byggnation av området innan täkten är avslutad kan ske genom tecknat arrendeavtal och 
avtal mellan Härryda kross och exploatör. Detaljplanen är utformad med hänsyn till 
befintlig bebyggelse- (verksamhets), äganderätts- och fastighetsförhållanden. Genom 
avtal och villkorande planbestämmelser, ”Startbesked får inte ges för byggnadsverk innan 

täktverksamhet är avslutat. Gäller ej för område med bestämmelse a3” och ”a3 - 

Startbesked får inte ges för byggnad ovan mark för bostads-, vård eller skoländamål 

innan täktverksamhet är avslutad. Med ovan mark menas byggnads våning som i sin 

helhet ligger över kringliggande marks medelmarknivå.  Startbesked för marklov går 

ges.”, uppfylls kravet på att marken inom planområdet ska vara lämplig för byggnation 
avseende människors hälsa och säkerhet. Tidplanen visar även att inflyttning till området 
inte kommer att ske före täktverksamheten är avslutad.  
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KONSEKVENSER 

Avvägningar enligt miljöbalken  

Den planerade markanvändningen innebär ingen konflikt med riksintressen eller andra 
allmänna intressen. Användningen är därmed förenlig med Miljöbalken kapitel 3. 
Detaljplanen kommer lokalt inte att medföra att någon miljökvalitetsnorm enligt 
Miljöbalken kapitel 5 överskrids. 
 
Behovsbedömning 

Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen kan komma 
att innebära så kallad betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
ska, enligt Plan- och Bygglagen upprättas ”om detaljplanen innebär betydande påverkan 

på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser”. 
 
Under framtagandet av detaljplanen har en så kallad behovsbedömning (2018-10-22) 
utförts för att bedöma om genomförande av detaljplanen kan komma att medföra en 
betydande miljöpåverkan i enlighet med Miljöbalken 6 kap och Förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Kommunens bedömning var att ett 
genomförande av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan, att flera viktiga 
aspekter belyses genom utredningar vars slutsatser arbetas in i planhandlingarna.  
 
Behovsbedömningen stämdes av med länsstyrelsen vid kommunsamråd 23 februari 2018. 
Länsstyrelsen delade då inte kommunens bedömning med motiveringen att det finns stor 
osäkerhet med tanke på planens omfattning samt olika risker, och rekommenderade att en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram för området.  
 
Inför samråd togs utredningar fram och detaljplanen bearbetades för att belysa de frågor 
som behovsbedömningen tar upp. 
  
I sitt yttrande över samrådhandlingarna vidhöll länsstyrelsen att betydande miljöpåverkan 
orsakad av planens genomförande, inte går att utesluta.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning 

Inför granskning av detaljplanen har kommunen beslutat att genomföra 
miljöbedömningsarbete och ta fram en MKB. Då planarbetet inleddes innan ny 
lagstiftning om miljöbedömningar trädde i kraft 1 januari 2018 tillämpas den äldre 
lagstiftningen gällande innehåll och förfarande.  
 
Till planhandlingarna hör således en MKB (Ramboll 2019-11-06). Nedan ges en 
sammanfattning av bedömningarna och slutsatserna i MKB.   
 
Härryda kommun har genomfört samråd 2018-02-28 med länsstyrelsen om MKB:ns 
innehåll där MKB:ns konsekvensbedömningar avgränsas till följande ämnesområden:  
 

• Buller 
• Lukt  
• Förorenade områden  
• Påverkan på miljökvalitetsnormer för luft  
• Skyfall  
• Trafiksäkerhet  
• Geotekniska risker  



Granskningshandling för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 

Sida 87 av 109 

• Risker från kringliggande verksamheter
• Risker från farligt gods

Utöver ovanstående har även naturmiljö konsekvensbedömts.

Syftet med avgränsningen är att koncentrera arbetet med MKB till de miljöfrågor som är
mest relevanta för detaljplanen.

Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna i respektive ämnesområdet innebära:

• Buller
o Försumbar påverkan gällande påverkan från verksamheter. Riktvärden

kommer inte att överskridas.
o Liten negativ påverkan gällande påverkan från trafikbuller.  Riktvärden

kommer i enstaka fall överskridas.

• Lukt
o Liten eller försumbar negativ påverkan. Ev. kan luktstörningar uppstå i

liten skala och oregelbundet.

• Förorenade områden
o Försumbar påverkan. Sanering och återanvändning av förorenade massor

kommer att ske. Föroreningarna är hårt bundna till asfaltsbitar.

• Påverkan på miljökvalitetsnormer för luft
o Planen kommer inte påverka möjligheten att innehålla

miljökvalitetsnormer för luft. Genomförda spridningsberäkningar visar på
att miljökvalitetsnormer för luft innehålls inom hela planområdet både för
nuläge och för det prognosår som använts vid beräkningarna.

• Skyfall
o Acceptabel påverkan. Vissa delområden har pekats ut som viktiga att

studera vidare i projektering.

• Trafiksäkerhet
o Acceptabel påverkan. Risker för personskador kopplat till trafik är små.

• Geotekniska risker
o Acceptabel påverkan. Bedömning gäller endast om föreslagna

skyddsåtgärder genomförs.

• Risker från kringliggande verksamheter
o Acceptabel påverkan. Bedömning gäller endast om föreslagna

skyddsåtgärder genomförs.

• Risker från farligt gods
o Acceptabel påverkan. Bedömning gäller endast om föreslagna

skyddsåtgärder genomförs.

• Naturmiljö
o Liten eller försumbar negativ påverkan. Ingen ovanlig naturtyp med stor

biologisk mångfald påverkas. Befintlig naturmiljö minskar i omfattning
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och kan förändras i kvalitet men parker och naturområden kommer att 
anläggas inom planområdet till följd av planen.  

• Vatten 
o Planförslaget bedöms inte påverka möjligheten att bibehålla aktuell status 

för miljökvalitetsnormen för vatten. Planförslaget ger lägre halter kväve i 
utgående dagvatten än den befintliga verksamheten på området. 
Planförslaget ger högre halter fosfor i utgående dagvatten jämfört med 
befintlig situation. Enligt genomförda spädningsberäkningar bedöms 
planförslagets bidrag av näringsämnen inte påverka halten i recipienten. 
Det innebär att status med avseende på näringsämnen inte kommer 
försämras eller försvåra att bibehålla god status i vattenförekomsten. 

 
Sammantaget bedöms planförslaget inte innebära några större negativa konsekvenser.  
 
Områden som bedöms behöva kontrolleras och följas upp i fortsatt arbete med 
projektering och bygglov är:  
 

• Buller i förhållande till de bestämmelser som finns angivna i detaljplanen.  
• Geotekniska risker tillsammans med hur inspektion och underhåll av bergslänter 

och bergsäkringsåtgärder ska genomföras.  
• Uppföljning av spridning av föroreningar från massor genom att grundvattenrör 

installeras och provtagning av grundvatten genomförs. 
 
Uppföljning och åtgärder säkerställs i exploateringsavtal och genom skyddsbestämmelser 
respektive villkorande bestämmelser i plankartan.  
 
Tidigare ställningstaganden 

Kommunen har bedömt att planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner om 
att marken ska utvecklas i takt med att täktverksamheten avslutas (ÖP2012). Detaljplanen 
föreslår bostäder och centrumverksamhet vilket skiljer sig från vad översiktsplanen anger 
– industri. Ett genomförande bedöms dock vara förenligt med regionens och kommunens 
önskade inriktning i beslut tagna efter översiktsplanens antagande. ÖP2012 
aktualitetsprövades 2018-06-18, med skrivelse att den gällande översiktsplanen inte anses 
aktuell och inte är tillräcklig för att möta den utveckling och byggnationstakt som 
kommunen har. Bedömningen är att ÖP2012 inte motsvarar kommunens långsiktiga 
politiska vision om mark- och vattenanvändningen och utgör därmed inte ett aktuellt 
beslutsunderlag. På grund av detta fick samhällsbyggnadsförvaltningen 13 november 
2017 i uppdrag att starta upp arbetet med en ny översiktsplan i början av 2019, vilket nu 
är påbörjat.   
 
Aktuell detaljplan är förenlig med Göteborgsregionens strukturbild genom att möjliggöra 
för fler boende i Mölnlycke som är en av orterna i huvudstråket där en koncentration av 
bebyggelsen ska ske. Området anges även som ett utvecklingsområde i kommunens nu 
gällande bostadsförsörjningsprogram för perioden 2019-2023 och fanns även med i 
perioden 2018–2022. Programmet utgör en riktlinje för kommunens ambition om 
expansion och utveckling samt bostadsbyggandets omfattning. På kort sikt utgör 
programmet underlag för detaljplaneläggning och kommande prognos för befolkningens 
tillväxt och fördelning. Programmet är tillsammans med befolkningsprognosen en viktig 
förutsättning för långtidsplanering och lokalresursplanering samtidigt som det ska kunna 
tillgodose nuvarande och kommande efterfrågan på bostäder i kommunen samt styra 
utvecklingen så att denna ligger i fas med infrastruktur och övriga behov.  
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Kommunfullmäktige beslutar om både översiktsplanens och bostadsförsörjnings-
programmets inriktning. Utvecklingen inom fastigheten bedöms därmed förankrad inom 
kommunen. I övrigt är utveckling av nya bostäder ett särskilt allmänt intresse.  
 
En etablering inom området innebär en hushållning med resurser då befintlig infrastruktur 
finns och redan ianspråktagen mark präglad av mänsklig påverkan kan vidareutvecklas 
för att skapa god bebyggd miljö.  
 
 
Miljömål  

Sveriges riksdag har formulerat 16 miljökvalitetsmål som ska leda vår strävan att nå 
ekologisk hållbar utveckling. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska 
miljön som miljöarbetet ska leda till. De miljökvalitetsmål som är mest relevanta för 
planförslaget behandlas nedan. De allmänna beskrivningarna av de nationella miljömålen 
samt riksdagens definition av respektive miljökvalitetsmål nedan är hämtade från 
sverigesmiljomal.se. Det görs en årlig nationell uppföljning av måluppfyllelsen.  
 
Frisk luft  

Att bostäder och verksamheter etablerar sig i området kommer medföra en ökad 
trafikering som innebär att avgaser släpps ut i området men planen kommer även gynna 
alternativt resande med cykel och kollektivtrafik. Utsläpp från kringliggande vägar 
påverkar inte heller planområdet i sådan utsträckning att människors hälsa inom 
planområdet påverkas negativt. Även om genomförda spridningsberäkningar visar på att 
miljökvalitetsmålet avseende PM10 överskrids i delar av området så är dessa beräkningar 
konservativa då urbana bakgrundshalter är hämtade från Göteborg stads mätningar i 
taknivå på Femman-huset. De delar av planområdet där detta sker ligger även upp mot 
Väg 40/27 där människor normalt inte vistas. Planförslaget bedöms inte motverka att 
miljömålet uppfylls.  
 
Giftfri miljö  

Detaljplanen innebär att föroreningar i mark till del avlägsnas men största mängderna 
med lätt förorenade massor lämnas kvar. Detta innebär att den lokala markmiljön kommer 
att förbättras i någon grad. Även om lät förorenade massor lämnas bedöms detta inte 
påverka möjligheterna att nå målet med en Giftfri miljö. 
 
Ingen övergödning 

Bostäder, kontor och andra verksamheter etableras inom planområdet. Dessa medför 
utsläpp av gödande ämnen till det kommunala spillvattennätet, vilket innebär att rening 
sker i kommunalt avloppsreningsverk. Inga betydande direktutsläpp av övergödande 
ämnen kommer att ske till dagvatten inom planområdet. Täktverksamheten som kan ge 
upphov till övergödande ämnen försvinner genom att kväveföreningar frigörs vid 
sprängning. Detaljplanen bedöms bidra till att miljömålet uppnås. 
 
Levande sjöar och vattendrag 

Dagvattensystemet har utformats med en sådan kapacitet att det kan samla upp, fördröja 
och rena dagvattnet innan det släpps ut till recipient. Om möjlighet till att samla upp 
släckvatten inarbetas i planen bedöms planförslaget bidra till att miljömålet uppnås.  
 



     
 
 

Granskningshandling för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 

Sida 90 av 109 

Grundvatten av god kvalitet 

Detaljplanen innebär att föroreningar i mark avlägsnas. Detta innebär att risken för att 
föroreningar når grundvattnet minskar. Planförslaget bedöms bidra till att miljömålet kan 
uppnås. 
 
God bebyggd miljö 

För att uppnå miljömålet behöver området utformas på ett miljöanpassat sätt, så att en 
långsiktigt god hushållning med mark och vatten kan främjas. Bostadsområdet kommer 
byggas så att detta smälter in i naturen genom att fasader till stora delar är i trä och ett 
centralt placerat parkområde med ett porlande vattendrag kommer att finnas. Områdets 
lokalisering nära verksamheter och vägar innebär att området är relativt bullerstört. Buller 
bedöms dock kunna hanteras genom lämplig placering av byggnader inom området och 
så länge detta styrs och fångas upp i projekteringen bedöms boendemiljön blir tillräckligt 
bra. Detaljplanen bedöms inte motverka att miljömålet uppfylls. 
 
Ett rikt växt och djurliv 

Befintlig bergtäkt men även till viss del orörd naturmark kommer omvandlas till ett 
bostadsområde. För att kunna fördröja dagvatten kommer grönstråk genom ett 
parkområde med en bäck att planläggas inom området som gynnar den biologiska 
mångfalden. Planen motverkar inte miljömålets syften. 
 
 
Nollalternativ  

I MKB jämförs utbyggnaden enligt detaljplanen med ett nollalternativ. I nuvarande 
översiktsplan ingår planområdet i ett utvecklingsområde för industriändamål, ingen 
fastställd detaljplan finns inom planområdet. Nollalternativet innebär att bergtäkten 
kommer finnas kvar och drivas vidare till tillståndet för täkten löper ut. I täktens aktuella 
miljötillstånd finns villkorat att täktområdet ska efterbehandlas när täkten avslutas samt 
att efterbehandlingsplan för täktområdet ska finnas och att den slutliga efterbehandlingen 
ska planeras i god tid i samråd med markägaren och tillsynsmyndigheten. Nollalternativet 
innebär därför att täkten återställs efter att tillståndet löper ut på ett sådant sätt att detta är 
godtagbart ut tillsynsmyndighetens och markägarens perspektiv.  
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GENOMFÖRANDE   

Planbeskrivningen ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och 
ekonomiska åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt samt redovisa konsekvenserna av dessa åtgärder för 
fastighetsägare och andra berörda. 
 
Redovisningen av genomförandefrågorna är enbart vägledande och syftar till att 
förtydliga detaljplanens bindande föreskrifter som framgår av plankartan och 
planbestämmelserna.    
 
Organisatoriska frågor  

 
Tidplan  

Planarbetet beräknas ske enligt följande tidplan: 
Samråd 19 december 2018 till 22 januari 2019 
Granskning 27 januari – 24 februari 2020 
Granskning 2 18 januari – 15 februari 2021 
Antagande  20 maj 2021 
Laga kraft Preliminärt kvartal 2 2021 
 
Genomförandetid  

Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då detaljplanen får laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att få bygga i enlighet med 
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägarna har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt). 
 
Ägoförhållande 

Fastighet  Lagfaren ägare  
Bråta 2:2  Privat fastighetsägare 
Bråta 2:25  Härryda Kommun 
Bråta 2:135  Mölnlycke Företagscenter Kommanditbolag 
Bråta 2:139  Härryda Fastighets AB (”Exploatören”) 
Hulebäck 1:57  Busch Vakumteknik AB 
Hulebäck 1:270 Härryda kommun 
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Figur 53. Fastigheter som berörs av planläggning 

  
Utöver fastighetsindelningen framgår även befintliga servitut, 
gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter av grundkarta och plankarta samt till 
planen hörande fastighetsförteckning.  
 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. Allmän 
plats som omfattas av detaljplanen utgörs av väg 540, Boråsvägen, markerad som GATA 
på plankartan.  
 

Anläggningar inom kvartersmark 

Detaljplanen innehåller kvartersmark för ändamålen Bostäder, Centrum, Skola och 
förskola, Äldrevård, Parkering och Tillfällig vistelse. Exploatören, och blivande 
fastighetsägare, ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av 
kvartersmarken inom planområdet.  
 
Detaljplanen medger även utrymmen för tekniska ändamål såsom transformator- och 
tryckstegringsstation samt pumpstation för spillvatten. Utrymmen för dessa ändamål är 
markerade med E1 och E2 på plankartan. Viss mark är också tillgänglig för allmännyttiga 
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underjordiska ledningar. På plankartan redovisas dessa markreservat med u och 
sammanfaller med områden utlagda som Bostadsgata, B1. Inom den kvartersmark som 
får bebyggas finns ytterligare behov av utrymmen för allmännyttiga underjordiska 
ledningar. Markreservat för ledningar inom dessa områden är inte utlagda på plankartan 
med hänsyn till att sträckningen för vatten- och avloppsledningar på vissa ställen kan 
komma att justeras utifrån det förprojekterade läget. Denna typ av infrastruktur är dock 
en förutsättning för att planen ska kunna genomföras. 
 
Utöver exploatörens ansvar svarar följande parter för utbyggnad och framtida drift och 
underhåll av nedanstående anläggningar:  
 

Figur 54. Princip för vatten- och avloppsledningar. Grön  färg redovisar lägen för vatten- 

och avloppsledningar inom markreservat för underjordiska ledningar på plankartan. 

Rosa färg redovisar ungefärliga lägen för vatten- och avloppsledningar inom områden 

på plankartan som saknar markreservat för underjordiska ledningar. 

 
 
Kommunen ansvarar för att utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningar sker samt 
svarar för kostnader för framtida drift och underhåll. För att möjliggöra ett optimalt 
genomförande av utbyggnaden av kvartersmarken ska exploatören bygga ut vatten- och 
avloppsanläggningarna inom området, vilket kommer att regleras i exploateringsavtalet.   
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Härryda Energi AB ansvarar för utbyggnad av nät för elförsörjning samt svarar för 
kostnader för framtida drift och underhåll. 
 
Vem som ansvarar för utbyggnad av nät för fiber samt svarar för kostnader för framtida 
drift och underhåll är inte klart.  
 
Avtal  

Ramavtal 

Ett ramavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören i april 2019. Ramavtalet 
reglerar i huvudsak ansvarsfördelningen mellan kommunen och exploatören för 
genomförandet av detaljplanen. Vidare framgår kommunens krav och förväntningar som 
mer i detalj kommer att regleras i exploateringsavtalet. 
 
Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören ska upprättas till följd av 
planen.  
 
Exploateringsavtalet ska bland annat reglera marköverlåtelser, utbyggnad och 
finansiering av allmänna anläggningar, utbyggnad av kvartersmark, gestaltnings- och 
kvalitetsprinciper, parkeringsbehov och mobilitetsåtgärder, flytt av befintliga ledningar, 
fastighetsbildning mm. I samband med att detaljplanen antas i kommunfullmäktige ska 
även exploateringsavtalet godkännas av kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning av exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll: 
I exploateringsavtalet regleras att exploatören svarar för samtliga kostnader föranledda 
av utbyggnad av allmän platsmark. Exploatören anses till följd därav ha erlagt full 
gatukostnadsersättning för allmän plats i enlighet med detaljplanen.  
 
Exploateringsavtalet ska även innehålla reglering av kostnader för åtgärder utanför 
detaljplanen som är kopplade till planens genomförande.  
 
Vidare avses regleras att exploatören bygger ut vatten- och avloppsanläggningarna inom 
området för att möjliggöra ett optimalt genomförande av utbyggnaden av kvartersmarken.  
 
Avtalet kommer även reglera att exploatören svarar för kommunens kostnader som 
uppkommer avseende mark som, i detaljplanen avsatts som allmän platsmark och som 
ägs av annan än exploatören vid tidpunkten för detaljplanens antagande, ska överlåtas till 
kommunen. 
 
Vidare kommer avtalet reglera att den mark som i detaljplanen avsätts för allmännyttiga 
underjordiska ledningar, markerad som u på plankartan, och som ägs av exploatören vid 
tidpunkten för detaljplanens antagande, ska upplåtas till kommunen utan ersättning. På 
motsvarande sätt kommer avtalet även reglera att utrymmen för allmännyttiga 
underjordiska ledningar där markreservat saknas upplåts till kommunen utan ersättning 
inom den kvartersmark som får bebyggas, i de fall ledningarna är en förutsättning för att 
planen ska kunna genomföras.  
 
Avtalet avser även reglera att exploatören svarar för fastighetsbildningskostnader 
föranledda av ovanstående åtgärder.  
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Avtal är tecknat mellan exploatör och Trafikverket avseende åtgärder i anslutning till 
riksväg 40/27. Avtalet kommer omfatta krav på åtgärder på Riksväg 40 som åligger 
exploatören gentemot Trafikverket, och som ska bekostas av exploatören. 
 
Avtal mellan Trafikverket och kommunen gällande Riksväg 40/27 

En överenskommelse träffades 2006 mellan Trafikverket (dåvarande Vägverket) och 
kommunen. Denna överenskommelse reglerar bland annat att den part som avser vidta 
fysiska förändringar inom eller i närheten av vägområdet ska underrätta den andre parten 
för godkännande av åtgärden. I anslutning till Riksväg 40 ska exploatören anlägga en 
bullervall som bland annat medför att vägdiket på en sträcka behöver justeras. 
Trafikverket och Exploatören har kommit överens om bullervalls och vägdikets 
utformning (inklusive avvattning) invid riksvägen. Avtal om medfinansierings- och 
samverkansavtal för åtgärderna har tecknats mellan Trafikverket och exploatör.   
 
Avtal mellan Trafikverket och kommunen gällande Boråsvägen (väg nr 540) 

Trafikverket och kommunen träffar avtal om övertagande för del av Boråsvägen då 
planen medför en del förändringar/anpassningar av vägen. Kommunens 
väghållningsområde utökas och väghållaransvaret ändras från statligt till kommunalt. 
Innan beslut om förändrad väghållare vunnit laga kraft får inga ingrepp göras i vägbanan. 
 
Avtal mellan Härryda kross och exploatör gällande täktverksamhet 

Avtal har upprättats mellan Härryda kross och exploatör gällande avslutande av 
täktverksamhet som säkerställer att byggnation av området kan börjas under tiden 
täktverksamheten avslutas. Inflyttning kommer dock inte att ske innan täktverksamheten 
är avslutad helt.  
 
Markåtkomst 

Kommunen får lösa in mark som enligt detaljplanen ska användas för allmän plats som 
kommunen ska vara huvudman för. Kommunen kan säkerställa tillgången till denna mark 
genom särskilda bestämmelser i Fastighetsbildningslagen (1970:988). Detta sker vanligtvis 
genom fastighetsreglering. Om kommunen använder sig av sin lösenrätt ska ersättningen 
bestämmas enligt Expropriationslagen (1972:719). Prövning av frågor berörande 
fastighetsbildning hanteras av Lantmäterimyndigheten. 
 
Mark som i detaljplanen avsatts som allmän plats och som ägs av exploatören vid tidpunkten 
för detaljplanens genomförande ska överlåtas till kommunen utan ersättning.  
 
Kommunen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning till Lantmäterimyndigheten för 
inlösen av allmän platsmark. 
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Figur 55. Redovisning av mark som planläggs som allmän platsmark och som berörs av 

fastighetsbildning. Mark som regleras från Bråta 2:139 (exploatörens fastighet) till kom-

munal fastighet – 5800 kvm.  Mark som regleras från Hulebäck 1:57 till kommunal fas-

tighet – 110 kvm. Mark som regleras från Hulebäck 1:270 till kommunal fastighet – 200 

kvm.  

 
Ett avtal tecknades mellan ägarna till Bråta 2:2 och 2:139 i september månad 2019. 
Avtalet reglerar förvärv av del av Bråta 2:2 som enligt detaljplanen är utlagd som 
kvartersmark. Under planarbetet har ansökan om erforderlig fastighetsbildning lämnats 
och godkänts av Lantmäterimyndigheten för att genomföra förvärvet.  
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Figur 56. Redovisning av mark som planläggs som kvartersmark och som berörs av fas-

tighetsbildning. Mark som regleras från Bråta 2:2 till Bråta 2:139 (exploatörens fastig-

het) – 6300 kvm.  

 
Fastighetsrättsliga frågor  

Ansökan om förrättningar enligt Fastighetsbildningslagen, Anläggningslagen 
(1973:1149) och Ledningsrättslagen (1973:1144) kommer succesivt att lämnas in till 
Lantmäterimyndigheten för prövning. 
 
Under rubriken Fastighetsbildning beskrivs översiktligt att fastighetsindelningen 
succesivt kommer att anpassas till hur detaljplaneområdet byggas ut. I avsnitten 
Gemensamhetsanläggning respektive Ledningsrätt och servitut beskrivs dels vilka nya 
rättigheter som kan aktualiseras genom utbyggnaden inom kvartersmark och allmän 
platsmark, dels hur befintliga rättigheter, som påverkas av utbyggnaden inom 
kvartersmark och allmän platsmark, kan omhändertas fastighetsrättsligt.  
 
Fastighetsbildning  

Rådande fastighetsindelning kommer succesivt att anpassas till planerad utbyggnad i 
huvudsak genom avstyckningar. Genom tredimensionell fastighetsbildning kan separata 
fastigheter och utrymmen bildas inom kvartersmarken för de olika ändamålen. 
Fastighetsbildningsåtgärder regleras i Fastighetsbildningslagen.  
 
Den kvartersmark som inte kommer att bebyggas och som inte utgörs av bostadsgårdar 
föreslås bilda en separat fastighet eller ingå i en marksamfällighet där blivande fastigheter 
inom planområdet kan tilldelas en ägarandel. I det fall en marksamfällighet bildas avses 
den förvaltas genom en samfällighetsförening.  
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Gemensamhetsanläggning 

Nya gemensamhetsanläggningar 

Gemensamhetsanläggningar avses bildas. Bland annat för dels gator inom 
kvartersmarken, dels anordningar för omhändertagande av dagvatten inom 
kvartersmarken. Anläggningslagen reglerar hur bildandet ska göras. Samtliga blivande 
fastigheter inom planområdet bedöms delta i anläggningen. Varje deltagande fastighet 
kommer att tilldelas ett andelstal för utförande respektive drift av anläggningen.  
 
En gemensamhetsanläggning för bergslänter avses även bildas. Detta då vissa slänter 
kräver särskilda bergsäkringsåtgärder för att möjliggöra byggnation i enlighet med 
detaljplanen. Gemensamhetsanläggningen avses omfatta bergväggar, anläggningar för 
bergsäkringsåtgärder samt övriga anordningar som behövs för anläggningarnas skötsel 
och funktion. Vid bildande av gemensamhetsanläggningen kommer en skötselplan att tas 
fram. Samtliga blivande fastigheter inom planområdet bedöms delta i anläggningen. 
 
Beslut om andelstal fattas av Lantmäterimyndigheten i samband med att 
gemensamhetsanläggningen bildas. Andelstal för utförandet av anläggningen ska 
bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den nytta som fastigheten har 
av anläggningen. Andelstal för driften ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn 
till den omfattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen.  
 
Gemensamhetsanläggningen avses förvaltas genom en samfällighetsförening. Det 
innebär att det räcker med att en majoritet av medlemmarna i föreningen är överens när 
de fattar beslut.  
 
Ytterligare funktioner kan komma att ingå i föreslagen gemensamhetsanläggning, 
alternativt i separata gemensamhetsanläggningar, såsom parkstråk och övrig naturmark, 
belysning, gemensamhetsutrymmen, bostadsgårdar och parkeringsanläggningar samt 
gemensamhetsanläggning för skötsel av planerad vall vid väg 40/27. 
 
Om tredimensionella fastigheter eller utrymmen skapas kan gemensamhetsanläggningar 
behöva bildas för att säkerställa nödvändiga rättigheter.  
 
Befintlig gemensamhetsanläggning 

Inom planområdet finns gemensamhetsanläggningen Bråta ga:2 med ändamål utfartsväg, 
dagvattenledning och vatten- och avloppsledningar. En omprövning av 
gemensamhetsanläggningen enligt Anläggningslagen kommer att ske i syfte att bland 
annat möjliggöra en breddning av Grustagsvägen. Även en ändring av andelstalen, som 
reglerar drift och underhåll mellan deltagande fastigheter, kommer att hanteras inom 
ramen för förrättningen.  
 
Ledningsrätt och servitut  

Nya rättigheter 

Nya allmännyttiga underjordiska ledningar på kvartersmark säkerställs med ledningsrätt 
inom områden markerade med u på plankartan. På motsvarande sätt avses även 
allmännyttiga underjordiska ledningar säkerställas med ledningsrätt där det saknas 
uttryckligt planstöd, i de fall ledningarna utgörs av sådan infrastruktur som förutsätts för 
att planen ska kunna genomföras.  
 
Övriga ledningar ska säkerställas med servitut eller nyttjanderätt.   
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Nya transformatorstationer, tryckstegringsstationer och pumpstation för spillvatten kan 
säkerställas med ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. Detaljplanen medger även att 
vissa områden kan styckas av för dessa ändamål och bilda separata fastigheter. På 
detaljplanekartan är dessa områden markerade med E1 och E2. Ytterligare utredningar 
krävs innan slutliga placeringar kan fastställas och därmed vilka områden eller utrymmen 
som rättigheterna avses omfatta.  
 
Om tredimensionella fastigheter eller utrymmen skapas kan servitut behöva bildas för att 
säkerställa nödvändiga rättigheter.  
 
Befintliga rättigheter 

Inom planområdet finns ett officialservitut för vatten och avlopp till förmån för Bråta 
2:139. Det fortsatta arbetet kommer att omfatta utredning av om rättigheten fortfarande 
behövs eller om den kan upphävas i samband med övrig fastighetsbildning inom området. 
 
Inom planområdet finns två stycken olokaliserade avtalsservitut avseende kraftledning 
till förmån för Härryda Energi AB. Kraftledningarna ligger inte inom planområdet varför 
Exploatören och Härryda Energi AB är överens om att avtalsservituten ska upphävas. 
Härryda Energi AB avser att lämnat in ansökan om upphävande av avtalsservituten till 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning.  
 
Inom planområdet finns ett olokaliserat avtalsservitut avseende vattenledning med oklar 
delägarkrets. Det fortsatta arbetet kommer att omfatta utredning av om rättigheten 
fortfarande behövs eller om den kan upphävas i samband med övrig fastighetsbildning 
inom området.  
 
Inom planområdet finns en ledningsrätt för starkström till förmån för Härryda Energi AB.  
Ledningsrätten är belägen längs med Boråsvägen (väg 540) och det fortsatta arbetet 
kommer att omfatta utredning om hur rättighetens läge eventuellt påverkas av kommande 
ombyggnation av Boråsvägen. Det finns även en ledningsrätt för den kraftledning som 
löper genom norra delen av planområdet längs väg 40/27. Ledningsrätten bedöms inte 
påverka planerad byggnation. 
 
Inom planområdet finns en ledningsrätt för vatten och avlopp till förmån för Härryda 
kommun. Ledningsrätten är belägen längs med Boråsvägen (väg 540) och det fortsatta 
arbetet kommer att omfatta utredning om hur rättighetens läge eventuellt påverkas av 
kommande ombyggnation av Boråsvägen.  
 
Inom planområdet finns en ledningsrätt för avlopp till förmån för Gryab AB. 
Avloppsledningen har inte byggts ut inom planområdet varför Exploatören och Gryab 
AB är överens om att ledningsrätten inom exploatörens fastighet ska upphävas. Gryab 
AB och exploatören avser att träffa en överenskommelse som reglerar upphävandet. Detta 
hanteras i samband med övrig fastighetsbildning inom området. 
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Figur 57. Rättigheter och gemensamhetsanläggningar inom och i anslutning till området. 

Turkos färg visar ledningsrätter, grön färg visar servitut och rosa färg visar 

gemensamhetsanläggningar. För namn på respektive rättighet se fastighetsförteckning. 

Observera att plangränsen är ändrad i norr, men detta påverkar inte rättigheter och 

gemensamhetsanläggningar inom området.   
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Sammanfattning av fastighetsrättsliga konsekvenser  

Nedan listas samtliga fastighetsrättsliga konsekvenser som planen innebär samt de 
överenskommelserna etc. som tagits i samband med planläggning.  
 

Fastigheter 
inom 
planområdet 

Erhåller 
mark, 
kvm 

Avstår 
mark, kvm 

Mark-
användning 

Kommentar 

Bråta 2:2  6300 Kvartersmark, 
B 

Avtal om markförvärv 
har tecknats mellan 
ägarna till Bråta 2:2 och 
2:139. Markförvärvet har 
under planarbetet 
godkänts genom 
Lantmäteriförrättning 
och förvärvet är därmed 
genomfört.   

Bråta 2:25   Kvartersmark, 
B1 
kvartersgata 

Se Gemensamhets-
anläggning nedan. 

Bråta 2:135   Kvartersmark, 
B1 
kvartersgata 

Se Gemensamhets-
anläggning nedan. 

Bråta 2:139  5800 Allmän plats, 
GATA 

Avtal om markförvärv 
regleras i exploaterings-
avtalet mellan 
kommunen och 
exploatören. 

Bråta 2:139 6300  Kvartersmark, 
B 

Se Bråta 2:2 

Hulebäck 1:57  110 Allmän plats, 
GATA 

Kommunen ansöker om 
fastighetsbildning till 
Lantmäterimyndigheten 
för att lösa in mark för 
allmän plats. Lantmäteri-
myndigheten beslutar om 
inlösen och ersättning för 
marken. 

Hulebäck 1:270  200 Allmän plats, 
GATA 

Se Hulebäck 1:57 

Bråta 2:25 5800  Allmän plats, 
GATA 

Se Bråta 2:139 

 Bråta 2:25 60  Allmän plats, 
GATA 

Se Hulebäck 1:57 
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Kommunal 
fastighet 

200  Allmän plats, 
GATA 

Se Hulebäck 1:270 

 

Gemensamhets
anläggning 
inom 
planområdet 

Delägare Belastar Mark-
användning 

Kommentar 

Bråta ga:2 

Utfartsväg mm 

Bråta 
2:135 

Bråta 
2:139 

Bråta 2:135 Kvartersmark, 
B1 
kvartersgata 

Avtal om omprövning av 
gemensamhetsanläggnin
g för att bl.a. möjliggöra 
en breddning av 
Grustagsvägen har 
träffats mellan ägarna till 
delägande och belastande 
fastigheter. 
Lantmäteriförrättning 
ska sökas för att 
genomföra avtalet. 

  Bråta 2:25  Bråta 2:25 blir ny 
belastande fastighet med 
anledning av 
breddningen av vägen. 
Lantmäterimyndigheten 
beslutar om upplåtelse i 
fastigheten och ersättning 
för upplåtelsen. 

 

Ledningsrätter, 
servitut inom 
planområdet  

Till 
förmån 
för 

Belastar Mark-
användning 

Kommentar 

Officialservitut 

Vatten- och 
avloppsledningar
1401-90/48.2 

Bråta 
2:139 

Bråta 2:135 Kvartersmark, 
B1 
kvartersgata 

Det fortsatta arbetet får 
visa om rättigheten 
behövs eller om den kan 
upphävas i samband med 
övrig fastighetsbildning 
inom området. 

Avtalsservitut 

Vattenledning 

14-IM2-
34/34/2419.1 

oklart Bråta 2:139   Det fortsatta arbetet får 
visa om rättigheten 
behövs eller om den kan 
upphävas i samband med 
övrig fastighetsbildning 
inom området. 
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Avtalsservitut 
Kraftledning 

14-IM2-
76/7984.1 

 

Härryda 
Energi AB 

Bråta 2:139  Härryda Energi AB 
avser att lämna in 
ansökan om upphävande 
av avtalsservitut till 
Lantmäteriet 
Fastighetsinskrivning. 

Avtalsservitut 
Kraftledning 

14-IM2-
77/2673.1 

 

Härryda 
Energi AB 

Bråta 2:139  Härryda Energi AB 
avser att lämna in 
ansökan om upphävande 
av avtalsservitut till 
Lantmäteriet 
Fastighetsinskrivning. 

Ledningsrätt 
Starkström 

1401-87/60.1 

 

Härryda 
Energi AB 

Bråta 2:25 

Bråta 2:139 

Hulebäck 1:57 

 Ledningsrätten är 
belägen längs med 
Boråsvägen. Det fortsatta 
arbetet får visa om 
rättighetens läge behöver 
ändras med anledning av 
kommande 
ombyggnation av vägen. 
En ändring av läget 
hanteras i samband med 
övrig fastighetsbildning 
inom området. 

Ledningsrätt 
Vatten och 
avlopp 

1401-87/60.2 

Härryda 
kommun 

Bråta 2:25 

Bråta 2:139 

Hulebäck 1:57 

 Ledningsrätten är 
belägen längs med 
Boråsvägen. Det fortsatta 
arbetet får visa om 
rättighetens läge behöver 
ändras med anledning av 
kommande 
ombyggnation av vägen. 
En ändring av läget 
hanteras i samband med 
övrig fastighetsbildning 
inom området. 

Ledningsrätt 

Avlopp 

14-RÅD-1974.1 

Gryab AB Bråta 2:139 

 

 Gryab AB och 
exploatören avser att 
träffa en 
överenskommelse som 
reglerar upphävandet av 
rättigheten. Detta 
hanteras i samband med 
övrig fastighetsbildning 
inom området. 
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Ansökan om och kostnader för lantmäteriförrättning 

Exploatören och kommunen ska gemensamt ansöka om fastighetsbildning rörande den 
kvartersmark som ska överföras från kommunens fastighet till exploatörens fastighet och 
den mark som avsatts som allmän platsmark samt där övriga kommunala anläggningar 
(t.ex. allmännyttiga ledningar) berörs. Kostnader för fastighetsbildningen som krävs för 
att genomföra detaljplanen bekostas av exploatören och hanteras i kommande 
exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. 
 
Övrig fastighetsbildning, såsom bildande av nya fastigheter för bostads- och 
centrumändamål, ansöks och bekostas av exploatören.  
 
Befintliga rättigheter 

Omprövning av gemensamhetsanläggning och ändring eller upphävande av befintliga 
ledningsrätter och servitut som krävs för att genomföra detaljplanen ansöks och bekostas 
av exploatören.  
 
Nya rättigheter 

Respektive ledningsägare ansvarar för och bekostar att säkerställa sina anläggningar med 
servitut eller nyttjanderätt om inte annat framgår i kommande exploateringsavtal mellan 
kommunen och exploatören. 
 
Tekniska frågor 

Allmän plats  

Exploatören ombesörjer projektering och utbyggnad av allmän plats vilket regleras i 
exploateringsavtal och genomförandeavtal. 
 

Kvartersmark 

Exploatören ansvarar för och bekostar åtgärder inom kvartersmark. 
 
Inom planområdet planeras för cirka 850 nya bostäder. Upplåtelseformerna kommer att 
variera och kan utgöras av äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter. 
 
Inom planområdet ska en förskola med sex avdelningar uppföras vilket bedöms täcka det 
behov som exploateringen genererar. Exploatören ansvarar för uppförandet. Förskolan 
avses ägas av exploatören men hyras ut till privata aktör.  
 
I planområdet planeras även för ett äldreboende med totalt cirka 50 lägenheter. 
Exploatören ansvarar för uppförandet. Äldreboendet avses ägas av exploatören men hyras 
ut till privat aktör.  
 
Ny bebyggelse beskrivs mer ingående i kapitlet Förutsättningar och förändringar under 
rubriken Bebyggelse i denna handling. Bland annat beskrivs vissa planbestämmelser och 
bebyggelsens övergripande karaktär samt olika gatutyper inom kvartersmarken. 
 
Parkering 

Exploatören ansvarar för att parkeringsbehovet uppfylls inför kommande bygglovs- och 
fastighetsbildningsprocesser.  
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En mobilitetsutredning för detaljplanen har tagits fram. Parkeringsbehovet för föreslagen 
utbyggnad har bedömts till 1,0 platser under förutsättning att mobilitetsåtgärder 
genomförs.  
 
Mobilitetsåtgärderna som föreslås redovisas i sin helhet i mobilitetsutredningen. I korthet 
innebär åtgärderna följande:  
 

- Marknadsföring med fokus på områdets hållbarhetsprofil 
- Informationspaket till nyinflyttade 
- Löpande information till boende 
- Möjlighet till distansarbetsplatser 
- Attraktiva och tydliga gångförbindelser till busshållplats 
- Cykelparkering har hög kvalitet 
- Lastcykelparkering 
- Tydlig skyltning av cykelväg 
- Samlande parkeringsanläggningar 
- Kostnadstäckande avgifter för bilparkering 
- Bilpool 
- Möjlighet för elbilladdningsplatser 

 
Detaljplanen möjliggör utbyggnad av parkering i gemensamma garage utmed 
kvartersgatan Ringvägen och Centrumgatan alternativt i enskilda garage inom respektive 
kvarter. Besöksparkering hanteras främst som markparkering.  
 
Parkeringsbehovet för cykel har för detaljplanen beräknats till cirka 2200 platser totalt för 
boende, yrkesverksamma och besökare. Talen för cykelparkering föreslås vara oförändrat 
förutom för kontor och förskola eftersom de flesta nyttjare antas finnas på gångavstånd. 
Utrymme för cykelparkering anordnas i parkeringsgarage och i samlade cykelförråd på 
respektive gård. I flerbostadshus finns möjligheter till väderskyddad cykelparkering för 
2,5 cyklar per bostad. Utöver det planeras allmän cykelparkering vid entréer, Lakehouse, 
förskola och äldreboende.  
 
Vatten och avlopp  

Planområdet ligger i nuläget utanför verksamhetsområdet för kommunalt 
huvudmannaskap för alla nyttigheter. Verksamhetsområdet för spillvatten och 
dricksvatten föreslås utökas för att även innefatta planområdet. 
 
Exploatören bygger ut vatten- och avloppsanläggningarna inom området i enlighet med 
kommunens anvisningar och föreskrifter. Nya byggrätter anvisas förbindelsepunkt för 
vatten och avlopp vid blivande fastighetsgräns mot kvartersgator. Blivande 
fastighetsägare ansvarar själva för utbyggnad av anslutande VA-ledningar inom 
fastigheten. Ytterligare utredningar krävs innan slutlig utformning av ledningsnätet kan 
fastställas. Etappindelning och utbyggnadstakt bestäms av exploatören.  
 
Dagvatten  

En skyfallsmodellering har utförts som visar att höga flöden och högt vattendjup uppstår 
i tre områden i inom planområdet: Vid Lakehouse, längs bäckstråket och vid Boråsvägen. 
Vid projektering ska dessa områden beaktas särskilt.   
 
Området behöver fördröja dagvatten för att inte öka flödet till recipienten 
(Landvettersjön), främst med avseende på framtida förändring i regnintensiteten och inte 
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på grund av exploateringen inom området. Fördröjande åtgärder regleras i plankartan för 
att säkerställa att erforderlig fördröjning skapas vid byggnation av området i enlighet med 
ställda krav. Regleringen är anpassad till exploatörens önskade utformning av området, 
områdets specifika karaktär, recipientkrav etc. och förutsätter att fördröjning fördelas 
inom bebyggd och obebyggd kvartersmark. Exploatören ansvarar och bekostar 
erforderliga åtgärder som behöver vidtas. 
 
Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt på kvartersmark i enlighet med 
kommunens policy om lokalt omhändertagande av dagvatten. Området avleds direkt till 
recipienten utan att några kommunala ledningar används och inte heller någon annan 
väghållare, fastighetsägare eller gemensamhetsanläggnings dagvattennät används för att 
nå recipienten. Trummorna under Boråsvägen avleder områdets dagvatten samt en kort 
sträcka av Boråsvägens ytligt avledda dagvatten. Områdets dagvattenflöde är 
dimensionerande för trummorna. 
 
För att undvika att dagvattensystemet ägs och driftas av olika ”ägare” ska 
dagvattensystemet hanteras såsom enskild avloppsanläggning för dagvatten. Detta för att 
skapa en dagvattenhanteringen som är integrerad inom alla delar av kvartersmarken, både 
de ytor som avses vara mer privata så som bostadsgårdar och ytor som avses var allmänt 
tillgängliga så som parkstråket. Enskilt huvudmannaskap strider inte mot de intentioner 
som beskrivs i propositionen till Lagen om allmänna vattentjänster, utan anses i detta fall 
vara den bästa lösningen för att få en god dagvattenhantering inom området.  
 
Gemensamhetsanläggning ansvarar lämpligen för drift och underhåll av 
dagvattenanläggningarna. Driftinstruktioner ska tas fram i samband med projektering av 
anläggningarna. 
 
Avfallshantering 

Avfallshantering anordnas inom kvartersmark och ska följa de ”Föreskrifter om 

avfallshantering” som beslutats av fullmäktige 2016-12-12. Detaljutformning ska ske i 
samråd mellan kommunen och exploatören. Exploatören ansvarar och bekostar 
erforderliga åtgärder.   
 
Täkttillstånd  

Inom planområdet finns pågående verksamhet med täkttillstånd. Startbesked får inte ges för 
byggnadsverk innan täktverksamhet är avslutat. Startbesked för marklov får ges. Regleringen 
gäller inte för område med bestämmelse a3 där endast byggnader för bostads-, vård-, eller 
skoländamål inte får uppföras innan täktverksamheten är avslutad. Avslutad innebär att 
täkttillståndet är återkallat.  
 
Energiförsörjning  

Området kan försörjas med lokala lösningar som värmepumpslösningar från luft eller 
berg. Exploatören ansvarar och bekostar erforderliga åtgärder.   
 
El-, tele och fibernät  

 
Härryda Energi AB svarar för områdets elförsörjning och ansvarar för utbyggnaden av 
elnätet.  
 
Ansvarig för utbyggnaden av tele- och fibernät är inte beslutat. 
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Ledningsflytt 

För att kunna bygga ut i enlighet med planen kan vissa ledningar behöva flyttas eller anpassas 
till planområdet. Exploatören ansvarar för att överenskommelse träffas med berörda 
ledningsägare om kostnader för t.ex. ledningsflytt. 
 
Buller 

För att uppnå en god ljudmiljö på de områden som föreslås för skola och förskola samt 
äldrevård ska en byggnad och/eller bullerskydd uppföras längs hela södra sidan av byggrätten 
mot Boråsvägen. För de bostadsområden där riktvärden överstigs ska byggnad placeras 
och/eller utformas så att gällande bullerförordning efterföljs. För både byggrätt för 
skola/förskola och för bostäder gäller planbestämmelse om buller, läs mer under avsnitt 
”Buller”. Genom anläggande av vall längs med väg 40 kommer bullerpåverkan från trafiken 
att begränsas. Exploatören ansvarar och bekostar erforderliga åtgärder. 
 
Geoteknik och bergteknik 

Geoteknisk utredning visar att grundläggning för radhus och villor kan ske genom platta på 
mark. Liknanden grundläggningsförhållanden bör eftersträvas under hela plattan. Vid 
projektering ska ytterligare geoteknisk undersökning och utredning utföras med avseende på 
grundläggning och markarbeten. Stabilitetsförbättrande åtgärder behöver vidtas i vissa 
områden. Dessa åtgärder behöver detaljprojekteras för att säkerställa att de uppnår till avsedd 
effekt gällande totalstabiliteten för berörda områden. Läs mer under avsnitt ”Geoteknik och 

bergteknik”. Exploatören ansvarar för beställning och bekostar kompletterande geoteknisk 
undersökning och utredning.   
 
Inom området finns bergslänter där bergsäkringsåtgärder måste vidtas.   Detta är för att 
undvika exempelvis ras från berget. Åtgärderna är specifika för olika delområden och 
innefattar bland annat skonsam sprängning av berget för terrassering, rensning av berget 
maskinellt kompletterat med renspolning och eventuell förankring av större block.  
 

Markföroreningar 

Markföroreningar har upptäckts inom delar av planområdet.  
 
I den sydvästra delen av området finns det en oljecistern där sanering föreslås ske genom 
konventionell schaktsanering. Sanering utförs i samband med efterbehandling av täkten.   
 
I den östra delen av planområdet har det påträffats i utfyllnadsmassorna förorening som 
överskrider riktvärden för känslig markanvändning så som bostäder. Området saneras genom 
att den övre delen schaktas bort och 0,7 meter rena massor läggs som barriär mellan markytan 
och den förorenade marken. Läs mer under avsnitt ”Förorenad mark”. Exploatören ansvarar 

och bekostar erforderliga åtgärder. 
 

Ekonomiska frågor  

En lagakraftvunnen detaljplanen innebär för kommunen en rättighet men också en 
skyldighet att lösa sådana fastigheter som ingår i allmän plats. Vidare kan ställas krav på 
att allmän plats iordningställs av kommunen inom genomförandetiden.  
 
Utgifter för kommunen 

Kommunen erhåller en utgift för utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar 
angränsande till planområdet i enlighet med exploateringsavtal mellan kommun och 
exploatör.  
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Kommunen erhåller en utgift för anläggandet av allmänna va-ledningar vid en 
uppgradering av nuvarande system.   
 
Inkomster för kommunen 

Planen finansieras av planavtal. Ingen planavgift tas ut i bygglov. 
 
Kommunen erhåller en intäkt för upplåtelse av del av Bråta 2:25 i samband med 
omprövning av gemensamhetsanläggningen Bråta ga:2. 
 
Kommunen erhåller även bygglovsavgifter och inkomster via VA-taxa.   
 
Planekonomi och finansiering 

Utgifterna för kommunaltekniska anläggningar inom allmän plats och i angränsning till 
planområdet hanteras i exploateringsavtalet mellan kommunen och exploatören. Genom 
att exploatören bygger ut och bekostar utbyggnaden av allmän platsmark ska exploatören 
anses ha erlagt full gatukostnadsersättning i enlighet med detaljplanen. 
 
Kostnaderna för vatten- och avloppsanläggningar inom och utanför planområdet hanteras 
i VA-avtal mellan kommunen och exploatör. VA-anläggningsavgifter kommer att 
debiteras enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa.  
 
Framtida driftskostnader 

Kommunen får en ökning av den årliga driftskostnaden för skötsel och underhåll av ny 
gata (Boråsvägen) och gång- och cykelväg (mellan Bråta och Solsten) samt vatten- och 
avloppsanläggningar. 
 
Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Exploatören svarar för de kostnader som uppkommer i samband med utbyggnaden av 
allmän plats och vatten- och avloppsanläggningar inom planområdet. Exploatören får 
även utgifter för inlösen av allmän plats som krävs för genomförandet av detaljplanen 
samt kostnader för lantmäteriförrättning förenade med denna åtgärd. 
 
Exploatören kommer belastas av utgifter som härrör till all utbyggnad inom kvartersmark 
vilket exempelvis kan innebära: 

• Eventuell flytt av befintliga ledningar inom kvartersmark och allmän plats som 
föranleds av utbyggnaden på kvartersmark 

• Eventuella provisorier under byggtiden 

• Anslutningar till allmän plats 
• Dagvattenhantering 

• Mobilitetslösningar 
• Fastighetsbildning 

• Bygglovsavgift 
• Utbyggnad av transformatorstationer 
• Bergsäkringsåtgärder 
• Stabilitetsåtgärder 
• Vatten- och avlopp enligt gällande VA-taxa  
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Ekonomiska konsekvenser för övriga fastighetsägare 

Ägaren till Bråta 2:2 erhåller en intäkt för försäljning av mark som utgörs av 
kvartersmark. 
 
Ägaren till Bråta 2:25 erhåller en intäkt för upplåtelse av kvartersmark i samband med 
omprövning av gemensamhetsanläggningen Bråta ga:2. 
 
Ägaren till Bråta 2:135 erhåller en intäkt för upplåtelse av kvartersmark i samband med 
omprövning av gemensamhetsanläggningen Bråta ga:2. 
 
Ägaren till Hulebäck 1:57 erhåller en intäkt för försäljning av mark som utgörs av allmän 
plats. 
 
Ägaren till Hulebäck 1:270 erhåller en intäkt för försäljning av mark som utgörs av allmän 
plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen är upprättad av Josefin Franzén och Ingrid Lindbom, Radar arkitektur 
& planering AB samt Johanna Gerremo, xlm Fastighetsutveckling AB.  
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Detaljplan för Bråta 2:139,  
BRÅTA 
i Mölnlycke, Härryda kommun 

 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Under tiden 19/12 2018 till och med 22/1 2019 har detaljplanen varit föremål för sam-
råd enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Samrådshandlingar sändes 
till remissinstanser 2018-12-19 och har funnits tillgängliga i kommunhuset, och på 
kommunens hemsida. Information sändes till sakägare 2018-12-19. Annons infördes i 
Härryda-Posten 2019-12-19. Ett informationsmöte anordnades i kommunhuset 2019-01-
09. 
 

SAMMANSTÄLLNING AV YTTRANDEN  
Under samrådstiden har 19 yttranden inkommit till kommunen. Av inkomna yttranden 
önskar många att konsekvenser av planförslaget ska redovisas tydligare. Länsstyrelsen 
gör bedömningen att detaljplanen kan anta betydande miljöpåverkan och i en 
miljökonsekvensbeskrivning kan många av konsekvenserna av detaljplanen redovisas. 
Frågor kring hälsa och säkerhet är avgörande för detaljplanen. Det rör sig om risk för 
olyckor, översvämning och trafiksituationen på riksväg 40 och på Boråsvägen samt om 
erosion, block- och bergras som behöver säkerställas i detaljplanen. Men även 
miljökvalitetsnormer för luft och förorenade områden.  
Yttranden efterfrågar mer av redovisning av avtalsskrivningar, 
genomförandebeskrivning och fastighetskonsekvensbeskrivning.  
Visst missförstånd gällande om detaljplanen berör strandskydd och vad som kan 
regleras i en detaljplan visar sig i yttrandena. 
Ett par yttrandena påtalar att förslaget går emot gällande ÖP2012 och det finns 
oroligheter kring befintliga verksamheters existens samt framtida eventuella 
begränsningar.    
Kommunens kommentarer till yttrandena är skrivna i kursiv text. Yttranden från Läns-
styrelsen, Lantmäteriet samt Trafikverket kommenteras under efterföljande underrubri-
ker. Resterande kommentarer är i slutet efter vardera yttrande. 
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 FÖRÄNDRINGAR SOM GJORTS EFTER SAMRÅD 
Efter samråd har massbalansen inom planområdet setts över. Detta med hänsyn till pla-
nerat uttag av berg från pågående täktverksamhet och med anledning av att det finns 
mer mjuka massor i området än vad som var känt innan samråd. Översynen har resulte-
rat i en markmodell som konstaterar att de framtida marknivåerna i området behöver 
justeras så att området i större utsträckning än i samrådsförslaget sluttar mot Landvet-
tersjön. Med anledning av den nya markmodellen har bebyggelseförslaget anpassats till 
de nya planerade marknivåerna.  
 
Större förändringar efter samråd: 
▪ Kommunen har beslutat att flytta tätortsgränsen till öster om planområdet och sänka 

hastigheten till 40 km/h på Boråsvägens sträckning genom planområdet.  
▪ Kommunen har ansökt om att ta över väghållaransvaret för Boråsvägens sträckning 

genom planområdet. 
▪ Endast Boråsvägen utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. All övrig 

mark inom planområdet utgörs av kvartersmark. 
▪ Den gångbro som redovisades i samrådsförslaget har utgått och ersatts av en gång-

passage i plan. 
▪ Bebyggelseförslaget redovisar 850 bostäder vilket motsvarar antalet bostäder i plan-

beskedet. Detta har föranlett översyn och komplettering av flera utredningar (trafik, 
mobilitet, luft- och lukt, buller, VA- och dagvatten) 

▪ Bebyggelsen i områdets norra del har höjts med hänsyn till den nya markmodellen. 
Detta har föranlett nya bullerberäkningar. 

▪ En vall föreslås i planområdets nordöstra del som skydd mot buller. Vallen innebär 
också skydd mot  olycka med farligt godstransport på väg 27/40. Med anledning av 
detta har planområdet utökats i denna del. Vallen har inneburit nya förutsättningar 
för bullerutredning och riskbedömning. 

▪ Ringvägen, inom planområdet, har justerats i höjdled med hänsyn till massbalansen 
och för att tillmötesgå tillgänglighetskrav och krav på lutningar för bl a dagvatten-
hantering. 

 
Utredningar 
▪ En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram i syfte att beskriva helheten 

och den samlade påverkan vid ett genomförande av planen.  
▪ Med utgångspunkt i framförda synpunkter under samrådet och det nya bebyggelse-

förslaget har följande utredningar kompletterats/förtydligats eller tagits fram inför 
granskning:  

o Trafikutredning 
o Mobilitetsutredning 
o Riskbedömning  
o Luft- och luktutredning 
o Kompletterande VA- och dagvattenutredningen som även innehåller en 

skyfallsutredning. 
o Kompletterande miljöteknisk markundersökning – ny inför granskning, 

belyser hantering och förslag till platsspecifika riktvärden gällande PAH-
H. 

o Bergteknisk utredning – ny inför granskning, belyser säkerhetshöjande åt-
gärder på bergsslänter inom planområdet. 
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Geotekniskt PM för förslagen vall – ny inför granskning, belyser genom-
förbarheten av den föreslagna vallen  Terrasseringen är möjlig ut geotek-
nisk synpunkt och väg 40/27 kommer inte påverkas negativt. Uppbygg-
naden av terrasserna kommer bestå av bakåtförankrad stödmur vilket 
kommer att resultera en bättre hållfasthet och stabilitet inom terrassen. 
Där terrasseringen inte uppnår fullgod stabilitet kan detta åtgärdas med 
geotextil och geonät. 

▪ Utredningarna tar sin utgångspunkt i bebyggelseförslagets 850 bostäder men belyser 
även vad upp emot 950 bostäder skulle innebära för respektive fokusområde (buller, 
trafik, VA etc)  

 
Plankartan 
▪ Endast Boråsvägen utgör allmän plats, övrig mark utgörs av kvartersmark. Med an-

ledning av denna förändring har en översyn av bestämmelserna som reglerar markens 
utformning gjorts.  

▪ Inför granskning har en översyn av byggrätternas reglering gjorts.  
▪ Administrativ bestämmelse som reglerar startbesked och avslutande av täktverksam-

het har införts. 
▪ Administrativ bestämmelse som reglerar startbesked och hantering av förorenad 

mark har införts.  
▪ Administrativ bestämmelse som reglerar startbesked och genomförande av bergsäk-

rings- och stabilitetsåtgärder har införts. 
▪ Administrativa bestämmelser om markreservat (u-områden) och gemensamhetsan-

läggning har införts.  
▪ Bestämmelser som möjliggör uppförande av en vall i planområdets nordöstra del har 

införts. 
▪ Bestämmelse om att skydd ska finnas mot väg 27/40 för att förhindra farligt godso-

lycka har införts. 
▪ Bestämmelse om placering av luftintag har införts. 
▪ Utöver ovanstående har en generell översyn av planbestämmelsernas formuleringar 

gjorts. 
 
Planbeskrivningen 
▪ Planbeskrivningen har förtydligats och uppdaterats med utgångspunkt i de komplet-

terade utredningarna och förändringarna på plankartan. 
▪ Genomförandelen i beskrivningen har i sin helhet omarbetats för att möta upp fram-

förda synpunkter. 
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Remissinstans Anmärkning / Synpunkter Kvarstående 
synpunkter 

STATLIGA 
MYNDIGHETER 

  

Länsstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsenheten  

Överensstämmer ej med gällande ÖP. Oklart gällande 
stabilitet, risk för översvämning, erosion, markföroreningar 
samt miljökvalitetsnormer för luft. Planen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Behov av säkerställande 
gällande hastighetssänkning av väg 540 och riskåtgärder 
för farligt gods på riksväg 40. 

Nej 

Lantmäteriet Synpunkter gällande huvudmannaskap och plantekniska 
åtgärder.  

Nej 

Trafikverket 

Hastighetssänkning, trafiksäkerhetsåtgärder och belysning 
på väg 540 (Boråsvägen). Riskreducerande åtgärder på RV 
40. Frågor kring gångbro över väg 540, 
medfinansieringsavtal och vägplan. Komplettering av 
dagvatten.  

Nej  

SGI 
Synpunkter gällande hälsa och säkerhet, 
bergras/blocknedfall ska kunna klarläggas för planen innan 
pågående täktverksamhet har upphört.  

Nej  

NÄMNDER, 
FÖRENINGAR, BOLAG 
M FL 

  

Räddningstjänsten Påtalar att brandvattenförsörjning är av vikt att det 
anordnas. 

Nej 

Härryda Energi, HEAB Påtalar att det behöver reservera plats för 
transformatorstationer för den angivna byggnationen.  

Nej 

Rådet för idéburna 
organisationer 

Synpunkter på utförligheten i utredningar, avtal, 
spontanidrott och gång- och cykelväg.  

Nej 

Västtrafik Positiva till utveckling med närhet till kollektivtrafik 
önskar att medverka vid fortsatt arbete.  

Nej 

Rådet för 
funktionshinderfrågor 

Synpunkter på utförandet av äldreboende, utemiljön, trafik 
och parkering. 

Nej 

Pensionärsrådet 

Påtalar att en stor del av äldrebostäderna bör vara 
hyresrätter, placeras centrumnära, stor tillgänglighet till bil 
samt utformning av utformning av boenden.  

Nej. En 
detaljplanstyr 
ej på denna 
nivå  

Naturskyddsföreningen Synpunkter på att planen är otydlig i planens påverkan 
utanför planområdet. Önskar bättre underlag. 

Nej 

Mölndalsåns 
fiskevårdsförbund 

Påpekar att aktuellt område är skyddszon för 
vattenskyddsområde för Rådasjön och vad som kan ha 
negativ påverkan på Landvettersjön. 

Nej 

Skanova AB Har inget att erinra. Nej 
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SAKÄGARE   

Hulebäck 1:280, 1:58 
och 2:23  

Olämplig tid då samråd hölls. Föreslår att 
planområdet utökas dels inom strandskydd. Skymd 
sikt vid utfart, etc. 

Ja 

FKM Investor AB, 
Härryda-Hulebäck 
1:594 

Oro över belastningen på Boråsvägen, benägna att 
diskutera markinnehav i anslutning till plangräns. 

Nej 

Corem Bråta KB och 
Corem Mölnlycke KM, 
Bråta 2:136 och 2:150 

Negativt inställda till planförslag, strider med gällande 
ÖP, bostäder lämpar sig inte, hämmar pågående och 
framtida utveckling av befintliga verksamheter. 

Ja 

Övriga synpunkter   

Stenmursvägen 3 

 

Påtalar att cykelbana behövs i vardera riktningen, mot 
Landvetter och Mölnlycke. Befintlig g/c-väg är för 
smal, väg- och trafikutredningen har inte utgått från 
cyklistens perspektiv vilket bör göras.  

Ja 
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LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER 
1. Länsstyrelsen, yttrande daterat 2018-01-29 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). 
Planområdet ligger invid Landvettersjön, öster om Mölnlycke logistikpark. Här planeras 
det för cirka 750 bostäder, förskola, äldreboende (inklusive gemensamhetslokal) och 
kontor. Er tanke är att transporter ska ske på andra sätt än med bil, då det är nära kollek-
tivtrafik och området endast har 10 minuters cykelavstånd till Mölnlycke centrum. 
Länsstyrelsen har svårt att se att de boende i området kommer att åka kollektivt med 
tanke på den glesa busstrafiken, vidare är det osäkert om cykelvägen kommer till stånd. 
Länsstyrelsen kan i nuläget inte se att projektet innebär en lämplig markanvändning. 
Detaljplanen utgör idag en pågående bergtäkt och fler verksamheter finns på platsen. 
Området är i gällande översiktsplan utpekat som industriområde, varför Länsstyrelsen 
inte anser att detaljplanen överensstämmer med den. Länsstyrelsen ser att området är 
utsatt för påverkansfaktorer från två vägar och det intilliggande verksamhetsområdet 
samt ligger på förorenad mark och planområdet kommer också att ha oklar stabilitet vid 
antagandet av planen.  
Härryda kommun bedömer att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen gör dock bedömningen att detaljplanen kan antas medföra betydande mil-
jöpåverkan. Motiv till detta redovisas i yttrandet.  
Trots flertalet utredningar så kvarstår många frågor, dels att utreda, dels att säkerställa 
inom ramen för planen. Bland annat får man inte någon samlad bild av verksamhetsom-
rådets innehåll i handlingarna. Det är viktigt att förtydliga detta inför kommande skede, 
eftersom det har påverkan på kommande boendemiljö. Vidare finns det inget förslag till 
säkerställande av den hastighetssänkning som förutsätts på väg 540. Åtgärder för att 
motverka konsekvenserna av en olycka med farligt gods på riksväg 40 är inte heller 
säkerställt. Utöver detta finns det fler frågor att säkerställa. Många frågor förutsätts lö-
sas/säkerställas med avtal och en del först efter att planen antagits. Frågor som rör Läns-
styrelsens prövningsgrunder behöver vara säkerställda innan planen antas. Att säker-
ställa flertalet frågor med avtal avråder vi ifrån. Vi anser att frågor så långt möjligt ska 
säkerställas i plankartan. Vi råder er till att i nästa skede grundligt presentera för oss hur 
ni avser att säkerställa de frågor som behöver säkerställas.  
Trafikverket framför i sitt yttrande att åtgärderna på väg 540 kommer att kräva vägplan. 
Den processen behöver ni ta hänsyn till. Ni behöver också ta ställning till om några åt-
gärder innebär vattenverksamhet. En sådan process bör i sådana fall inledas omgående. 
Vi ser i nuläget stora risker för att planen kommer att prövas.  
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet eller till risken för olyckor, över-
svämning eller erosion och miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsställande sätt 
i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länssty-
relsen. 
Motiv för bedömningen 
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Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det 
antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om 
anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en 
plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem pröv-
ningsgrunderna. 
Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer för luft 
Spridningsberäkningar av utsläpp till luft av kväveoxider och partiklar från trafiken på 
riksväg 40 och Boråsvägen (V540) har gjorts för att undersöka luftkvaliteten inom 
planområdet. Resultaten från beräkningarna visar att miljökvalitetsnormerna av NO2 
och PM10 klaras i nuläget och för ett värsta fall 2030 inom hela planområdet. Länssty-
relsen instämmer i luftutredningens slutsatser att miljökvalitetsnormerna klaras i områ-
det utifrån de givna förutsättningarna. 
Länsstyrelsen anser dock att det behöver beskrivas och säkerställas att inte verksamhet-
erna, samt transporter knutna till verksamheterna, i närområdet bidrar med ytterligare 
utsläpp till luft. Eventuell damning från transporter på icke hårdgjorda ytor behöver 
också beskrivas. I det fall ytterligare utsläpp förekommer kan luftutredningen komma 
att behöva kompletteras med dessa. Länsstyrelsen kommer att följa upp detta i gransk-
ningen.  
Hälsa och säkerhet  
Farligt gods 
Riskbedömningen avseende farligt gods på riksväg 40/27 har kommit fram till att det 
utöver skyddsavstånd behövs ytterligare skyddsåtgärder. Länsstyrelsen instämmer i be-
dömningen att det utöver ett skyddsavstånd behövs ett högkapacitetsräcke och ett avrin-
ningsskydd i form av dike eller kant vid den nordöstra delen området där det är en brant 
slänt ner mot planområdet. Det finns osäkerheter kring de förslagna åtgärdernas genom-
förbarhet vilket behöver utredas vidare. De åtgärder som ska genomföras måste säker-
ställas innan planen antas. Vi ser att åtgärderna i första hand ska säkerställs i plankartan, 
då det blir ett tydligare säkerställande oberoende av eventuella situationer som kan upp-
stå i framtiden. Ni planerar att säkerställa åtgärderna med avtal varför vi behöver se 
detta vid antagandet av planen. Länsstyrelsen kommer att lägga stor vikt vid att rätt åt-
gärder regleras i avtalet och att det tecknas av rätt parter. 
Då byggnader är placerade inom 150 meter från transportled för farligt gods rekom-
menderar Länsstyrelsen att luftintag placeras högt och är vända bort från leden för att 
reducera effekter från giftig gas. Även i Översiktlig riskanalys av transporter för farligt 
gods på väg och järnväg i Borås stad, som hänvisas till i riskbedömningen, rekommen-
deras högt placerade luftintag på byggnader om de placeras på de avstånd från trans-
portled som är aktuella i detaljplanen. Vi ser fram emot ert bemötande av detta i gransk-
ningsskedet.  
Risken för översvämning 
I planbeskrivningen framgår att översvämningsrisken för planområdet är relativt låg. 
Området bedöms inte översvämmas från omkringliggande områden eller vid höga ni-
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våer i Landvettersjön. En bedömning av översvämningsrisk ska även innefatta över-
svämning till följd av ett skyfall.   
Kommunens ambition med höjdsättning och lutning på kvartersmarken för att undvika 
översvämning är bra men för att bedöma markens lämplighet för byggnation behöver 
planbeskrivningen redovisa hur planområdet kan påverkas vid ett 100-årsregn. Länssty-
relsen anser att en bedömning av konsekvenser av ett skyfall, minst ett framtida 100-
årsregn (d.v.s. med klimatfaktor), behöver beskrivas i en detaljplan. Se Faktablad. Det 
kan göras till exempel utifrån en skyfallskartering eller annat underlag, Det behöver 
också säkerställas att en exploatering inte påverkar och försämrar för intilliggande om-
råden.  
Bråta industriområde samt övriga verksamheter i närområdet av aktuell plan  
Det framgår av planhandlingarna att planområdet gränsar till Bråta industriområde. Ut-
över det nämns ytterligare verksamheter som ligger nära planområdet, bl.a. i luft och 
luktutredningen. I riskbedömningen nämns dessutom stenbrottet och en eventuell 
etappvis utbyggnad av planområdet innan verksamheten i brottet avslutats. Länsstyrel-
sen har svårt att få en samlad bild av verksamheternas placering, bransch, framtida ut-
veckling och eventuell miljö- och hälsopåverkan på närområdet avseende bl.a. transpor-
ter, utsläpp till luft, risk för lukt m.m. Länsstyrelsen anser att handlingarna behöver 
kompletteras med en helhetsbeskrivning av samtliga närbelägna verksamheter och even-
tuell påverkan på miljö och hälsa. Det behöver även förtydligas vilka delar som kan 
komma att ligga kvar, byggas ut och vilka verksamheter som behöver avvecklas för att 
kunna genomföra planen.  
Lukt 
Inom luftutredningen har det gjorts en kvalitativ bedömning av risk för lukt från Bråta 
återvinningscentral och Sortera Skandinavien. Bedömningen ska syfta till att ”utröna 
om det krävs en mer ingående luktutredning när det gäller risk för lukt inom detaljpla-
neområdet”. Risk för lukt bedöms generellt vara liten, men det kan inte uteslutas att lukt 
trots allt kan förekomma inom planområdet vid enstaka tillfällen.  
Länsstyrelsen saknar en slutsats avseende behovet av en mer ingående luktutredning 
eller om den kvalitativa bedömningen som gjorts anses vara tillräcklig för att utesluta 
luktolägenhet vid de planerade bostäderna. Länsstyrelsen anser dessutom att det behö-
ver klargöras om det finns fler verksamheter i närområdet som kan orsaka luktstörning-
ar. I dagsläget finns inte några bostäder i området och det är därför inte sannolikt att 
några klagomål på eventuell lukt har framkommit. En oacceptabel luktnivå kan innebära 
negativ påverkan både för boende i det nya området och för verksamheterna som kan 
behöva investera i skyddsåtgärder. 
Förorenade områden  
Länsstyrelsen konstaterar att platsspecifika riktvärden har tagits fram för tre olika typer 
av markanvändning inom planområdet. Det är viktigt att de antaganden som är gjorda i 
samband med framtagandet av platsspecifika riktvärden stäms av med tillsynsmyndig-
heten, miljöförvaltningen i Härryda kommun. Länsstyrelsen noterar att avsteg från det 
generella scenariot för KM (känslig markanvändning) vad gäller intag av växter för 
framtagandet av det platsspecifika riktvärdet för BPM (bostads- och parkmark) har 
gjorts utan att detta avsteg har motiverats eller kommenterats. 
Länsstyrelsen tolkar det som att man i exploateringsskedet vill kunna använda de fyll-
nadsmassor som finns inom området vid byggnationer och då utgå från de platsspecifika 
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riktvärden som har tagits fram. Ni vill alltså flytta runt massor inom området. Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark och platsspecifika riktvärden 
framtagna med Naturvårdsverkets beräkningsprogram ska användas för att bedöma till 
vilka nivåer det är rimligt att sanera förorenade områden till. De ska inte användas för 
att bedöma till vilken nivå som man kan förorena upp till. Högarna av fyllnadsmassor är 
att betrakta som avfall och om dessa ska användas för anläggningsändamål ska de han-
teras utefter reglerna som gäller för avfall för anläggningsändamål. 
Länsstyrelsen instämmer med Norconsults bedömning om att ytterligare provtagning är 
nödvändig för att undersöka föroreningssituationen i övriga områden inom planområdet 
och för att avgränsa påträffade föroreningar och att detta bör göras efter att nuvarande 
verksamhet är avvecklad. I den miljötekniska markundersökningen konstateras att det 
finns risk för omlokalisering av jordmassor vid den pågående bergtäkten, främst i sam-
band med avtäckning av berg. Alla massors förekomst och föroreningsgrad ska vara 
klarlagd innan planen antas.  
I plankartan finns en planbestämmelse som anger att ”bygglov får inte ske förrän even-
tuella markföroreningar åtgärdats”, denna reglering är inte tillräcklig med nuvarande 
underlag. Länsstyrelsen anser att det tydligt ska framgå av planbeskrivningen vilka sa-
neringar som ska göras. Vidare är det klart att föroreningar finns och ordet eventuella i 
planbestämmelsen bör strykas.   
Geoteknik 
Planområdet består huvudsakligen av berg eller berg med ett tunt jordtäcke. I delar av 
planområdet pågår brytning av berg som medför stora topografiska förändringar och 
risker för blockutfall och bergskred behöver bedömas igen efter avslutad brytning. 
Länsstyrelsen anser att det behöver vara säkerställt inom ramen för planen att det inte 
finns risk för bergras och blockutfall. Ni har inte redovisat hur ni avser att genomföra ett 
sådant säkerställande av marken så att den blir lämplig för föreslagen markanvändning. 
Trafiksäkerhet 
Ni har föreslagit trafiksäkerhetsåtgärder som förutsätter en sänkt hastighet på väg 540 
från 70 km/h till 40 km/h. Ett ökat antal oskyddade trafikanter kommer att röra sig längs 
vägen i förhållande till hur det är idag.  
Trafikverket ser att detaljplanens genomförande riskerar att leda till en trafikfarlig situ-
ation om inte trafiksäkerhetsåtgärder, GC-väg och hastighetssänkning blir av. Länssty-
relsen instämmer i Trafikverkets bedömning. På grund av detta behöver ni till gransk-
ningen redovisa hur ni säkerställer att en lägre hastighet på vägen införs och att övriga 
nödvändiga åtgärder verkställs. Ni behöver också visa på genomförbarheten av de åt-
gärder som ni avser att vidta. Se vidare i yttrande från Trafikverket (2019-01-25) som 
bifogas. Senast vid antagandet behöver ovan nämnda åtgärder vara helt säkerställda. 
Råd enligt PBL och MB  
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge 
råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det be-
hövs från allmän synpunkt.  
Närliggande industriverksamhet 
Riskerna från industrin är bedömda utifrån befintliga verksamheters användning av 
brandfarlig gas och vätska. Ett något större avstånd mellan industriverksamhet och pla-
nerade byggnader på planområdet hade varit att föredra då det framgår att det råder en 
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viss osäkerhet om hur verksamheterna kommer att hantera och förvara farlig vara i 
framtiden. Kommunen bör också beakta att en framtida ny verksamhetsutövare som 
hanterar farliga ämnen som inte är tillståndspliktiga kan välja att disponera fastigheten 
annorlunda med en annan placering av farliga ämnen. Planeringen behöver vara så ro-
bust i ett långt perspektiv att en framtida förändring inte leder till att synen på bebyggel-
sens lämplighet förändras.  
Buller 
Området är påverkat av trafikbuller i norra och södra delen av området samt i viss mån 
av verksamhetsbuller i den västra delen av området.  
Länsstyrelsen bedömer att bullerutredningen är tillräcklig. Där 60 dBA i ekvivalentnivå 
överskrids behöver minst hälften av rummen orienteras mot en tyst sida vilket regleras 
på plankartan. För förskolan behöver man anordna en gård med högst 50 dBA ekviva-
lentvärde dagtid vilket även det hanteras med en planbestämmelse. 
Natur 
Med den utformning som finns i planförslaget väntas naturvärdena i området öka då 
inslaget av växter och träd blir större än i nuläget med tanke på den gröna 
park/bäckmiljön som planeras centralt samt med trädgårdar och grönytor mellan bebyg-
gelsen. Det är positivt för den biologiska mångfalden om så mycket som möjligt av de 
naturliga skogsmiljöerna som finns i planområdets södra del sparas, även klipp- och 
blockmiljöer, död ved, både liggande och stående, samt stenmuren. Fladdermöss be-
döms inte påverkas negativt av att planområdet bebyggs. Inte heller strandmiljöerna 
längs Landvettersjön bedöms påverkas negativt då de inte ingår i själva planområdet.  
Strandskydd 
Detaljplaneområdet är i nuläget inte strandskyddat. Då strandskyddet inte är upphävt på 
grund av gällande detaljplan så kommer det inte heller att återinträda vid ett upphävande 
av den. 
MKN vatten 
Med stöd av dagvattenutredningen, som beskriver dagvattenhantering bland annat med 
fokus på MKN, motiverar ni på ett bra sätt varför det bedöms att planen inte bidrar till 
att MKN för vatten överskrids.  
Dagvatten 
Dagvattenutredningen visar att det är möjligt att rena och fördröja dagvatten inom plan-
området. Mark avsedd för dagvattenhantering bör reserveras och i möjligast mån förses 
med bestämmelse på plankartan. Länsstyrelsen vill betona att det är angeläget att kom-
munen vidtar de åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen för att uppnå en hållbar 
dagvattenhantering.  
Förhållande till ÖP 
Aktuell detaljplan föreslår markanvändning bostäder och centrum medan gällande 
Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP 2012 anger utbyggnadsområde på kort sikt, 
markanvändning industri. Länsstyrelsen kan inte se att detaljplanen och översiktsplanen 
stämmer överens. Området anges dock i Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram 
2019-2023, antaget av KF 2018-11-19.  
Koppling till miljömålen 
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Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå 
miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. 
Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid till-
lämpningen av miljöbalken. En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det 
nuvarande miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta beskrivs.   
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länssty-
relsen bedömer dock fortfarande att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens ge-
nomförande, inte går att utesluta. Det är en omfattande plan som innehåller ca 750 bo-
städer, förskola, äldreboende och kontor. Dessa ligger intill ett verksamhetsområde och 
två vägar. Påverkan från verksamhetsområdet är i dagsläget svårt att bilda sig en upp-
fattning om eftersom någon entydig redogörelse för innehållet i detta område inte finns. 
Det är inte heller entydigt om täktverksamheten delvis kan tillåtas pågå vid inflyttning i 
planområdet. Stabiliteten är oklar då brytning i området kommer att pågå efter det att 
nuvarande undersökningar av stabiliteten/bergras genomförts. Marföroreningar är inte 
helt utredda varför man inte kan avgöra vilken omfattande sanering som krävs i områ-
det. Området ligger mellan två vägar som båda utgör påverkan genom buller, luftkvali-
tet och riksvägen medför även en risk för olycka med farligt gods kan påverka området. 
Utredningar visar att bullerförordningen och MKN luft klaras liksom att det finns åtgär-
der för att hantera olycka med farligt gods. 
Dock utgör dessa faktorer tillsammans med övriga påverkansfaktorer, deras osäkerheter 
och osäkerheter kring vilken kumulativ effekt dessa faktorer kan ha på hälsan för de 
människor som ska bo inom den framtida exploateringen att Länsstyrelsen bedömer att 
planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Flertalet underlagsrapporter vittnar 
också om en komplicerad plan där många frågor varit nödvändiga att utreda och han-
tera. Samråd bör hållas med Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens avgräns-
ning och omfattning enligt 6 kap. 11-18 §§ miljöbalken. 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Miljöbalken-industriverksamheter 
Detaljplanens närhet till befintligt industriområde kan medföra svårigheter för industrin 
att i framtiden ompröva och/eller utvidga sin verksamhet.  
Miljöbalken-vattenverksamhet 
I dagvattenutredningen föreslås två avskärande diken, i norr och i öster, för att skydda 
den nya bebyggelsen mot inströmmande ytvatten från kringliggande områden. Enligt 
illustrationskartan är också byggnader placerade på platsen för den vattensamling som 
återfinns i områdets nordvästra hörn.  
Åtgärder som utförs för att skydda mot vatten med avsikt att varaktigt öka en fastighets 
lämplighet för t ex bebyggelse innebär markavvattning. Att anlägga en vall, ett dike 
eller annan anläggning i eller vid vattenområde som skydd mot vatten eller dränera den 
aktuella vattensamlingen kan därför innebära markavvattning. Frågan att utreda om det 
krävs åtgärder som innebär markavvattning och vilka fastigheter som är berörda ska 
prioriteras i det fortsatta planarbetet och beskrivas i planhandlingen. I Västra Götalands 
län är markavvattning förbjuden och om så avses utföras krävs dispens och tillstånd från 
Länsstyrelsen.  
Vid anläggande av byggnader med djup grundläggning, till exempel underjordiska ga-
rage eller källare, kan bortledning av grundvatten bli aktuellt under anläggningsskedet. 
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Länsstyrelsen upplyser om att åtgärder som kan innebära bortledning av grundvatten 
innebär en vattenverksamhet som regleras i 11 kap Miljöbalken. Bortledning av grund-
vatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda 
intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I det fall 
åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras i tidigt skede med Länsstyrel-
sens vattenvårdsavdelning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedöm-
ning. 
Väglagen 
Med anledning av de många åtgärder som föreslås på väg 540 kommer en vägplan att 
krävas. Länsstyrelsen förutsätter att ni tillsammans med Trafikverket gör det möjligt 
med en parallell hantering av ärendena. På grund av de säkerställande som krävs i de-
taljplanen kan det vara lämpligt att till åtminstone en viss grad vänta in vägplanen. Frå-
gan bör diskuteras i samråd med Trafikverket och Länsstyrelsen när ni har förslag på 
hur säkerställandet av föreslagna åtgärder ska ske. 
 
Kommentar: Yttrandet noteras och beaktas. 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer för luft 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram till granskning. Samråd om av-
gränsning hölls med länsstyrelsen i februari 2019. I MKB är det tydligt beskrivet vilka 
konsekvenser, en eventuell utbyggnad enligt detaljplanen, kommer att föra med sig.  
Inför granskning har Luft- och luktutredningen förtydligats utifrån framförda syn-
punkter. MKB:n redovisar en samlad bedömning av påverkan från verksamhetsområ-
det.  
Hälsa och säkerhet  
Farligt gods 
Riskbedömningen har kompletterats inför granskning.  
Inför granskning har plankartan kompletterats med bestämmelser gällande placering av 
luftintag samt att riskskydd ska finnas i anslutning till väg 40/27. 
Ett högkapacitetsräcke är inte längre aktuellt att genomföra. Inför granskning har 
planområdet utökats och ett dike och en vall planeras att uppföras i anslutning till 
vägen. Vallens främsta syfte är att dämpa trafikbuller, men vallen uppfyller också kra-
ven på skyddsåtgärd gällande risker i samband med farligt gods-olycka.  
 
Risken för översvämning.  
Inför granskning har en kompletterande VA- och dagvattenutredning tagits fram. Denna 
innehåller även en skyfallsutredning som belyser frågeställningarna som länsstyrelsen 
efterfrågar.  
Bråta industriområde samt övriga verksamheter i närområdet av aktuell plan  
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Täktverksamheten vid Härryda kross ska vara avslutad innan startbesked får ges för 
byggnad för bostadsändamål. Detta säkerställs med en administrativ bestämmelse på 
plankartan.  
Den MKB som tagits fram inför granskning ger en samlad bild av påverkan från bl a 
Bråta industriområde och en helhetsbild av påverkan på miljö och hälsa som planens 
genomförande medför. 
Lukt  
I och med att en MKB är framtagen till granskningen finns konsekvensanalyser av plan-
förslaget framtaget. Vad gäller lukt från de verksamheter som finns inom industriområ-
det är det en liten omgivningspåverkan, vilket har bedömts innebära en försumbar kon-
sekvens. 
Förorenade områden  
En kompletterande markmiljöutredning har genomförts inför granskning. Denna läm-
nar förslag på hantering av massor samt förslag till platsspecifika riktvärden gällande 
PAH-H. En planbestämmelse som villkorar startbesked och krav på säkerställande av 
markens lämplighet avseende föroreningar har införts på plankartan. 
Geoteknik 
Inför granskning har en bergteknisk utredning tagits fram. Denna innehåller förslag till 
hantering av bergsslänter för att säkerställa risk för bergras och blocknedfall. Föresla-
gen hantering har stämts av med SGI under våren 2019. På plankartan avgränsas om-
råden inom vilka bergsäkrings- och stabilitetsåtgärder ska göras. Bestämmelse som 
villkorar startbesked kopplat till genomförande av berg- och stabilitetsåtgärder har 
också införts på plankartan. 
Trafiksäkerhet 
Härryda kommun har för avsikt att överta del av väg 540, Boråsvägen på sträckan ge-
nom planområdet från Trafikverket. I och med detta krävs inte vägplan utan vägens 
utformning klargörs i detaljplanen. Säkerställandet av en hastighetssänkning sker då 
kommunen har beslutat att flytta tätortsgränsen vilket betyder att 40km/h är utgångs-
punkten för planarbetet. 
Råd enligt PBL och MB  
Närliggande industriverksamhet 
Skyddsavstånd har beaktats i planförslaget för känslig och svårutrymd verksamhet 
gentemot närliggande verksamheter och intilliggande detaljplan. Skyddsavstånden mäts 
från plangräns istället för verksamhetens fasadgräns, för att inte begränsa verksam-
hetsutövarens möjligheter att flytta på hanteringen av farlig vara inom sin fastighet i 
framtiden.  
Förhållande till ÖP 
Utgångspunkterna för aktuell detaljplan är från Bostadsförsörjningsprogrammet som i 
sin tur tagits fram utifrån gällande översiktsplan ÖP2012. ÖP2012 aktualitetsprövades 
2018-06-18, med skrivelse att den gällande översiktsplanen inte anses aktuell och inte 
är tillräcklig för att möta den utveckling och byggnationstakt som kommunen har. Be-
dömningen är att ÖP2012 inte motsvarar kommunens långsiktiga politiska vision om 
mark- och vattenanvändningen. På grund av detta fick samhällsbyggnadsförvaltningen 
13 november 2017 i uppdrag att starta upp arbetet med en ny översiktsplan i början av 
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2019, vilket nu är påbörjat. Dock är det ÖP2012 som är gällande till det att ny över-
siktsplan finns framtagen.  
Härryda kommun arbetar med exploatering av bostäder i enlighet med upprättat Bo-
stadsförsörjningsprogram för åren 2019–2023. Syftet med planeringen ska vara att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Bostadsförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument där aktuell detaljplan är 
utpekad som en stor part i att bostadsförsörjningens långsiktighet säkerställs. Bostads-
försörjningsprogrammet antogs i Kommunfullmäktige 2018-11-19 och är ett av kom-
munens verktyg för en långsiktig utveckling av bostäder i kommunen.  
Koppling till miljömålen  
Behovsbedömning  
Kommunen har beslutat att inför granskning ta fram en MKB som belyser de frågeställ-
ningar som länsstyrelsen lyfter och som beskriver planens syfte och helhet samt den 
samlade påverkan vid ett genomförande av planen.  
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Miljöbalken-industriverksamheter 
Framtida anmälnings- eller tillståndsärenden får efter att planen vunnit laga kraft han-
teras utefter de nya förutsättningarna i närområdet gällande bostäder och verksamhet-
er.  
Miljöbalken-vattenverksamhet 
De avskärande diken som föreslås i dagvattenutredningen är enbart till för att avleda 
ytligt rinnande dagvatten och kommer att anläggas inom detaljplanområdet. Vilket in-
nebär att det inte är tillståndspliktigt. Huskroppar kommer att dräneras enligt normalt 
förfarande. Området höjdsätts så att grundvattnet styrs mot bäckstråket.     
Väglagen 
Härryda kommun har för avsikt att överta sträckan på väg 540, Boråsvägen, genom 
planområdet från Trafikverket. I och med detta krävs inte vägplan utan vägens utform-
ning klargörs i detaljplanen. Säkerställandet av en hastighetssänkning sker då kommu-
nen beslutat att flytta tätortsgränsen vilket betyder att 40km/h är utgångspunkten för 
planarbetet.  

 

 

2. Lantmäteriet, yttrande daterat 2019-01-17 
 
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade december 2018) har 
följande noterats: 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
Huvudmannaskap 
Enligt planbeskrivningen ska huvudmannaskapet i detaljplanen vara delat. Administra-
tiv planbestämmelse saknas för detta, utan sådan gäller kommunalt huvudmannaskap 
för alla allmänna platser i detaljplanen. Enligt Boverkets rekommendationer ska de all-
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männa platser med enskilt huvudmannaskap anges i plankartan med ett a. Avgränsning-
en ska göras med en administrativ gräns. 
I planbeskrivningen saknas dessutom motivering och särskilda skäl till varför vissa plat-
ser getts enskilt huvudmannaskap. 
Övrigt 
Bland planbestämmelserna finns bestämmelsen ”Ramp till underjordiskt parkeringsga-
rage får anordnas, ramp placeras minst 2 meter från fastighetsgräns” med beteckningen 
n1. Lantmäteriet har dock inte kunnat hitta beteckningen på kartan. Detta behöver åtgär-
das. 
Delar av planen som bör förbättras 
Exploateringsavtal aktuellt men något otydlig redovisning  
I planbeskrivningen anges att ett exploateringsavtal ska tecknas i senare skede. Det 
anges också olika åtgärder som exploatören ska bekosta samt på något ytterligare ställe 
anges åtgärder som exploatören ska ansvara för. 
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att inga exploateringsavtal, 
redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna 
av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i plan-
beskrivningen. Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har avsett att exploatörens samt-
liga åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå, men bedömer att handlingarna i 
dess nuvarande skick inte uppfyller lagens krav på redovisning och därför behöver 
kompletteras. 
Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs finns det inte någon möjlighet för 
Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall 
avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL. 
U-område, ledningsrätter 
Inom planområdet går tre befintliga ledningsrätter för starkström-, vatten- och avlopps-
ledningar. Det finns dock inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen i plankartan. 
Utan u-område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig. Om det är 
kommunens avsikt att de ovannämnda ledningarna ska tas bort behöver detta beskrivas i 
planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan kompletteras med u-
område. Hur de befintliga ledningsrätterna påverkas av detaljplanen och ska hanteras, 
samt vem som är ledningshavare saknas i planbeskrivningen. 
Enligt planbeskrivningen ska ledningsrätt upplåtas för bland annat dagvattenledningar 
inom detaljplaneområdet, men inga u-områden finns utlagda. Genom att lägga ut mark-
reservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar ser kommunen dels till så att det 
inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark, om det är tanken, och dels att lov-
pliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen.  
Det framgår inte i planbeskrivningen vilka fastigheter som kommer att belastas av de 
nya ledningsrätter som enligt planbeskrivningen ska upplåtas..  
Ersättning för upphävande av gemensamhetsanläggning 
Gemensamhetsanläggningen Bråta ga:2 ska enligt planebeskrivningen omprövas för att 
upphöra att gälla. Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av 
med belastning av en ga betala ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n. I planbe-
skrivningen regleras vem som ska bekosta lantmäteriåtgärden för upphävandet av Bråta 
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ga:2, men inget nämns om ovanstående regler som inte är dispositiva och numera gäller 
när en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning eller upphävs. 
Gemensamhetsanläggningar och servitut 
Det är oklart om gemensamhetsanläggning ska inrättas för de allmänna platserna med 
enskilt huvudmannaskap, eller om endast en samfällighetsförening ska bildas. I det fall 
en gemensamhetsanläggning är avsedd att inrättas för den allmänna platsen kan det vara 
tveksamt att väsentlighets- och båtnadsvillkoren enligt anläggningslagen kan anses upp-
fyllda med hänsyn till den allmänna platsmarkens ändamål. 
Det bör från planbeskrivningen framgå vilka fastigheter som är tänkta att ingå i de nya 
gemensamhetsanläggningar som nämns i beskrivningen. 
Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas 
Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för 
den egna fastigheten/ga:n. ”Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett genom-
förande av detaljplanen medför för bland annat sakägare, andra berörda och miljön 
framgå. Med detta menas att det för i princip varje enskild fastighet bör redovisas vad 
detaljplanen innebar med avseende på bland annat huvudmannaskap, allmänhetens till 
träde, kommande fastighetsbildning, utförande och deltagande i gemensamhetsanlägg-
ningar. (prop. 2009/ 10:170 s. 435)” 
I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men 
plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt där re-
spektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens genomförande innebär för den 
aktuella fastigheten. 
Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. illustreras med en fastighetskonsekvenskarta där 
förändringar i fastighetsindelning och omfattning av ev. gemensamhetsanläggningar, 
med plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör innehålla ett utkast till redogörelse av 
juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra 
detta på är att upprätta en fastighetskonsekvensbeskrivning. 
Planekonomi 
Planens ekonomiska konsekvenser för kommunen finns redovisade i planbeskrivningen 
under ekonomiska frågor, de ekonomiska konsekvenserna för exploatö-
ren/fastighetsägare finns däremot inte samlade på samma sätt. 
Övrigt 
Skrivningen ang. intrång i fastigheter för allmän plats kan, trots att intentionen verkar 
vara att lösa intrången med avtal som grund, förtydligas så att det framgår att kommu-
nen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan överens-
kommelse med den berörda fastighetsägaren. Under ovanstående rubrik framgår det inte 
heller utifrån planbeskrivningen vilka ersättningsprinciper som gäller för inlösen av 
mark vid plangenomförande. 
Det bör förtydligas vad planbestämmelserna om tillåten byggrätt, e1, e9, gäller per fas-
tighet, tomt eller kvarter. 
Kommentar: Yttrandet beaktas. Det är inte längre aktuellt med ett delat huvudmanna-
skap. Endast Boråsvägen utgör allmän plats, övrig mark inom planområdet är kvar-
tersmark.  
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Inför granskning har genomförandedelen i detaljplanen i sin helhet bearbetats för att 
svara upp mot lantmäteriets framförda synpunkter. 
En sammanfattning av exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll redovisas i planbe-
skrivningen. 
Inför granskningen har en översyn gjorts av befintliga rättigheter och behovet av reser-
vat för dels befintliga dels tillkommande allmännyttiga underjordiska ledningar. En ny 
genomförandedel har upprättats i planhandlingarna till granskning. På plankartan har 
administrativa bestämmelser om markreservat (u-områden) införts. 
En sammanfattning av fastighetsrättsliga konsekvenser för befintliga fastigheter och 
rättigheter inom planområdet redovisas i denna. Den rådande fastighetsindelning 
kommer succesivt att anpassas till planerad utbyggnad. De ekonomiska konsekvenserna 
för kommunen och berörda fastighetsägare blir också belysta i genomförandedelen.   

 
 

3. Trafikverket, yttrande daterat 2019-01-25 
Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande ovan rubricerat ärende, även be-
nämnt ”Bostäder och verksamheter, Wendelsstrand”.   
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett uppförande av cirka 750 nya bostäder, både 
småhus och flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör även förskola med plats för 120 
barn, äldreboende med cirka 50 lägenheter samt centrumändamål.   
Statlig infrastruktur  
Planområdet ligger mellan de statliga vägarna 40 och 540 (Boråsvägen). Norr om plan-
området går riksväg 40, där högsta tillåtna hastighet på sträckan är 100 km/h. Års-
medeldygnstrafiken (ÅDT) uppmättes år 2014 till cirka 40 500 fordon, varav cirka 4 
750 tunga fordon. Vägen är utpekat riksintresse enligt § 3:8 Miljöbalken och ingår i det 
utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T. RV 40 är även rekommenderad 
primär väg för farligt gods och funktionellt prioriterad väg för gods, långväga och dag-
liga personresor samt kollektivtrafik.   
Söder om planområdet går väg 540 (Boråsvägen). Högsta tillåtna hastighet på sträckan 
är 70 km/h och årsmedeldygnstrafiken uppmättes år 2014 till cirka 4000 fordon, varav 
cirka 400 tunga fordon. Vägen är utpekad som omledningsväg för RV 40 med syfte att 
användas vid icke planerade avstängningar av RV 40, exempelvis vid olycka. Därför är 
det viktigt att bibehålla en god framkomlighet för alla typer av fordon på väg 540.  
Trafikverkets sammantagna bedömning av planförslaget  
Trafikverkets synpunkter redogörs för nedan under rubriken Trafikverkets synpunkter. 
Sammanfattningsvis anser Trafikverket att följande frågor måste lösas före detaljplanen 
kan gå vidare till granskning:   

• Hastighet på väg 540  

• Riskreducerande åtgärder på RV 40  

• Trafiksäkerhetsåtgärder och belysning på väg 540  

• Gångbro över väg 540  

• Dagvatten  
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Trafikverket vill även framhålla att erforderliga avtal som nämns i synpunkterna nedan 
måste vara tecknade före detaljplanen antas. 
Trafikverkets synpunkter  
Översiktsplan  
Trafikverket kan inte se att planförslaget stämmer överens med gällande översiktsplan, 
som för planområdet anger utbyggnadsområde för industri.   
Hastighet på väg 540  
Detaljplaneförslaget utgår huvudsakligen från att hastigheten på väg 540 förbi planom-
rådet sänks till 40 km/h. I dagsläget är den skyltade hastigheten 70 km/h. Kommunen 
behöver säkerställa att en hastighetssänkning kan genomföras före detaljplanen antas för 
att detta ska kunna användas som planeringsförutsättning. Som förutsättningarna på 
platsen ser ut i dag anser Trafikverket att sträckan saknar förutsättningar för en sänkt 
skyltad hastighet, därför kommer inte Trafikverket själva att ansöka om ändrad hastig-
hetsgräns.  
Riskreducerande åtgärder på riksväg 40  
I riskutredningen har man föreslagit att ett högkapacitetsräcke ska ersätta befintligt väg-
räcke längs RV 40 vid den nordöstra delen av planområdet. Trafikverket vill upplysa 
om att åtgärden är komplicerad att genomföra på grund av de skarpa släntlutningarna 
som finns på platsen. För att kunna anlägga ett högkapacitetsräcke som får tänkt effekt 
kommer troligtvis omfattande åtgärder i form av exempelvis stödmur, utfyllnad av slänt 
med mera att krävas.   
Riskbedömningen föreslår även att ett avrinningsskydd i form av ett dike eller kantsten 
anläggs på samma sträcka som högkapacitetsräcket. Om kantsten ska anläggas ställer 
detta nya krav på avrinning från vägen och brunnar behöver anläggas. Därför ser  
Trafikverket att kantsten troligtvis inte är genomförbart. På grund av detta anser Trafik-
verket att ett dike är att föredra, även om genomförandet kan bli komplicerat på grund 
av platsens förutsättningar.   
De föreslagna riskreducerande åtgärderna kommer att behöva projekteras och byggas av 
Trafikverket. Tidsrestriktioner för genomförande av åtgärder på RV 40 finns på grund 
av vägens betydelse och höga belastning. Detta ställer krav på att arbete sker under be-
gränsade tider, vilket kan verka kostnadsdrivande. Vid arbeten på RV finns också höga 
framkomlighetskrav.   
Medfinansieringsavtal om åtgärderna behöver tecknas före detaljplanen kan antas.  
Åtgärdernas genomförbarhet behöver dessutom utredas före detaljplanen kan gå vidare 
till granskning för att säkerställa att erforderliga riskreducerande åtgärder kan genomfö-
ras och få tänkt funktion.   
Trafikverket hänvisar till länsstyrelsen gällande bedömning av huruvida föreslagna risk-
reducerande åtgärder är tillräckliga eller inte.   
Trafikutredningen – åtgärder på väg 540 (Boråsvägen)  
Trafiksäkerhet  
På grund av det stora antalet tillkommande bostäder i området anser Trafikverket att 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 540 behöver genomföras. Därför är det bra att 
kommunen har tagit fram en trafikutredning där man föreslår åtgärder. En stor del av de 
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åtgärder som föreslås förutsätter att skyltad hastighet på sträckan förbi planområdet är 
40 km/h.   
Eftersom detaljplanen möjliggör för bostäder, förskola med mera kommer antalet 
oskyddade trafikanter som rör sig i vägens närhet att öka markant. Detta, kombinerat 
med att Landvettersjön blir en viktig målpunkt, samtidigt som det i dagsläget är skyltad 
hastighet 70 km/h på väg 540, ser Trafikverket bidrar till minskad trafiksäkerhet. Om 
åtgärderna inte kan genomföras anser därför Trafikverket att detaljplanens genomfö-
rande riskerar att leda till en trafikfarlig situation för oskyddade trafikanter på väg 540.  
Avtal  
De åtgärder som föreslås på väg 540 måste bekostas av Härryda kommun men genom-
föras av Trafikverket. För detta behöver ett medfinansieringsavtal tecknas före detalj-
planen antas för att säkerställa genomförandet av åtgärderna.  
Skyltad hastighet  
Som beskrivits ovan anser Trafikverket att kommunen behöver säkerställa att en hastig-
hetssänkning kan genomföras före detaljplanen antas för att detta ska kunna användas 
som planeringsförutsättning.   
Belysning  
I trafikutredningen föreslås belysning längs väg 540 på sträckan förbi planområdet. Tra-
fikverket vill upplysa om att sträckan inte uppfyller kriterierna för belysning enligt 
VGU. Trafikverket kommer därför inte att anlägga, äga eller underhålla belysning här. 
Om kommunen önskar kan man själva anlägga, äga och underhålla belysning på sträck-
an, detta behöver då regleras i avtal mellan kommunen och Trafikverket.  
Vägars och gators utformning (VGU)  
I trafikutredningen anger man att man kommer att uppfylla kraven och till viss del råden 
i ett antal dokument, däribland VGU. Trafikverket vill poängtera att det är viktigt att 
visa att råden i VGU följs för att säkerställa att kraven kan uppfyllas.   
Sidoförskjutningar  
Ett antal sidoförskjutningar med hjälp av refuger planeras på vägsträckan. Denna sido-
förskjutning görs i större grad i det nordliga körfältet för att undvika att bredda vägen åt 
sjön. Trafikverket ser dock att förskjutning behöver ske i båda körfälten för att det ska 
ge en god hastighetsdämpande effekt.   
Markanspråk, vägområde och körfältsbredder  
I utformningsförslaget strävar man efter att hålla sig inom vägområdet för att undvika 
att påverka strandskyddet.  
Eftersom en del av de åtgärder som planeras är relativt omfattande, och vägen i dagens 
läge är smal, ser Trafikverket att det kan vara svårt att rymma dessa inom vägområdet.  
För att kunna avgöra om åtgärderna är genomförbara behöver kommunen visa vilka 
sektionsbredder man utgår från i utformningsförslaget.   
För att klara drift och underhåll kommer 4,2 meters bredd per körfält att behövas där 
körfälten separeras av refuger och liknande. För att kunna bredda vägen och samtidigt 
bibehålla erforderlig körfältsbredd kommer troligtvis en del ytor utanför vägområdet att 
krävas.   
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De hastighetsdämpande åtgärderna kan också få en minskad effekt på grund av de kör-
fältsbredder som behöver bibehållas, då den avsmalnande effekten minskar. Vad detta 
får för betydelse för trafiksäkerheten i området behöver också utredas.   
Kapacitet i korsningar med statlig väg  
I samband med trafikutredningen har man gjort Capcal-analyser som visar på att kors-
ningen från planområdet med Boråsvägen uppfyller kraven på önskvärd standardnivå 
enligt VGU. Detaljplanen möjliggör två anslutningar till väg 540. Vilken korsning är 
det man har gjort dessa analyser för?   
Inga analyser har gjorts för korsningar utanför planområdet. Trafik från detaljplanen 
kommer dock att belasta andra korsningar, bland andra Mölnlyckemotet. Kommunen 
håller på att samlat utreda all pågående detaljplanerings påverkan på riksväg 40 och 
motorvägsmoten, vilket man kommer att använda som input i bedömningen av detalj-
planen. Trafikverket välkomnar detta arbete och uppmuntrar kommunen att ta kontakt 
för fortsatt dialog i frågan.   
Ny anslutning till parkeringsgarage  
Vilken trafikmängd beräknas trafikera den östra anslutningen till väg 540? Eftersom den 
nya anslutningen i östra delen av planområdet kommer att leda till ett parkeringsgarage 
där en stor del av planens parkeringsplatser kommer att vara lokaliserade ser Trafikver-
ket att denna korsning kan bli hårt belastad. Utformningen av korsningen behöver därför 
anpassas efter detta.  
I utredningen anges att man har tagit hänsyn till sikttrianglar i korsningen. Man behöver 
även redovisa att man klarar siktsträckorna enligt VGU. För 40 km/h är det 80 meters 
sikt åt varje håll som gäller.   
Mer detaljerade ritningar på hur anslutningen ska se ut behöver redovisas. Plankartan 
behöver också överensstämma med anslutningens utformning vad gäller planbestäm-
melser om utfartsförbud med mera.  
För utformningen behöver Trafikverket Underhåll kontaktas för att säkerställa att av-
vattning med mera kan lösas på ett tillfredsställande sätt.   
Eftersom Trafikverket kommer att behöva genomföra samtliga åtgärder på väg 540 en-
ligt trafikutredningen vore det lämpligt om Trafikverket även byggde anslutningen i 
samma projekt.   
Utformningen av anslutningen behöver vara klargjord före detaljplanen antas.  
Kompletteringar i trafikutredningen  
Trafikverket behöver ta del av tydligare vägutformningsritningar för att kunna ta ställ-
ning till förslaget. Det måste säkerställas att drift och underhåll av väg 540 inte försvå-
ras av den nya utformningen. Förslaget måste också redovisa vilka mått och bredder 
som planeras. Dessa måste baseras på VGU.    
Timglashållplats  
En timglashållplats planeras på väg 540 strax väster om väghållningsgränsen. Trafik-
verket vill poängtera att väg 540 är utpekad som omledningsväg för RV 40. Detta inne-
bär att det vid omledning är viktigt att tillgänglighet för alla typer av fordon kan tillhan-
dahållas på RV 40. Ur denna synvinkel är timglashållplats inte att föredra då framkom-
lighet i båda körriktningarna begränsas. 
Gångbro över väg 540  
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I PM Bro över Boråsvägen beskrivs att den fria höjden över vägen ska vara minst 4,75 
meter. Vilken typ av brokonstruktion har man tänkt att använda? Enligt Trafikverkets 
krav för lätta brokonstruktioner anges att den fria höjden ska vara minst 5,3 meter 
(TRVFS 2011:12), vilket behöver följas vid anläggande av föreslagen gångbro över väg 
540 om den utförs som en lätt brokonstruktion.   
De brostöd som krävs för att bygga gångbron över väg 540 får inte placeras inom väg-
området. Brostöden kommer ändå att vara placerade inom vägens skyddsavstånd och de 
är klassificerade som ”risk- och skyddsobjekt” enligt Krav för vägars och gators ut-
formning (VGU, publ 2015:086), kap 1.3.4.2.4.  
Härav följer att vägräcken som skyddar brostöden ska ha kapacitetsklass lägst H2. För 
att ge bästa möjliga säkerhet ska räckena ha en fordonsinträngning (VGU 1.3.4.3.3) som 
med betryggande marginal underskrider avståndet från vägen till brostöden.  
Eventuellt kommer en bevakande projektledare från Trafikverket att krävas för projekte-
ring och byggnation av bro över statlig väg. Detta behöver regleras i avtal mellan kom-
munen och Trafikverket.   
Samordning detaljplan och vägplan  
På grund av att de åtgärder som föreslås på statlig väg är relativt omfattande vill Trafik-
verket flagga för att vägplan troligtvis kommer att krävas. I trafikutredningen lyfts att 
man skulle kunna driva detaljplan och vägplan i ett samordnat förfarande. Eftersom 
detaljplanen har kommit så pass långt och vägutformningsförslaget kommit in i ett så 
pass sent skede ser Trafikverket inte att detta är möjligt, eftersom medfinansieringsavtal 
ännu inte är tecknat eller vägplanen beställd. Detta motverkar en parallell hantering av 
detaljplan och vägplan.   
Trafikverkets ledtider  
Trafikverket vill i sammanhanget uppmärksamma Härryda kommun om Trafikverkets 
långa ledtider för åtgärder i statlig infrastruktur med anledning av kommunal exploate-
ring. Det finns ett stort tryck från kommuner att göra åtgärder i den statliga infrastruk-
turen. Detta medför att Trafikverket behöver avsätta resurser i form av arbetstid för 
skrivning av medfinansieringsavtal och projektorganisation eller bevakande projektled-
ning beroende på vilka åtgärder som är aktuella.   
Tyvärr räcker inte Trafikverkets personalresurser till för att alltid kunna svara upp mot 
behovet inom önskad tidsperiod, eftersom Trafikverket även genomför flera omfattande 
projekt inom regional och nationell infrastrukturplan. Konsekvensen kan därför bli en 
längre väntan än hittills för kommunerna innan Trafikverket kan möta upp med perso-
nalresurser, även om kommunen/exploatören är villig att finansiera åtgärder.   
Cykling längs väg 540  
I trafikutredningen nämner man att Trafikverket har initierat en utredning om möjlig-
heten att bygga en gång- och cykelväg längs Boråsvägen österut från planområdet. Som 
planbeskrivningen lyfter finns inga medel avsatta för detta, och Trafikverket vill flagga 
för att åtgärden riskerar att bli komplex och kostsam att genomföra.  
Trafikverket vill i detta sammanhang också lyfta frågan kring cyklister österut från 
planområdet. Är det rimligt att anta att cyklister från planområdet endast kommer att 
färdas västerut? Trafikverket bedömer att planområdets lokalisering kommer att bidra 
till cyklister även österut längs väg 540, och vill i sammanhanget påpeka att trafiksäker-
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heten för dessa tillkommande trafikanter kan bli bristfällig om inte gång- och cykelväg 
på sträckan är genomförbar.   
Mobilitetsutredningen 
Trafikverket ser positivt på att en mobilitetsutredning har tagits fram och förordar att 
kommunen, exempelvis genom mobilitetsavtal med exploatören, säkerställer att angivna 
mobilitetsåtgärder som krävs för att nå beräknade färdmedelsandelar genomförs.   
Kollektivtrafik 
Trafikverket uppfattar att turtätheten i kollektivtrafik, främst mot Göteborg, är låg och 
att en kollektivtrafikresa till Göteborg, förutom ett fåtal turer på eftermiddagen, kommer 
att kräva ett byte vid Solsten. I trafikutredningen anger man att en stor andel av de bilre-
sor som antas göras sker i riktning mot Göteborg, av vilket man kan dra slutsatsen att 
Göteborg är en viktig målpunkt för de boende i området. Hur påverkar detta kollektiv-
trafikens attraktivitet i området?   
Dagvatten 
I samband med detaljplanen har kommunen tagit fram en dagvattenutredning. Trafik-
verket anser att den behöver kompletteras med ett förtydligande om hur vattnet kommer 
att ledas i de nya förhållandena, speciellt hur vattnet tar sig under väg 540. Man behöver 
även visa hur väg 540 påverkas av ett 50-årsflöde i de nya förhållandena. Om väg 540 
inte klarar ett 50-årsflöde ska nya förslag tas fram som visar att vägen klarar detta.  
Trafikbuller  
Den bifogade bullerutredning utgår från ett scenario där skyltad hastighet är 40 eller 60 
km/h på väg 540. Ett kompletterande PM redovisar hur bullersituationen ser ut vid oför-
ändrad skyltad hastighet (70 km/h). Underlaget visar att bebyggelsen inom planområdet 
kommer att behöva anpassas för att klara bullernivåerna för bostäder och skolgårdar. 
Trafikverket tycker att det är positivt att bestämmelser om detta införts i plankartan.   
Luftkvalitet 
Trafikverket anser att man för luftkvalitetsutredningar behöver utreda halterna för ett 
prognosår 20 eller 30 år efter detaljplanens genomförande, i detta fall cirka år 2040 eller 
2050. I den bifogade luftkvalitetsutredningen tittar man endast på 2020 och 2030.   
Miljökvalitetsnormerna klaras för både kvävedioxid och partiklar. Miljökvalitetsmålet 
som årsmedelvärde för partiklar (PM10) klaras dock inte för hela planområdet, varken i 
nuläget eller vid prognosåret 2030. Ett antal åtgärder föreslås i luftkvalitetsutredningen 
för att minska partikelhalterna i området. Hur resonerar kommunen kring detta? Finns 
det möjliga åtgärder för att minska partikelhalten i planområdet?   
I prognosen som görs i utredningen för 2030 räknar man med en utökad trafik. Samti-
digt ser man inte att partikelhalterna ökar till 2030. Är det ett rimligt antagande att 
dubbdäcksanvändningen minskar i en takt som gör att den ökade trafiken inte bidrar till 
högre partikelhalter?  
Övrigt 
Trafikverket välkomnar Härryda kommun att ta kontakt för vidare dialog kring åtgärder 
och avtal som berör statlig väg, och ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.   
Kommentar: Yttrandet noteras. 
Översiktsplan 
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Se kommentar till Länsstyrelsen, sida 11.  
Hastighet på väg 540  
Trafikutredningen har utrett Boråsvägens utformning. Samråd har skett med Trafikver-
ket. Kommunen har för avsikt att och har ansökt om att överta sträckan på väg 540, 
Boråsvägen, genom planområdet från Trafikverket, och kan på så vis överta huvud-
mannaskapet och ombyggnationen av Boråsvägen. I och med detta krävs inte vägplan 
utan vägens utformning klargörs i detaljplanen. Säkerställandet av en hastighetssänk-
ning sker då kommunen beslutat att flytta tätortsgränsen vilket betyder att 40km/h är 
utgångspunkt för planarbetet.  
Riskreducerande åtgärder på riksväg 40  
Riskutredningen har inför granskning kompletterats. Ett högkapacitetsräcke är inte 
längre aktuellt att genomföra. Mot RV40 uppförs istället ett dike och en vall som skydd 
för såväl buller som risk med farligt gods, vilket är avstämt med Trafikverket. 
Trafikutredningen – åtgärder på väg 540 (Boråsvägen)  
Trafiksäkerhet  
Säkerställandet av en hastighetssänkning kommer att ske då kommunen beslutat att 
flytta tätortsgränsen vilket betyder att 40km/h är utgångspunkten för planarbetet. Det 
pågår arbete med en övertagandeprocess. 
Avtal 
Kommunen har för avsikt att överta vägen från Trafikverket i och med flytt av tätorts-
gränsen. 
Belysning  
Kommunen är huvudman för gata, Boråsvägen och är ansvarig för belysning. 
Kapacitet i korsningar med statlig väg  
Kommunen har sett över Mölnlyckemotet som ett steg i den övergripande planeringen 
för kommunen. En trafikanalys är genomförd för att beräkna trafikalstringen för kom-
mande detaljplaner med utgångspunkt i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Bo-
stadsförsörjningsprogrammet redogör för kommunens ambition om expansion och ut-
veckling samt bostadsbyggandets omfattning.   
Ny anslutning till parkeringsgarage  
Trafikutredning har uppdaterats och planförslaget har justerats efter godtagbara sikt-
linjer efter samråd med Trafikverket.  
Boråsvägen planeras att byggas om från dagens väg med landsvägskaraktär till att mer 
likna en gata i tätorten. Matningen till området sker från Boråsvägen via Grustagsvä-
gen, som vidare kallas Infartsvägen, och på Ringvägen ifrån vilken majoriteten av om-
rådets parkeringsplatser nås. Områdets östra parkeringsgarage nås alternativt även 
från en infart i öster direkt från Boråsvägen. Detta alternativ är analyserat med avse-
ende på korsningskapacitet och bedöms inte innebära några problem.  
I samarbete med Trafikverket har sektioner för Boråsvägen anpassats efter de driftfor-
don som Trafikverket använder. Detta gäller för del av Boråsvägen som ligger öster om 
garageinfarten och uppfyller Trafikverkets krav på framkomlighet.  
Kompletteringar i trafikutredningen  
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Komplettering av trafikutredningen visar på att siktsträckor, sektionsbredder och kors-
ningskapacitet till planområdet klarar av genomförbarheten.  
I östra delen av Boråsvägen har det kompletterats med en mindre parkeringsyta som 
även fungerar som vändplan för väghållningsfordon.   
Timglashållplats  
Inför granskning har planförslaget och trafikutredningen arbetats om och föreslår inte 
längre en så kallad timglashållplats.  
Gångbro över väg 540  
Föreslagen gångbro över Boråsvägen har utgått ur planförslaget.  
Samordning detaljplan och vägplan  
Kommunen har ansökt om att överta del av Boråsvägens sträckning genom planområ-
det av Trafikverket och kan på så vis överta huvudmannaskapet och ombyggnationen av 
Boråsvägen.  
Cykling längs väg 540  
Gång och cykelväg utmed väg 540 inom detaljplanen genomförs under detaljplanens 
utbyggnad. En ny kontinuerlig separerad cykelväg planeras utmed Boråsvägen till håll-
plats Solsen och vidare in till centrala Mölnlycke. Avsikten är att denna ska påbörjas 
2020-2021. Detta anses vara en av grundförutsättningarna för fotgängare och cyklister 
för att nå upp till den goda mobilitet som beskrivs i mobilitetsutredningen.  
 
Kollektivtrafik  
Västtrafik ser positivt till att utveckling sker i närhet till kollektivtrafik och tillsammans 
med mobilitetsåtgärder ger det goda förutsättningar för hållbara resor. 
Dagvatten  
Inför granskning har en kompletterande VA- och dagvattenutredning tagits fram. Di-
mensionering och placering av trummor under väg 540 studeras vid detaljprojektering.  
Trafikbuller   
Kommunen har beslutat att ändra tätortsgränsen vilket innebär att 40km/h kommer att 
råda förbi aktuellt område. Utgångspunkten för utredningen är 40 km/h. 
Övrigt 
Riskbedömningen har uppdaterats inför granskning. Ett högkapacitetsräcke är inte 
längre aktuellt att genomföra intill Rv 40. Inför granskning har planområdet utökats 
och ett dike och en vall planeras att uppföras. Denna vall innebär att trafikbuller däm-
pas och uppfyller också kraven på skyddsåtgärder gällande risker för farligt gods.  
Åtgärder som kan ha en positiv effekt på luftkvaliteten är bland annat bullerskärmar. 
Detta då skärmen håller kvar luftföroreningarna på vägsidan och därmed minskar in-
blandningen av trafikavgaser i luften på andra sidan av bullerskärmen. Vegetation har 
också en inverkan på föroreningskoncentrationen och spridningen av luftföroreningar.  
Antagandet görs dels mot SMHI:s antagande om en 30 %-ig minskning av dubbdäck-
sandelen till 2030 (SMHI. 2013) och dels att Göteborgs regions dubbdäcksreglerande 
åtgärder med stor sannolikhet kommer leda till en något minskad dubbdäcksandel.  
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Luften utanför vägområdet där människorna vistas och exponeras för luftföroreningar, 
bedömas mot upprättade miljökvalitetsnormer som godtagbara. Resultaten i utredning-
ar från spridningsberäkningarna i det aktuella detaljplaneområdet visar därav att det 
inte krävs några ytterligare åtgärder för att klara miljökvalitetsnormerna år 2030. Det 
är rekommenderat att inte genomföra beräkningar med längre scenario år än 2030, 
eftersom osäkerheterna då riskerar att bli för stora och därmed riskerar att ge otillför-
litligt resultat. 

4. SGI, yttrande daterat 2019-01-24

Yttrande över samrådshandling 
Statens geotekniska institut (SGI) har från Härryda kommun erhållit rubricerad detalj-
plan med begäran om yttrande. SGI’s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom 
ras, skred och erosion. 
Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny varierad, tätbebyggd och grön stadsdel. 
Erhållit underlag: 

• Planbeskrivning med tillhörande plankarta upprättade av Härryda kommun de-
cember 2018

• Teknisk PM Geoteknisk med tillhörande MUR, daterad 2018-05-22
SGI:s ställningstagande 
Planområdet ligger i nordöstra Mölnlycke, vid nordvästra delen av Landvettersjön. 
Planområdet, som till största delen idag utgörs av bergtäkt, avgränsas av riksväg 40 i 
norr och Boråsvägen i söder. Enligt utförd geoteknisk och bergteknisk utredning består 
planområdet huvudsakligen av berg eller berg med tuntjordtäcke. I de delar av planom-
rådet där täktverksamhet pågår bedöms brytning innebära så stora topografiska föränd-
ringar av landskapet att risker kopplade till blockutfall och bergskred på nytt behöver 
bedömas vid avslutad brytning. SGI är således frågande till hur förutsättningarna för 
ras, skred och bergras/blocknedfall ska kunna klarläggas för planen på ett fullgott sätt 
innan pågående täktverksamhet har upphört. 
Allmänt anser SGI att säkerhetsfrågor som rör hälsa och säkerhet ska hanteras i plan-
skedet, varvid dessa ej kan hänskjutas till nästkommande skede. SGI anser i detta fall att 
förutsättningarna för bergras/blocknedfall inte kan bedömas ur stabilitetssynvinkel in-
nan täktverksamhet avslutats och ny bergteknisk utredning genomförts som analyserar 
de förhållanden som då kommer att råda. 
Kommentar: Yttrandet beaktas. Inför granskning har en bergteknisk utredning för Här-
ryda kross tagits fram. Denna innehåller förslag till hur bergsslänterna inom området 
bör hanteras. Förslagen har stämts av med SGI på möte under våren 2019.  På 
plankartan avgränsas områden inom vilka bergsäkrings- och stabilitetsåtgärder ska 
göras. Bestämmelse som villkorar startbesked kopplat till genomförande av berg- och 
stabilitetsåtgärder har också införts på plankartan. 
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5. Räddningstjänsten, yttrande daterat 2019-01-02 
Bakgrund 
Räddningstjänsten har tagit del av samrådshandlingar till rubricerat ärende. 

Överväganden 
Räddningstjänsten som alternativ utrymningsväg 
Enligt BBR26 kan räddningstjänsten utgöra utrymningsvägarna för byggnader i verk-
samhetsklasserna 1 eller 3 under förutsättning att räddningstjänsten har tillräckligt 
snabb insatstid och förmåga. Enligt det allmänna rådet (5:323, BBR26) är tillräckligt 
snabb insatstid för räddningstjänsten normalt högst 10 minuter. För friliggande flerbo-
stadshus i verksamhetsklass 3 med högst tre våningsplan kan tillräckligt snabb insatstid 
vara högst 20 minuter. 
Det område som är aktuellt för planen ligger inom 10 minuters insatstid för förmåga 
assistera vid utrymning från fönster med karmunderstycket/balkongräcket beläget högst 
11,0 meter över mark. Dock finns ingen stegbil inom 10 minuter vilket medför att 
Räddningstjänsten Storgöteborg inte kan planeras för att utgöra alternativ utrymning 
väg för lägenheter belägna högre än ovanstående varvid byggnadstekniska lösningar för 
alternativ utrymningsväg behöver anordnas i de aktuella projekten. 
Riskhänsyn 
Räddningstjänsten Storgöteborg har tagit del av den riskanalys som framtagits vilken tar 
hänsyn till närliggande industrier och förbipasserande led för farligt gods. Det är av stor 
vikt att de rekommendationer som framkommer i riskanalysen implementeras i detalj-
planen för området. 
Brandvattenförsörjning 
Av planbeskrivningen framgår att behov av brandposter kommer beaktas vid projekte-
ring för vatten- och avloppsnätet. Räddningstjänsten förutsätter att dessa kommer upp-
fyller VAV P83 avseende kapacitet och avstånd för områdestyp A2.  
Då området planeras att utföras i en betydande andel träkonstruktioner är det av stor vikt 
att kommunen anordnar en väl fungerande brandvattenförsörjning. Detta eftersom brän-
der byggnader med träkonstruktion kan vara mer svårsläckta än bränder i exempelvis 
flerbostadshus uppförda i betong. 

Bedömning 
Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra under förutsättning att brandvatten-
försörjning anordnas i det planerade området. 
Kommentar: Yttrandet noteras. Planbeskrivningen har förtydligats med utgångspunkt i 
framförda synpunkter. 
Planförslaget har för avsikt brandvattenförsörjning ska anordnats på ett tillfredsställt 
sätt inom planområdet.  
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Anordning av alternativa utrymningsvägar och andra brandsäkerhetsåtgärder styrs inte 
i detaljplan. Det hanteras i samband med bygglov som andra byggnadstekniska åtgär-
der.  

6. Härryda Energi, yttrande daterat 2019-01-10
Refererande till Er detaljplan i ovan rubricerat objekt får vi för kännedom meddela föl-
jande. Planförslaget berör befintliga elledningar vars ungefärliga läge redovisas på bifo-
gad karta. 40 V-ledningar - gul färg, 10kV-ledningar - röd färg, 0,4kV-ledningar - blå 
färg samt servisledningar - magenta färg. 
Mellan planområdet och Rv40 finns en befintlig 40kV-ledning men den bedöms inte 
utgöra något hinder för detaljplanens genomförande. 
I planförslaget medges byggrätt för transformatorstationer och där anges det att de skall 
integreras i bebyggelsen. Vår utgångspunkt är att i första hand alltid placera transforma-
torstationer i utomhusbetjänade enheter. Detta med anledning av att de alltid skall vara 
tillgängliga och lätta att underhålla vid störningar, som kan uppstå när som helst under 
dygnet. Vi ser även fördelar med att vi undviker problem med buller och vibrationer 
från transformatorerna, som skulle kunna uppstå om de placeras inomhus i bostadshu-
sen. I andra hand föreligger alternativet med att placera transformatorstationerna inom-
hus i flerbostadshus, men då skall de placeras i markplan mot yttervägg för lätt åtkomst 
och betjäning. Tillgång till dessa utrymmen skall alltid vara försedda med egen dörr och 
lås samt körbar tillfartsväg. 
Enligt vår preliminära bedömning, baserad på angiven byggnadsarea i planförslaget, 
behövs plats reserveras för ca 3-4 transformatorstationer för bostäderna samt ytterligare 
1st transformatorstation för förskola/äldreboende inklusive Lake house. 
Kommentar: Yttrandet noteras. Planbeskrivningen har förtydligats utifrån framförda 
synpunkter. Föreslagna transformatorstationer ryms inom detaljplanen. Yttrandet läm-
nas till exploatören för beaktande vid genomförande av detaljplanen.  

7. Rådet för idéburna organisationer, yttrande daterat 2019-01-02
Beträffande spill- och dricksvatten samt vägtrafik: 
Planbeskrivningen redovisar en sammanfattning av framtaget underlagsmaterial, VA 
och Dagvattenutredning samt Trafikutredning. Avsikten är att ovan nämnda utredningar 
skall vara vägledande vid tolkning av planbeskrivningen. På grund av undermåliga ut-
redningar i nuläget måste dessa avsevärt förbättras så att en teknisk analys som ger un-
derlag till genomförande och ekonomiska bedömningar betr. dricksvatten, spillvatten 
och trafik på Landvettervägen. 
Avtal: 
Avtal som skall upprättas, enl planbeskrivningen, måste ha en högre detaljeringsgrad än 
vad som nu är fallet. I dagsläget vet man inte vem som betalar och hur mycket. Vad 
kostar detta projekt kommunen? 
Fritidsytor för barn och ungdom: 
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Ytor för spontan idrott, typ den nya skolan i Hindås, saknas. 
Kommunikation: 
Gång och cykelväg till Mölnlycke centrum saknas. 
Kommentar: Yttrandet noteras. Utredningar har kompletterats. Exploateringsavtal 
upprättas och avsedda avtal kommer att vara klara vid antagande av detaljplan. 
Det finns möjlighet för ytor för idrott i planförslaget. Detaljplanen reglerar inte bort 
detta. 
Gång- och cykelväg till Mölnlycke centrum sker på lokalgator och separata gång- och 
cykelvägar för att hitta den genaste vägen. 2020-2021 sker en utbyggnad av ny cykelväg 
utmed Boråsvägen. Det blir en kontinuerlig separerad cykelväg till hållplatsen Solsten 
och vidare in till centrala Mölnlycke.   

 

 

8. Västtrafik, yttrande daterat 2019-01-17 
Västtrafik har tagit del av detaljplan för Bråta 2:139 Bostäder vid Landvettersjön, och 
har även deltagit i ett tidigt samråd om kollektivtrafik kopplat till planen. 
Västtrafik är positiva till utveckling i närhet till kollektivtrafik och att planen har en 
tydligt hållbar profil. Lokaliseringen ger goda förutsättningar för hållbara resor inom 
kommunen. Avståndet till större knutpunkter eller närmsta expressbusstrafik är något 
längre och kommer att kräva ett byte. Västtrafik ser därför mycket positivt på den bredd 
av åtgärder som föreslås för att gynna det hållbara resandet och minimera behovet av 
resor med egen bil. Tillgängligheten för bil är trots allt god och mobilitetsåtgärderna 
behöver finnas på plats tidigt för att det ska vara attraktivt att resa hållbart från start och 
därmed sätta hållbara vanor. Västtrafik deltar gärna fortsatt i processen för att på olika 
sätt lyfta kollektivtrafiken. 
Närmsta hållplats ligger inom rimligt gångavstånd från planområdet om den flyttas en-
ligt det förslag som presenteras. De linjer som trafikerar hållplatsen har en lokal karak-
tär och ger goda möjlighet till lokala resor inom kommunen eller till knutpunkter för 
vidare resa med andra linjer. Som framgår i handlingarna väljer många att pendla från 
Härryda till Göteborg. Därför är det extra viktigt att det enkelt går att ta sig till tåg och 
expressbuss. Med tanke på det relativt korta avståndet är det viktigt att de gång- och 
cykellänkar som saknas tidigt upprättas och att föreslagna förbättringar i nätet genom-
förs. 
Västtrafik vill förtydliga att kollektivtrafiken som beskrivs är befintlig trafik som kan 
komma att förändras i samband med att trafiken i Härryda upphandlas till år 2021. Väst-
trafik beaktar samhällsutvecklingen i förarbetet inför upphandlingar.  
När det gäller utformning av hållplatsen vill Västtrafik gärna delta i diskussionen fram-
över. Vid förändring av vägens karaktär och hållplatsens utformning är det viktigt att 
busstrafiken har god framkomlighet och prioritering om den ska upplevas attraktiv. Till 
skrivelser om tillgänglighet kan tilläggas att även busshållplatsen bör vara tillgänglig-
hetsanpassad med hög kantsten och övriga kriterier. 
Kommentar: Yttrandet noteras. Kommunen instämmer med att det är av vikt att gång- 
och cykelväg anordnas i tidigt skede. Kommunen ser också positivt på att Västtrafik vill 
delta i att lyfta kollektivtrafiken och föra diskussion kring utformning av hållplatsen.  
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9. Rådet för funktionshinderfrågor, yttrande daterat 2019-01-17 
Bebyggelse. Särskilt boende för äldre (inför kommande projektering)  
Varje avdelning bör ej ha fler boende än 8-9 personer, vilket är Socialstyrelsens re-
kommendation. Här vore en god lösning med 6 avd./8 lgh per avd. =  totalt 48 lgh. 
Byggnad för äldreboende bör om möjligt utformas så att alla lägenheter/rum får nära 
kontakt med gemensamhetsutrymmen och uteplatser. Långa korridorer bör undvikas. 
Ett gott exempel på tilltalande planlösning finns bl.a. att ta del av på Hedegården i Sten-
kullen, Lerums kommun. Sådan lösning skulle dessutom ge fin utsiktsvy över Landvet-
tersjön med omgivningar från varje lägenhet och minimera upplevelsen av korridor.  
Planera för sluten gemensam trädgård/miljö med varierande växt- och örtinnehåll, lät-
tillgänglig för alla på boendet, att utforska för alla sinnen.  En stimulans vid enskild 
eller gemensam utevistelse.  
Då Äldrebostäder 65+ saknas i kommunen vore önskvärt att planera för sådant ”mellan-
boende” i något av husen nära torget. Ett antal mindre hyreslägenheter utan bistånds-
prövning, med god tillgänglighet och gemensamt aktivitets- och samvarorum med möj-
lighet till viss bemanning av t.ex. hemtjänstpersonal.  
Att i området i sin helhet planera för minipark med vattenspel och bänkar för stilla stun-
der, spontanidrott och gärna ett utegym. Placering av bänkar både utefter gångstråken 
och mera avskilt i parken. Vid växt val/pollinering: planera för bin, humlor och andra 
insekter. Inhyrda bikupor?  
Gator och trafik  
Gång-, cykel- och mopedtrafik  
Gångbanor och cykel-/ mopedtrafik i området, bör separeras med tydlig markering i 
avvikande material o/e färg/kulör. Denna utformning bör på sikt planeras även i hela sin 
sträckning till Mölnlycke Centrum.  
Vägkorsningar, övergångar, bör utföras i plan utan nivåskillnader och kantstenar. Ge-
nomgående gångstråk/gångbanor och gångar/anslutningar/entréer till fastigheterna bör 
utföras med hårdgjord, plan beläggning för god framkomlighet med rollator och rullstol. 
EJ gatsten, EJ heller planslipade gatstenar.  
Parkering  
Erforderligt antal handikapp-platser måste tillgodoses.  
Önskemål från Ritningsgranskningsgruppen att i ett tidigt skede få information och möj-
lighet till att ge ytterligare synpunkter under projekteringens gång.  
Att berörda intresseföreningar inbjuds delta i referensgrupp för samråd, inför planering-
en av utemiljö och äldreboende, i god tid innan beslut fattas.  
Kommentar: Yttrandet noteras. Detaljplanen styr inte utformningen av bostäder. Ytt-
randet har lämnats till exploatör för kännedom.  
Säkerställande av parkering i tillräcklig omfattning och angöring för rörelsehindrade 
sker i samband med bygglov.   
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10. Pensionärsrådet, datum saknas 
Enligt kommunens uppföljning ”befolkningsstatistik per sep 18” bor fler än 6000 pens-
ionärer i Härryda kommun. Bon Top är nästa stora projekt med äldrebostäder som end-
ast är möjligt för de som på ålderns höst kan betala 3-4 MKR för en bostadsrätt samt 
avgift, något som de flesta varken vill eller kan. Vi vill att bostäderna framgent skall 
vara hyresrätter till minst 80%. Särskilda boenden skall som nu alltid vara hyresrätter.  
I denna detaljplan aviseras för första gången 50 äldrebostäder utan specifikation. Vi har 
antagit att Ni i första hand vill ha våra åsikter gällande äldrebostäderna, upplåtelseform 
och storlek men vi pekar också på andra generella problem samt ger förslag till lösning-
ar.    
Vi har gemensamt diskuterat och begrundat alla delar av utskicket i detaljplanen. Nedan 
följer Pensionärsorganisationernas gemensamma svar enligt följande uppställning:  
1. Allmänt om området  
2. Mobilitets och parkeringsutredning  
3. Svar på Planbeskrivning övrigt  
4. Krav på upplåtelseform  
1. Allmänt om området  
Vi konstaterar att det är mycket lovvärt att kommunen med detta projekt tar tillvara en 
stor och annars förbrukad yta men som tyvärr är en något perifer lokalisering för vår 
grupp.   
Området har en höjdskillnad om 70 höjdmeter från den högsta till den lägsta punkten 
inom området. Detta är inte så bra för de flesta pensionärer varför det är helt riktigt att 
placera äldrebostäderna vid områdets lågpunkt. Avståndet till Mölnlycke centrum är 2.1 
km via GC bana. De flesta pensionärer vill bo i centrum där tillgängligheten till vård-
central, apotek, kultur, butiker, och allmänna kommunikationer är bättre.   
Områdets läge mellan två vägar (se sid 54 3dje stycket ff) måste bearbetas vidare. Riks-
väg 40 har som beskrivs en ökande trafik bla pga Landvetter flygplats. En hel del farligt 
gods passerar. Vi vill erinra om den hemska olyckan vid Getinge i Halland för drygt tio 
år sedan. Om en liknande olycka skulle äga rum under en torr sommar som 2018, norr 
om bostadsområdet intill tallskogen skulle hela området kunna explodera i en eldstorm.  
Numera har motsvarande ekipage som orsakade olyckan dubbla lastväggar men det kan 
inte uteslutas att en farlig last med stor explosionsrisk kan falla över räcket. 
Vårt förslag är därför att man från början planerar för en ”Lisebergsvägg” som ju bygg-
des mycket snart efter ovan nämnda olycka. En sådan blir dessutom bullerdämpande 
och förhindrar sannolikt en mängd större partiklar att falla ner i området. Ett ”högkapa-
citetsräcke” bedömer vi inte vara tillräckligt.  
2 Mobilitets och parkeringsutredning  
Denna utredning är mycket detaljerad och vill bidra till en hållbar trafikutveckling. Kra-
ven från äldre är dock andra än från rörliga vuxna och barnfamiljer utan specialproblem.   
Trygghetsbostäder parkering  
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Vi äldre har dålig balans men ofta god körförmåga vilket skapar trygghet vid förflytt-
ning. Vi kan normalt inte nyttja allmänna kommunikationsmedel om vi har gångsvårig-
heter. Gruppen är därför i behov av att ha sin bil nära, ofta med stort parkeringsutrymme 
för rullatorer och ibland även rullstolar. När vi inte har egen bil eller kan köra bil längre 
behöver vi färdtjänst eller flexlinje i anslutning till ingång utan trappor. Därför måste 
området kring äldreboendet såväl vara plant och ha utrymme för parkering av flexlinje-
buss som flera handikappvänliga parkeringar. Vi förväntar oss inte att dessa parkeringar 
blir extra dyra. En omfördelning av kostnaderna för detta ändamål måste planeras från 
början. Skall friska äldre bo i området måste parkeringsutrymme finnas för samtliga 
bostäder i nära anslutning till bostaden.   
Särskilda äldreboenden parkering   
Om endast Särskilda äldreboenden planeras behöver besöksparkering finnas i tillräcklig 
omfattning vid storhelger. Personal och andra besökande inom vård och omsorg liksom 
tex ambulanser mm kräver också parkeringsutrymme.  
Vår slutsats är att de 17 parkeringsplatserna behöver bli minst det tredubbla.   
Boendet ligger så långt från Mölnlycke centrum 2,1 km att det inte är aktuellt med pro-
menader för äldre i varje fall inte när det är halt eller regnar. Längs promenadvägen till 
Mölnlycke Centrum bör det finnas regnskydd samt bänkar för vila i tillräcklig omfatt-
ning.   
3 Planbeskrivning övriga sidor i samrådshandlingen  
Sid 29 Vi saknar en närbutik med livsmedel liksom Fysioterapeut.  
Sid 41 Teknisk försörjning.  Områdets placering i en sydsluttning ger utrymme för såväl 
jordvärme som solenergi. Kanske även vattenvärme från Gröens botten kan tas till vara 
kalla vinterdagar, På sommaren kan vattenkylning från Gröen användas i äldreboendet.   
Sid 42 andra stycket - Luftintag på förskolan får inte lokaliseras mot pumpstationen. 
Detta håller vi givetvis med om. Men ännu viktigare är att luftintaget till somatiskt sjuka 
äldre på ett eventuellt Särskilt boende inte drabbas av luftföroreningar. Barn i åldern 1-5 
år utvecklar sitt immunförsvar men somatiskt sjuka sköra äldre har ett försvagat immun-
försvar där luftföroreningar kan utgöra skillnad mellan liv och död.   
Sid 46 70 dBA är högt. Här bör man nog tänka en gång till vilka åtgärder som kan möj-
liggöra sänkt ljudnivå.  
4 Krav på upplåtelseform  
Antalet äldre mellan 80 och 90 år i Härryda kommun växer med mer är 5 % årligen de 
närmaste tio åren. Denna åldersgrupp behöver trygghetsboenden och kan i de flesta fall 
stanna kvar i dem till livets slut. Det blir mindre kostsamt för kommunen att samla 20-
24 bostäder på ett ställe och serva dem med hemtjänst. Men trygghetsboende behöver 
tillsyn dygnet runt. I San Diego finns på flera ställen äldreboende kombinerat med fe-
rieboende eller hotell. Wendelsstrand ligger på vägen mellan Landvetter och Göteborg. 
Varför inte öppna upp för en mindre hotellverksamhet i bottenvåningarna på en del av 
äldreboendet. De äldre har då alltid tillgång till en portier, städhjälp och även en mat-
sal/liten restaurang. Vi berättar gärna mer detaljerat om detta koncept som finns och 
besökts ett antal gånger.   
Antalet dementa uppgår snart till fler än 800.  Platser i Särskilda boenden är för närva-
rande den mest behövda boendeformen i kommunen men det behövs också utbildad 
personal.   
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I detaljplanen skissas totalt 50 äldrebostäder varav vi kan tänka oss 

• endera 50 trygghetsbostäder kopplade till en liten hotellverksamhet med all ser-
vice tillgänglig i 1-3 rumslägenheter.

• eller 50 särskilda boenden på grund av behovet med bra läge och sjöutsikt. De
särskilt boende har normalt inte behov av närhet till centrum.

• eller en mix av ovanstående upplåtelse/boendeformer som upplåtelseform före-
slår vi som sagts ovan helst hyresrätter.

Nedan följer en kopia av tidigare skrivelse som kan tillämpas även i detta yttrande. 
Vi kan inte förhindra att äldre faller men vi kan minska besvären vid fall genom att 
bygga smarta bostäder. 65 % av Sveriges sjukhussängar har patienter med diagnosen 
fallskador. De flesta är personer över 65 år och en stor andel av fallen sker i hemmet. 
Toaletten och köket lär vara de farligaste platserna.  
Genom att lägenheterna får toaletter och köksdel med tjockare mattor från början mins-
kar risken för lårbensbrott väsentligt.  Härryda kan därmed vara ett föredöme för att 
minska dessa svåra skador bland äldre men även ge ett bidrag till minskade sjuk-
vårdsköer, minskat behov av rehabilitering och behov av korttidsboende.   
På toaletterna bör det inte finnas några skarpa hörn eller badkar. Ett bra duschutrymme 
med sittutrymme och fasta runda duschdörrar som går in i duschen minskar risken för 
svåra fallskador ytterligare. Alla utrymmen under midjehöjd i kök och toalett skall vara 
lådor. Hyllor som inte nås från golvhöjd skall anpassas så att klättring undviks. En helst 
toppmatad tvätt- och torktumlare för egen tvätt i alla lägenheter skall finnas. Vid tvätt 
med lägre temperaturer förhindras därmed smittoöverföring av svamp och urinvägsin-
fektioner, vilket ytterligare minskar behov av sjukvård. Gemensamhetstvätt skall undvi-
kas.  
I alla rum skall finnas WIFI så att telefon och andra kontakter möjliggörs. Trösklar bör 
undvikas helt och 90 gradiga utåtriktade hörn göras runda. Eventuella skador till följd 
av olämplig möblering eller tex hala mattor får åtgärdas på annat sätt.  
Dörrar bör öppnas automatiskt via arm- eller halsband samt likaså hissdörrar. Dörrarna 
skall också vara tillräckligt vida för rullatorer och rullstolar i lägenheterna och vid in-
gångarna för kommunens permobiler. Vid ingångar skall trappor undvikas och endast 
en svag lutning ut från dörren finnas.   
Vi gör inte anspråk på att ha tänkt på allt men ovanstående kan utgöra en grund för 
eventuella byggare att gå vidare med och finslipa gärna i dialog med sektorn för sam-
hällsbyggnad och KPR.   
Genom smart planering av bostäderna innan bygge kan dessa göras effektiva för såväl 
boende som för hemtjänstpersonal. Vi i KPR vill gärna ta del av detaljspecifikationer av 
dessa lägenheter före byggnation och därmed förhoppningsvis påverka kostnaderna för 
äldre positivt ur ett samhällsperspektiv.  
Kommentar: Yttrandet noteras. Flera av synpunkterna regleras inte i en detaljplan. 
Yttrandet har lämnats till exploatören för kännedom. 

11. Naturskyddsföreningen, yttrande daterat 2019-01-22
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Planområdets utbredning och anspråk  
Planområdet är etablerat norr om gamla Boråsvägen. Av planbeskrivningen och av dess 
intentioner framgår dock att det görs anspråk på näraliggande strand- och skogsområde 
som ligger söder om plangränsen ned mot Landvettersjön. Det gäller dels skötsel av 
strandskogen som avses vara parkartad och dels att det föreslås att bryggor och gång-
broar byggs vid stranden. Naturskyddsföreningen anser att det finns en olycklig otyd-
lighet i planens påverkan och inverkan då även områden utanför planområdet räknas in i 
som del av planen. Detta påverkar såväl behovsbedömningen som bedömningen av pla-
nens miljökonsekvenser. De i planbeskrivningen inskrivna anspråken på mark och vat-
ten utanför planen bör utgå. Nedan redovisas flera skäl för detta.  
Naturinventeringen  
En naturinventeringen enligt SIS inventeringsstandardmetod har genomförts i området. 
Inventeringen gjordes dock under sen höst den 14 november. Detta är en ur naturvårds-
synpunkt olämplig tidpunkt då man vid den tidpunkten inte kan identifiera fåglar som 
flyttar, groddjur eller kräldjur. Inventeringar i november ligger dessutom utanför den 
inventeringsperiod som föreskrivs i standarden. Görs inventeringar utanför invente-
ringsperioden måste naturvärdesbedömningarna som görs anges som ”preliminära”. 
Detta har ej gjorts i inventeringen. Naturskyddsföreningen anser att den genomförda 
inventeringen inte är tillräcklig utan bör kompletteras med en inventering som görs i 
samband med fåglarnas häckningsperiod. Då kan även groddjur, kräldjur och kärlväxter 
noteras. I samband med detta bör även en inventering göras av fladdermöss i området. 
Särskilt med tanke på att området är strandnära och ligger i sydlänt läge och har närhet 
till Wendelsbergsområdet bör förutsättningar för fladdermöss vara goda.   
En väl genomförd naturinventering är rent allmänt en förutsättning för att bedöma na-
turvärdena och om arter skyddade enligt artskyddsförordningen berörs.  
Rödlistade vattenarter  
Enligt planunderlaget finns uppgifter om förekomst av den starkt hotade vattenväxten 
skaftsslamkrypa vid Landvettersjöns strand i närheten av planområdet. Arten har note-
rats vid länsstyrelsens inventering av skaftsslamkrypa i länet 2012 (Inventering av 
skaftslamkrypa, Elatine hexandra  Rapport 2013:02  Tore Mattsson & Olle Molander). I 
samband med planarbetet har en förnyad inventering gjorts 2018 av skaftslamkrypa vid 
Landvettersjöns strand. Det område där skaftslamkrypa noterades 2012 inventerades 
dock inte 2018 utan inventering gjordes endast av ett område direkt norr om tidigare 
fyndområde för skaftslamkrypa. Varför ej tidigare fyndområde inventerades 2018 är 
oklart och svårt att förstå. Vid inventeringen 2018 noterades inget fynd av skaftslam-
krypa.   
Läser man enbart 2018 års inventerings slutsats att ”Det bedöms som mycket osannolikt 
att skaftslamkrypa finns i inventeringsområdet då miljön är olämplig och inga individer 
påträffades vid inventeringen.” finns risk att man uppfattar det som att det inte längre 
förekommer skaftslamkrypa i området. Detta är dock oklart då området som 2012 hyste 
skaftslamkrypa inte inventerades 2018. Av kommunens ”Behovsbedömning” kan man 
även få den uppfattningen att ingen skaftslamkrypa förekommer i området. Man skriver 
i behovsbedömningen: ”Ytterligare en inventering av Skaftslamkryparen har gjorts i 
strandkanten av Landvettersjön närmast planområdet (Sweco augusti 2018). Det be-
döms som mycket osannolikt att skaftslamkrypan finns i inventeringsområdet då miljön 
är olämplig och inga individer påträffades vid inventeringen. Poängteras bör att området 
inte ligger inom planområdet, utan strax utanför.”  
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Naturskyddsföreningen uppfattar kommunens hantering och bedömning av skaftsslam-
krypans förekomst och eventuell påverkan på dess miljö som väldigt rörig. Troligen 
finns skaftslamkrypa kvar där den hittades 2012 men av behovsbedömningen kan man 
få uppfattningen att den inte förekommer i området. Förekomsten av skaftslamkrypa 
måste förtydligas och påverkan på skaftslamkrypa måste beskrivas.  
Naturskyddsföreningen är orolig för att förekomsten av skaftslamkrypa kan komma att 
påverkas negativt av planförslagets exploateringar. Dels finns risk för påverkan från 
dagvattenutsläpp och dels kan i planbeskrivningen inritad bryggbyggnation komma att 
påverka. Av länsstyrelsens rapport (se ovan) framkommer att: ”Arten tycks vara känslig 
för våg- och vindexposition eller mänsklig aktivitet vid livligt frekventerade badplatser, 
som rör om bottensubstratet.”. En etablering av bryggor och verksamhet vid stranden 
riskerar att orsaka aktiviteter som påverkar bottensubstratet på ett för skaftslamkrypa 
negativt sätt.  
Förslaget och anspråken att ansluta planområdet med verksamheter vid Landvettersjöns 
strand bör utgå.  
Invasiva arter  
Vid stranden i berörd vik intill föreslaget planområde förekommer sjögull som är en 
invasiv art. Sjögull är en för våra ekosystem främmande art som i lämpliga sjöar kan 
breda ut sig och ta över så att hela sjöar täcks av arten. Något som helt kan slå ut en sjös 
naturliga ekosystem. Oro finns för att arten kan spridas till nedströms liggande Rådasjön 
och Stensjön och där orsaka stor ekologisk påverkan. Återställningsåtgärder kan i så fall 
bli mycket kostsamma.  Den föreslagna etableringen av bryggor och båtar i viken kan 
leda till att sjögull sprids. Detta vore mycket olyckligt och måste förhindras. Detta är 
ytterligare något som talar emot en etablering av bryggor och utökad verksamhet vid 
stranden. Förslaget om att ansluta planområdet med verksamheter vid Landvettersjöns 
strand bör utgå.  
Strandskydd  
Planområdet ligger precis intill Landvettersjön där det finns ett strandskyddat område. 
Enligt planbeskrivningen föreslås det att området skall knytas an till Landvettersjön 
med byggnationer och bryggor. Detta skulle i så fall ske i strandskyddat område.  
Naturskyddsföreningen anser att stranden skall lämnas orörd. Det gäller även befintlig 
skogsvegetation som med hänsyn till naturvården och de nationella miljömålen bör 
lämnas orörd.  
Dagvatten och vattenföroreningar  
Dagvatten från planområdet måste tas om hand inne i planområdet. Förorenat dagvatten 
får ej nå vare sig Landvettersjön eller sjöns strandområde. Vid stranden förekommer 
exempelvis den starkt hotade växten skaftslamkrypa vilken kan påverkas negativt av 
förorenat dagvatten. Det bör utredas hur skaftslamkrypa eventuellt kan påverkas av ut-
släpp av dagvatten. Nedström Landvettersjön ligger även Rådasjön som utgör en viktig 
råvattentäkt för dricksvatten för både Mölndal och Göteborg vars vattenkvalitet påver-
kas av utsläpp uppströms.  
Även under byggtiden kan föroreningar av vatten förekomma. Det är viktigt att detta 
vatten ej når till Landvettersjön och näraliggande bäck. Skyddsåtgärder bör vidtagas.  
Betydande miljöpåverkan  
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Då det finns brister i genomförd naturinventering är det svårt att bedöma om förslaget 
innebär en betydande miljöpåverkan eller inte. Även oklarheter kring skaftslamkrypa 
vid sjöstranden och påverkan på den är oklart beskrivet och otillräckligt utrett.  
Behovsbedömningen bör därför ses som preliminär till dess att ett bättre underlag tagits 
fram.  
Kommentar: Yttrandet noteras. Naturvärdesinventering har genomförts i enlighet med 
gällande standard. Standarden säger att Naturvärdesinventeringen ska genomföras 
under perioden 1 april till 30 november under förutsättning att det är snö och isfritt 
samt att huvuddelen av biotopkvaliteterna och naturvårdsarterna kan identifieras och 
artrikedomen uppskattas eller mätas. Naturvärdesinventeringen genomfördes den 14 
november och det var ingen snö eller is vid inventeringstillfället. Biotopkvaliteter och 
huvuddelen av naturvårdsarterna kunde vid inventeringstillfället uppskattas.  
Frågan om skaftslamkrypa är inte längre relevant då planområdet i söder enbart 
sträcker sig över Boråsvägen och inga åtgärder planeras genomföras i området närm-
ast sjön. 
Bryggor ingår inte i detaljplaneförslaget och till granskningshandlingen föreslås att 
gångbro utgår. Den planerade bron från området till Landvettersjön har ersatts med en 
gångpassage i plan över Boråsvägen. 
Föreslagen terräng i området innebär att området lutar in mot grönytan i mitten av 
området. Dagvatten leds på så vis till parkmark och renas genom öppendagvattenhan-
tering innan det når Landvettersjön. Planområdet kan inte förväntas fördröja och rena 
dagvatten från väg 40 eller skapa ett skydd för eventuella utsläpp från farligt gods. Re-
ning av dagvatten från riksväg 40 bör ske nära källan. 

12. Mölndalsåns vattenråd, yttrande daterat 2019-02-01
Mölndalsåns vattenråd har i skrivelse från Härryda kommun daterad 2018-12-18 beretts 
tillfälle att yttra sig över rubricerat samråd.  
Mölndalsåns vattenråd verkar för att vattnet inom Mölndalsåns avrinnings-område 
uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för vat-
ten. Vattenrådet väljer därför att framföra sin synpunkt över rubricerat samråd.   
Sektorn för samhällsbyggnad, Härryda kommun, har tagit fram en samrådshandling för 
detaljplan med syfte att möjliggöra en ny varierad, tätbebyggd stadsdel med ca 750 bo-
städer och kommersiella lokaler, inklusive förskola och äldreboende. Planområdet är ca 
15 ha och ligger vid Landvettersjön, i utkanten av Mölnlycke. Idag är planområdet en 
del av pågående bergtäkt, och gällande detaljplan planerad för verksamhet.   
Utförd markundersökning, med fördjupad riskbedömning och översiktlig masshante-
ringsanalys, visar på att föroreningar av metaller, PAH, alifater, aromater och PCB, 
överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM), i 12 av 28 
jordprover. KM motsvarar områdets framtida markanvändning. I sex prover uppvisas 
halter av antingen metaller, PAH och/eller petroleumkolväten över tillståndsklassen 
allvarligt. Två prover innehåller halter av antingen PAH eller alifater över tillståndsklas-
sen mycket allvarligt.   
Rådasjön, strax nedströms Landvettersjön, är huvudvattentäkt för Mölndals stad och 
ofta använd reservvattentäkt för Göteborgs stad. Vatten från Rådasjön bidrar till att för-
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sörja mer än en halv miljon människor med dricksvatten. Ett förslag på nytt vatten-
skyddsområde för Rådasjön finns och är ute för fastställande. Aktuellt planområde lig-
ger inom primär skyddszon i det nya vattenskyddsområdet, vilket medför restriktioner 
kring bl.a. schaktning, hantering av petroleumprodukter och dagvatten från väg.  
Mölndalsåns vattenråds synpunkter   
Detaljplanen ska anpassas till att uppfylla skyddsföreskrifterna för primär zon för Råda-
sjöns föreslagna vattenskyddsområde. Området har visats vara tungt förorenat på 
spridda punkter. Förorenade massor kommer fraktas bort och omhändertas, vilket är 
mycket positivt. Stor försiktighet under detta arbete krävs, då risk för spridning av för-
oreningar finns under schaktning. Gällande anmälningsplikt och kommande skyddsföre-
skrifter ska följas.   
En VA- och dagvattenutredning finns som del av samrådshandlingarna. Dimensionering 
och utformning av avloppsystem inklusive pumpstation är en mycket viktigt, för att 
minimera risk för bräddning av avloppsvatten till Landvettersjön. Bräddning av a 
loppsvatten nära råvattentäkten Rådasjön kan ha en väsentlig påverkan på råvattenkvali-
teten.  
Även dagvattenhanteringen beskrivs, och hur det inom detaljplanen ska säkerställas att 
omhändertagande och rening av dagvatten kan ske. Det nämns också att anläggandet av 
dagvattensystem tydligt ska regleras i avtal, för att säkerställa att dagvattensystemet blir 
utfört i sin helhet. Vattenrådet vill att även skötsel av dagvattensystemen ingår i avtalet.   
Vattenrådet förespråkar liksom utredningen öppna dagvattenlösningar. Dagvattenutred-
ningen tar också upp att riktvärden för miljökvalitetsnormer och gränsvärden för utsläpp 
ska följas. Detta är positivt, och vi anser att utsläppsgränserna ska vara enligt riktvär-
dena, då recipienten ligger inom föreslagna vattenskyddsområdes primära zon, och bör 
klassas som känslig och då utsläpp av orenat dagvatten till sjön kan gynna igenväxning.   
Enligt föreslagna skyddsföreskrifter för Rådasjön, ska dagvatten från ombyggd eller 
nyanlagd väg ha anordning som hindrar spridning av förorening eller spill. Vattenrådet 
vill att dagvattenutredningen kompletteras med förslag på uppsamlingsmagasin med 
avstängningsmöjlighet. Detta är extra viktigt då dagvatten från riksväg 40 leds genom 
planområdet och vidare till Landvettersjön och riksväg 40 är primärt rekommenderad 
transportled för farligt gods. Uppsamlingsmagasin för dagvatten, med möjlighet att 
stänga utlopp, kan även användas vid uppsamling av eventuellt släckvatten.   
Bryggor söder om Boråsvägen ingår inte i detaljplanen och bör ej anläggas då området 
ligger inom strandskydd. Detta då bryggor i sig stör bottenlevande organismer och om 
bad sker från/vid dessa riskerar vattnet dessutom att grumlas. Den starkt hotade arten 
skaftslamkrypa har tidigare hittats i sjökanten intill området. Den är känslig för grum-
ling som kan uppkomma vid bad i området. Exploatering som påverkar strandmiljöerna 
söder om Boråsvägen skall undvikas, men det planerade brofundamentet, som också 
ligger inom strandskydd, bedöms inte ha samma negativa påverkan som t ex bryggor 
och kan därför godkännas.  
Vattenrådet vill också fästa uppmärksamhet på att växten Sjögull (Nymphoides peltata), 
som är en invasiv art, finns etablerad i Landvettersjön. Få växter kan leva under sjö-
gullsmattorna eftersom för lite ljus tränger igenom. Hela vattenmiljön blir störd, vatten-
kvaliteten försämras och risken för algblomningar ökar. För att denna inte skall spridas 
nedströms i vattensystemet är det viktigt att den inte klipps och att man inte kör med 
motorbåt i sjögull då propellern sliter av växtdelar som då bildar nya bestånd.   
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Slutligen önskar Vattenrådet beredas möjlighet att yttra sig under kommande skeden i 
beslutsprocessen för fastställande av detaljplanen.   
Kommentar: Yttrandet noteras.  
Detaljplaneförslaget och dagvattenutredningen har sin utgångspunkt i de skyddsföre-
skrifter som finns för Rådasjön som ytvattentäkt. Landvettersjön ingår i tillrinningsom-
rådet för Rådasjön och är en dricksvattentäkt för Mölndal stad och reservvattentäkt för 
Göteborg stad.  
Inför granskning har en kompletterande dagvattenutredning tagits fram.  
Föreslagen terräng i området innebär att området lutar in mot grönytan i mitten av 
området. Dagvatten leds på så vis till parkmark och renas genom öppen dagvattenhan-
tering innan det når Landvettersjön. Uppsamling av dagvatten föreslås till exempel i 
makadamfyllda håligheter och infiltrerar likt ett svackdike med dräneringsledning i 
botten. Att anordna en avstängningsanordning i dagvattensystemet bör beaktas i detalj-
projekteringsskedet av dagvattensystemet.  
Planområdet kan inte förväntas fördröja och rena dagvatten från väg 40 eller skapa ett 
skydd för eventuella utsläpp från farligt gods. Rening av dagvatten från riksväg 40 bör 
ske nära källan. 
En gemensamhetsanläggning kommer att ansvara för drift och underhåll av vägar, 
dagvattensystem etc. En skötselplan tas inte fram i detaljplaneskedet utan får tas fram 
för varje anläggning i samband med projektering. 
Detaljplanen omfattar inte några strandnära områden och innebär inte några åtgärder 
i anslutning till Landvettersjön. Gångbron över Boråsvägen som redovisades i samrådet 
har utgått ur förslaget. 

 

 

13. Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, yttrande daterat 2019-01-31 
Sektorn för samhällsbyggnad, Härryda kommun, har tagit fram en samrådshandling för 
detaljplan öster om Mölnlycke logistikcenter. Idag är planområdet en del av pågående 
bergtäkt, och i gällande detaljplan planerad för verksamhet. Den nya detaljplanens syfte 
för att möjliggöra en ny varierad, tätbebyggd stadsdel med ca 800 bostäder och kom-
mersiella lokaler, inklusive förskola och äldreboende. Planområdet är ca 15 ha och lig-
ger vid Landvettersjön, i utkanten av Mölnlycke. 
En miljöteknisk markundersökning är gjord, med fördjupad riskbedömning och över-
siktlig masshanteringsanalys. Markundersökningen visar på föroreningar av metaller, 
PAH, alifater, aromater och PCB, överstigande Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning (KM), i flertalet jordprover. KM motsvarar områdets framtida mar-
kanvändning. I några få punkter uppvisas även halter överskridande gränsvärde för 
mindre känslig markanvändning (MKM) av antingen metaller, PAH eller aromater. I 
grundvatten har PAH H detekterats, överskridande riktvärde avseende miljörisk i ytvat-
ten. 
Rådasjön, strax nedströms Landvettersjön, är huvudvattentäkt för Mölndals stad och 
ofta använd reservvattentäkt för Göteborgs stad. Vatten från Rådasjön bidrar till att för-
sörja mer än en halv miljon människor med dricksvatten. Ett förslag på nytt vatten-
skyddsområde för Rådasjön finns och är ute för fastställande. Aktuellt planområde lig-



39 
 

ger inom primär skyddszon i det nya vattenskyddsområdet, vilket medför restriktioner 
kring bl.a. schaktning, hantering av petroleumprodukter och dagvatten från väg. 
Kretslopp och vattens synpunkter 
Kretslopp och vattens anser att detaljplanen ska anpassas till att uppfylla skyddsföre-
skrifterna för primär zon för Rådasjöns föreslagna vattenskyddsområde. 
Området har visats tungt förorenat på spridda punkter. Förorenade massor kommer frak-
tas bort och omhändertas, vilket är mycket positivt. Stor försiktighet under detta arbete 
krävs, då risk för spridning av föroreningar finns under schaktning. Gällande anmäl-
ningsplikt och kommande skyddsföreskrifter ska följas. 
En VA- och dagvattenutredning finns som del av samradshandlingarna. Dimensionering 
och utformning av avloppsystemet, inklusive pumpstation, är mycket viktigt, för att 
minimera risk för bräddning av avloppsvatten till Landvettersjön. Bräddning av av-
loppsvatten nära råvattentäkt kan ha en väsentlig påverkan på råvattenkvaliteten. 
Även dagvattenhanteringen beskrivs, och hur det inom detaljplanen ska säkerställas att 
omhändertagande och rening av dagvatten kan ske. I utredningen nämns också att an-
läggandet av dagvattensystem tydligt ska regleras i avtal, för att säkerställa att dagvat-
tensystemet blir utfört i sin helhet. Kretslopp och vatten vill att även skötsel av dagvat-
tensystemen ingår i avtalet. 
Kretslopp och vatten vill att dagvattenutredningen kompletteras med förslag på uppsam-
lings magasin med avstängningsmöjlighet. Detta är extra viktigt då dagvatten från riks-
väg 40 leds genom planområdet och vidare till Landvettersjön, och för området ligger 
precis invid sjön. Riksväg 40 är en primärt rekommenderad transportled för farligt gods. 
Uppsamlingsmagasin för dagvatten, med möjlighet att stänga utlopp, kan även användas 
vid uppsamling av släckvatten vid en eventuell brand. 
Kretslopp och vatten förespråkar liksom utredningen öppna dagvattenlösningar. Dagvat-
tenutredningen tar också upp att miljökvalitetsnormerna ska uppnås och gränsvärden 
som Göteborgsstads mål- och riktvärden för utsläpp ska följas. Detta är positivt, och vi 
anser att utsläppsgränserna ska vara enligt riktvärdena. Då recipienten ligger inom före-
slagna vattenskyddsområdes primära zon bor denna klassas som mycket känslig. 
Kretslopp och vatten ska beredas möjlighet att yttra sig under kommande skeden i be-
slutsprocessen för fastställande av detaljplanen. 
Kommentar: Yttrandet noteras. 
Se även kommentar till yttrande 12. Mölndalsåns vattenråd. 
Detaljplaneförslaget och dagvattenutredningen har sin utgångspunkt i de skyddsföre-
skrifter som finns för Rådasjön som ytvattentäkt. 
Inför granskning har en kompletterande markmiljöteknisk utredning genomförts. Denna 
har konstaterat att inom en del av området förekommer massor med halter PAH-H som 
överskrider riktvärdet för KM. Föroreningarna är starkt bundna och risken för urlak-
ning bedöms vara mycket liten. Förslag till hantering av massor och platsspecifika rikt-
värden som enbart gör avsteg från PAH-H har tagits fram. Dessa har stämts av med 
kommunen inför granskning. 
Inför granskning har en kompletterande dagvattenutredning tagits fram. Uppsamling av 
dagvatten föreslås till exempel i makadamfyllda håligheter och infiltrerar likt ett svack-
dike med dräneringsledning i botten. Att anordna en avstängningsanordning i dagvat-
tensystemet bör beaktas i detaljprojekteringsskedet av dagvattensystemet.  



40 
 

 
 

REMISSINSTANSER SOM INTE HAR NÅGOT ATT ERINRA 
 

14. Skanova, yttrande daterat 2019-01-03 
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och har inget att erinra mot planförslaget.   
 
Kommentar: Yttrandet noteras. 

 

 

15. Gryaab, yttrande daterat 2019-02-06 
Gryaab har tagit del av förslag till detaljplan för Bråta 2:139. 
Vi har inte gått igenom alla handlingar, men konstaterar att detaljplanen ligger utanför 
riskområdet för Gryaabs bergsanläggning. 
Därmed avstår vi från att vidare yttra oss i samrådet.  
Kommentar: Yttrandet noteras. 

 

 

SAMRÅD MED SAKÄGARE 
 

16. Hulebäck 1:280, 1:58 och 2:23, yttrande daterat 2019-01-03 
Jag vill med denna skrivelse ge mina kommentarer för förslaget på detaljplan Bråta 
2:139. Ett mycket större område och företeelser skulle behöva belysas. De flesta gäller 
gator och vägar. Det har inget med planförslaget att göra så jag kommer att ta upp det i 
en senare och separat skrivelse. Beträffande byggherrens planer för bergtäcks området, 
tycker jag är bra, all utveckling av samhället är av godo. Några påpekande finns, plan-
området påverkar andra områden. 
Jag vill protestera mot tiden för samråd, det ges inte tid att läsa handlingen så noggrant 
som skulle behövas. Det är bättre att komma med invändningar under planarbetet, så att 
överklagande kan undvikas. Speciellt då det är Jul, Nyår Trettondag samt att många 
åker på semester under denna tid på året. Det känns som någon/några vill förhindra att 
samråd sker. Det är svårt, för att säga nästan omöjligt att komma med invändningar in-
nan man sett förslaget i sin helhet på papper, och i lugn och ro ta ställning. 
Planområdet utökas 
Planområdet skulle behövas utökas kraftigt åt öster, fram till fastigheterna vid Källdalen 
och Hultebacken. Här finns i dag ingen bebyggelse, inte heller något speciellt skydds-
värd natur. Skogen är till större delen redan avverkad. Med söderläget och utsikt över 
sjön, kan det bli ett fantastiskt attraktivt och exklusivt område. 
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Söder ut för fastigheterna vid Rådanäsvägen både den nedre och övre delen. Kostnader-
na blir då fördelade och en rondell kan anläggas. Nedre delen är strandskyddsområde. 
Planområdets in/utfarter vid Boråsvägen. 
Så till min invändning till själva områdets tillgänglighet. 
Det planeras två in och utfarter. En i väster Grustagsvägen och en i öster till parkering 
under jord. Båda anslutningarna till Boråsvägen är olämpliga. Speciellt den till garaget, 
då Boråsvägen har kraftigt skymd sikt på grund av bergets rundning vid Sjöklinten. 
Kommunens önskan är att det skall vara rondeller vid utfarter. Själv är jag inte så för-
tjust i rondeller då dessa inte tar hänsyn till långa fordon. Ledade bussar och tung trafik 
är långa och kräver stort utrymme. Är rondellen underdimensionerad så blir det stora 
återkommande reparationskostnader.  
Det bör vara ytterligare en förbindelse till området, en som klarar tung trafik för Lo-
gistik, krossmassor och byggmaterial. Anslutning Bårhultsmotet.  
Rondell i planområdet 
Att samordna tillgängligheten för planområdet i Bråta 2:139 och Rådanäs, borde vara en 
naturlig målsättning, och löser många framtida trafikproblem. Det fartdämpande hindret 
på Boråsvägen blir då rondellen, placerad ungefär i höjd, där torget och För-
skola/äldreboende är ritad platsar bättre. En rondell förbättrat tillgängligheten både för 
det planerade området och för fastigheterna i söder från/till övre och nedre Rådanäsvä-
gen. Rondellen inkräkta på fastigheten i söder Hulebäck 1:270, som är strandskyddat 
område. Detta sumpområde är troligen värdelöst i dess nuvarande form. Se dagvatten. 
Gång och cykelbanor utmed Boråsvägen. 
Gång och cykelväg utmed sjön har det talats om sedan 60-talet utan att det blivit av. Om 
inte någon parallellgata byggs så måste Boråsvägen bredas och förstärkas för att klara 
trafikökningen. Kostnaden, fördel för parallell gatan. 
Gång och cykelväg bör under alla omständigheter anläggas parallellt utmed sjön, i en/ett 
något lägre nivå, avskilt med avbärarräcke. 
Trafiksituationen blir säkrare, och någon omfattande utfyllnad i sjön behöver heller inte 
utföras, belastning ut mot sjön för en gång/cykelväg är inte så stor. 
Busshållplatser. 
Busshållplatsen kommer för nära Rådanäsvägen om ingen rondell anläggs. Behålls på 
sin nuvarande placering eller till den angivna platsen i P95/7. Om planen utvidgas åt 
öster kommer en ny rondell, och busshållplatser att behövas vid utfarten vid Hule-
bäcken. 
Äldreboende, torget och lake house. 
Jag vill egentligen inte föreslå någon ändring av planområdet, men ser det som nödvän-
digt för att få plats med en rondell. Området som är markerat RÖTT, planerad för åld-
ringsvård flyttas öster ut, bort från rondellen. Det ritade Lake House bör svänga åt öster 
istället för väster och får en något annan placering. 
Äldre boendet och Lake House kan med fördel bilda en enhet tillsammans med torget, 
som kan ha ett bad, med angränsande uteservering. Samma som på ett pool område på 
hotell. Det blir utmärkt med panorama fönster. Det skulle platsa bra med en typ SPA-
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anläggning i Lake House, som skulle komma äldreboendet till godo. Det är bara att ta 
hissen till de nästa våningarna. 
Det kan tyckas vara en bra ide att blanda åldringsvård med förskola. Men det tycker inte 
jag, jag som är 70år. Små barn speciellt andras är något som avnjutes i små doser, ju 
mindre de är desto bättre. Barn är inte intresserade av att sitt och njuta över en vacker 
utsikt, de vill var i den och leka. För oss äldre så passar det bättre med en uteservering 
med bra utsikt över sjön, på den östra sidan om rondellen. Infar till P-området från ron-
dellen under Torget. 
Sammordning, norr o söder 
Att samordna tillgängligheten för planområdet Bråta 2:139 på norra sidan av Boråsvä-
gen, och fastigheterna i söder vid Rådanäs borde vara en naturlig målsättning. En ron-
dell löser många framtida trafikproblem. 
Hela vårt gemensamma område kan ge plats för 3 000 bostäder. 
Hastigheten utmed Boråsvägen, från återvinningsstationen och ner till Rådanäsvägen är 
ibland skrämmande hög. Fartdämpande hindret på Boråsvägen blir då rondellen. Att 
hastigheten måste sänkas, till och med bussarna kör för fort. 
Dagvatten i Bråta 
Dagvattnet från planområdet, bör ändras något, ledas till sumpområde på Hulebäck 
1:270. Dagvattnet från Bråta industrier kommer enligt planbeskrivningen att fortsätta ut 
här. Samma sak för fastigheterna från Rådanäs. 
En större anläggning med dammar, och göras till ett parkliknande område skulle för-
bättra hela omgivningen. Det finns knappast några naturvärden att bevara i sumpområ-
det, men kan göras attraktivt. Närheten till bostäder kan locka till bad, men bör avrådas. 
En första åtgärd är att ta bort strandskyddet för Rådanäs. 
Kommentar: Yttrandet noteras. Aktuell detaljplan har utöver lagsatta krav om ”sam-
rådstid” och ”granskningstiden” även använt sig av medborgardialog i form av att 
exploatören vid nio tillfällen genomförde en dialog i Mölnlycke i december 2017. Dia-
logen genomfördes med en pop up-truck med texten ”Tycktrucken – framtidens boende 
med sjöutsikt i Mölnlycke? Tyck till”, som ställdes upp på torget i Mölnlycke under 
onsdagar och samtliga helger i december fram till jul, 2017. Med hjälp av gatupratare 
och visionsmaterial med bilder och information om projektet, fick förbipasserande 
chansen att tycka till och få veta mer om projektet.  
Samrådstiden var dessutom längre än vad som är lagstadgat eftersom samrådet inföll 
över jul och nyår. 
Detaljplanen är stor i sin omfattning och en möjlighet till utökning av planområdet har 
inte setts som aktuell.  
Inför granskning har trafikutredningen kompletterats.  
Att beröra strandskyddet har inte ansetts aktuellt för aktuell detaljplan.  
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17. FKM Investor AB, Härryda-Hulebäck 1:594,  
yttrande daterat 2019-01-17 

Eventuellt antagande av förslaget ska ta hänsyn till belastning på Boråsvägen. Boråsvä-
gen har redan innan sedan införandet av trängselavgifter fått en markant utökning på 
trafiken. En utökning av antal bostäder och serviceenheter som finns på förslaget kom-
mer belasta Boråsvägen ännu mer. 
Utöver det ska gå och cykelbana rymma i planförslaget. Allt detta resulterar till att 
Boråsvägen ska bredas till så att det möter den hårda belastningen för att undvika trånga 
förflyttningar, fotgängarnas och cyklisternas säkerheter samt framkomligheter.  
För normal förflyttning samt säkerhet av trafikanter bör hastigheten tillämpas och sän-
kas. Utbyggnad av rondeller vid lämpliga platser ska övervägas. 
In och utfart till Rådanäsvägen som redan idag är farligt ska studeras och lämpliga åt-
gärder tas fram. 
Busshållplatser    
Ytterligare trafik av kollektiv fordon med säker av och påstigning av passagerare, med 
hänsyn taget till antal fordon och passagerare tvingar planet till en utökning av mark 
som ska tas i anspråk. En utökning av planområdet ska studeras och föreslås.  
FKM:s inställning 
FKM välkomnar kommunens ambitioner till nyttjande av mark norr om Boråsvägen 
med reservationer nämnda i punkterna ovan. 
FKM är villigt att diskutera ingåendet i planändringar för sitt innehav av mark i anslut-
ning till förslaget planområde. 
Kommentar: Yttrandet noteras. Trafikutredningen har kompletterats inför granskning.  
Aktuell detaljplan kan ej reglera planändringar av mark i anslutning till föreslaget 
planområdet.  

 

 

18. Corem Bråta KB och Corem Mölnlycke KM, Bråta 2:136 och 2:150, 
yttrande daterat 2019-01-18 

Bakgrund  
Corem Bråta KB och Corem Mölnlycke KB (nedan ”Corem”), helägda dotterbolag till 
Corem Property Group (Publ.), äger fastigheterna Härryda Bråta 2:136 och Härryda 
Bråta 2:150, var för sig, belägna i direkt anslutning till i detaljplaneförslaget ifrågava-
rande mark. Corem får härmed inkomma med yttrande och inställning till ovan exploa-
törsdrivet detaljplaneförslag.  
Inställning  
Corem avstyrker planförslaget mot bakgrund av att:   
- detaljplanen står i strid med översiktsplanen för området,  
- planerad bostadsbebyggelse lämpar sig inte i området,  
- planerad bebyggelse hämmar pågående verksamhet på angränsande fastigheter, och  
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- hämmar framtida utveckling av närliggande fastigheter vars verksamhet bedrivs i en-
lighet med översiktsplan  
Planförslag i strid med översiktsplan  
Bråta industriområde är beläget mellan å ena sidan en grustäkt i väster och en bergtäkt i 
öster.  
Härryda kommun har i översiktsplanen för området, ÖP2012, uttryckligen angivit att 
marken öster om industriområdet på kort sikt kan fortsätta utvecklas för industriända-
mål, vilket förefaller vara en lämpligare användning av marken.   
Den aktualitetsprövning som kommunen beslutat om föranleder ingen annan bedöm-
ning.  
Miljökonsekvenser bostadsändamål  
Av miljötekniska markundersökningen fogad till detaljplanen framgår att marken i de-
taljplanerat område är förorenad. Markföroreningarna föranleder att bostadsbebyggelse, 
enligt Corem, inte är lämplig utveckling av området. Istället bör utveckling för industri-
ändamål såsom översiktsplanen anger tillses.   
De i till planförslaget fogade utredningarna avseende störande buller och luftemissioner 
från verksamheter inom industriområdet samt från transporter till och från verksamhet-
erna visar samtliga att buller och luftemissioner förekommer men i inte tillräcklig om-
fattning för att avråda från planerad exploatering för bostadsändamål. Platsbesök har 
förvisso genomförts, emellertid endast på dagtid. Corems uppfattning är att ovanstående 
har underskattats i utredningen eftersom tung trafik trafikerar området i större utsträck-
ning än vad handlingarna anger. Fordon med ljud alstrande kylaggregat är tämligen van-
ligt förekommande och transporter sker frekvent under dagtid samt i viss mån kvälls- 
och nattetid. Detsamma gäller de fläktaggregat som byggnaderna är, eller kan komma 
att bli, utrustade med, vilka även dessa medför större ljudpåverkan, dygnet runt, än vad 
utredningarna anger.   
Ovan angivna transporter till Bråta industriområde trafikerar Boråsvägen såväl öster 
som västerifrån. Någon annan tillfartsväg för dessa transporter finns inte idag och plane-
ras inte heller i exploateringen av området. Någon förändring i denna trafik kommer 
således planförslaget inte medföra. Transporterna ovan kommer medföra såväl buller 
som trafikrisker för boende i det tilltänkta området. Dessa är dessutom nödvändiga för 
att bedriva verksamheter inom fastigheterna på Bråta industriområde.  
Av ovan angivna anledningar är det Corems uppfattning att bebyggelse för bostadsän-
damål inte lämpar sig i anslutning till Bråta industriområde.  
Intrång i äganderätten genom begränsning av verksamhet  
Genom planförslaget och exploatering för bostadsändamål anser Corem att planförsla-
get verkar menligt på närliggande fastigheter inom Bråta industriområde. Översiktspla-
nen har sedan 2012 angivit att kommunens tänkta utveckling av området Bråta har varit 
att utveckla ytterligare mark för industriändamål, en utveckling som onekligen påverkat 
fastighetsägarnas strategi, förvärv och investeringar för fastigheten och sin egen verk-
samhet. Genom den nu motsatta utvecklingen som dessutom står i strid med översikts-
planen medför ett enligt Corems uppfattning väsentligt intrång i äganderätten till fastig-
heterna.   
Genom att anlägga bostadsområdet i anslutning till industriområdet Bråta ställer dessu-
tom efter färdigställande högre krav på de verksamheter som bedrivs på angränsande 
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fastigheter. Anläggandet skulle direkt medföra ett intrång i fastighetsägarnas till angrän-
sande fastigheter möjlighet till verksamhetsutveckling eller annan förändring av verk-
samheterna som där bedrivs idag – även detta i strid med den i översiktsplanen tänkta 
vidareutvecklingen för området.   
Som ovan angivits angörs Bråta industriområde vägledes på Boråsvägen. Samtlig trafik 
till och från verksamheterna inom industriområdet trafikerar Boråsvägen både öster och 
väster ifrån. Såsom planförslaget är utformat, och då särskilt vad avser vägutredningen 
och förslaget till begränsningar av vägen, såväl avseende hastighet som hastighetssän-
kande konstruktioner, kommer medföra att transporter till och från industriområdet be-
gränsas. Likaså kommer belastningen på refererad väg att öka genom byggnationen 
varmed tillfart och frånfart från Bråta industriområde begränsas ytterligare. Även detta 
är ett väsentligt intrång i fastighetsägarnas äganderätt enär fastigheternas verksamhets- 
och användningsområde begränsas menligt.  
Kommentar: Yttrandet noteras. Det stämmer att gällande översiktsplan. ÖP 2012, inte 
överensstämmer med aktuell detaljplans intentioner. Dock är området utpekat i Här-
ryda kommuns bostadsförsörjningsprogram 2019-2023, antaget av Kommunfullmäktige 
2018-11-19. Ny översiktsplan arbetas fram med start i år, 2019. Se kommentar under 
punkt 1. Länsstyrelsen.  
Planförslaget har utformats så att de anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verk-
samheter som finns i anslutning till planområdet idag, ska kunna verka fortsatt oavsett 
ny detaljplan. 

 

 

19. Mölnlycke företagcenter, Bråta 2:139 m.fl., bostäder m.m. vid Land-
vettersjön, Mölnlycke, yttrande daterat 2019-01-15 

 
Vi finner inte vissa delar av förslaget godtagbart vad gäller gator och trafik samt kollek-
tivtrafik. 
Grustagsvägen som infartsgata 
Det aktuella planområdet med beteckning 2:139 var initialt en tomt om ca. 3´300 m2 
med infart från Grustagsvägen och delades med fastigheten 2:135 och 2:141. Fastighet-
erna 2:139 samt 2:100 som var bergtrafiken gjorde en sammanslagning av fastigheterna 
vilket gjorde att även 2:100 fick rätt till Grustagsvägen. Under år 2011 ansåg dåvarande 
stadsarkitekten i Härryda att Grustagsvägens utfart var så pass farlig och olämplig för 
trafik att vägen skulle stängas av på mitten för genomfartstrafik. Stadsarkitekten ansåg 
att Fraktvägen var det mest lämpliga alternativet för in- och utfarter från fastigheterna. 
Till fastigheten 2:135 finns två infarter dels en infart i nedre delen av tomten till en be-
söks- och boendeparkering, samt en infart i övre delen av tomten för leveranser osv. till 
fastigheten samt till personalparkeringen. Avstängningen av Grustagsvägen skulle inne-
burit att fastigheten skulle få en infart till nedre delen av tomten via Boråsvägen/ Grus-
tagsvägen och en infart via Fraktvägen till den övre delen av tomten till personalparke-
ring. Detta förslag accepterades. 
Det torde innebära även i dagsläget att Grustagsvägen egentligen inte är det mest lämp-
liga alternativ till in och utfartsgata för det nya bostadsområdet 80m planeras utan att 
Fraktvägen eller annat alternativ kan vara lämpligare. 
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Fastighetsbildning och intrång 
Inför breddandet av Grustagsvägen och anläggning av ny busshållplats planeras ett in-
trång i Bråta 2:135 att avstå mark om 1´320 m2. Båda dessa planer anser vi påverkar 
fastigheten och dess framtida värde negativt.  
Breddandet av Grustagsvägen tar en stor del av tomten i anspråk och hamnar nära 
befintlig byggnad, där även träd, grindar, staket, belysning m.m. påverkas. Byggandet 
av ny hållplats i nedre delen av tomten tar även det en stor del av tomten i anspråk där 
det dessutom behöver ske ingrepp i en gammal mur. Båda ingreppen förändrar den 
parkliknande karaktären som omger byggnaderna och gamla herrgården. Det kan inte 
heller sett till trafiksäkerheten vara lämpligt att flytta busshållplatsen närmare en skymd 
kurva på Boråsvägen samt att in- och utfarten på Rådanäsvägen påverkas av placeringen 
av nya busshållplatsen. 
Kommentar: Yttrandet noteras. 
Trafikutredningen har kompletterats och planförslaget har arbetats om, exempelvis har 
busshållplatsen flyttats.  
Genomförandedelen i planbeskrivningen har inför granskning kompletterats för att 
klargöra fastigheters ekonomiska och juridiska konsekvenser.  

ÖVRIGA SYNPUNKTER 

20. Dick Heidlund, Stenmursvägen 3, yttrande daterat 2019-01-17
Cykelbanan från Bråta återvinningsstation ner mot den planerade infarten till området är 
idag mycket osäker och behöver förbättras. Det behövs en cykelbana i vardera riktning-
en då skillnaden mellan hastighet på den som cyklar uppför och den som cyklar nerför 
skiljer väldigt mycket samt att om man kommer från Landvetter behöva kors Boråsvä-
gen för att nå cykelbanan är inte acceptabelt. Hastigheten på den smala cykelbanan 
kommer lätt upp i >30 km/h och bör inte blandas med mötande cyklister och gående. 
Vidare så är det farligt att avsluta en cykelbana i nerförsbacke och tvinga ut cyklister i 
vägbanan. Cykelbanan borde förlängs fram till nästa uppförsbacke mot Landvetter. Jag 
anser att väg och trafikutredningen inte har tittat på säkerheten ur en cyklists perspektiv 
och att detta borde göras.  
Kommentar: Yttrandet noteras. Aktuell detaljplan styr enbart utbyggnaden av g/c-väg 
inom plangränsen. Det är inte i dagsläget beslutat för att bygga ut gång- och cykelväg 
mer än förbi aktuellt område. Trafikverket äger resterande delar av Boråsvägen och 
har initierat en utredning om möjligheten att bygga en gång- och cykelväg öster om 
planområdet. Men inga medel finns avsatta för utbyggande så om och i så fall när den 
kan ske är i dagsläget oklart.  
En ny kontinuerlig separerad cykelväg planeras utmed Boråsvägen till hållplats Solsen 
och vidare in till centrala Mölnlycke. Avsikten är att denna ska påbörjas 2020-2021. 
Detta anses vara en av grundförutsättningarna för fotgängare och cyklister för att nå 
upp till den goda mobilitet som beskrivs i mobilitetsutredningen.  
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Detaljplan för Bråta 2:139 m fl.,  

BRÅTA 
i Mölnlycke, Härryda kommun 
 
 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE  
 

 
Det här är granskningsutlåtande för detaljplan Bråta 2:139 m.fl. I granskningsutlåtandet 
redovisas alla yttranden som inkommit till kommunen i samband med granskningen och 
kommentarer till dessa. Yttrandena redovisas i dess helhet.  
 
 
GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE 
 
Under tiden 27/1 till 24/2 2020 har detaljplanen varit föremål för granskning enligt 5 
kap. 18 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Samrådshandlingar sändes till 
remissinstanser 27/1 -2020 och har funnits tillgängliga i kommunhuset och på 
kommunens hemsida. Information sändes till sakägare 27/1 -20202  
Annons infördes i Göteborgsposten 2020-01-27 samt i lokaltidningen 1–2/2 2020. 
 
Trafikverket bad den 13/2 om förlängd svarstid till den 9/3 2020. Även Länsstyrelsen 
inkom i och med detta att deras samlade yttrande inkommer den 9/3 2020.  
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INKOMNA YTTRANDEN  
Under granskningstiden har totalt 16st yttranden inkommit till kommunen, varav två 
yttranden hade samma avsändare. Av dessa hade 2 yttranden inga synpunkter på 
förslaget och 13st hade synpunkter. 
 
YTTRANDEN UTAN SYNPUNKTER  
Gryaab 
Corem   
 
YTTRANDEN MED SYNPUNKTER  
Länsstyrelsen   Trafikverket 
Lantmäteriet   SGI  
PRO och SPF Härryda   Mölndalsåns vattenråd 
Postnord   Västtrafik 
Rådet för funktionshinderfrågor Rådet för idéburna organisationer 
1st sakägare    2st privatpersoner 
 
 
SAMMANSTÄLLNING  
Av inkomna yttranden så finns det frågetecken kring planförslaget vad gäller säkerställa 
att bebyggelse inte blir olämplig ur ett hälsa- och säkerhetsperspektiv. Risk vad gäller 
olyckor, översvämning och erosion gör att planförslaget behöver säkerställa ett par olika 
frågor. 
Det behöver påvisas att pågående täktverksamhet inte kommer i konflikt vid en framtida 
inflyttning av att människor kommer att röra sig i området. När bergtäktens verksamhet 
har avslutats krävs att efterbehandlingsplan och drift- och underhållsplan görs för hela 
verksamhetsområdet, vilket säkerställer allmänhetens säkerhet inom och utom 
planområdet. Kompletterande stabilitetsberäkningar för områdets totalstabilitet och 
stabilitetsåtgärder krävs, för att säkerställa att erosion inte uppkommer. Samt att 
höjdsättningar av marknivå av rådande situation och av framtida situation bör 
kompletteras. Detta även för att påvisa eventuell översvämningsproblematik vid skyfall. 
Vid byggnation bör startbesked villkoras att förorenad mark saneras till nivåer till 
känslig markanvändning. En komplettering av luftutredning efterfrågas för att 
säkerställa att gällande miljökvalitetsnormer klaras.  
Förändringsarbete av att kommunen övertar del av väg 540, Boråsvägen, från 
Trafikverket ska vinna laga kraft innan det att detaljplanen antas. Gatusektioner med 
mera behöver även ses över för Boråsvägen. 
Planerad byggnation av vall i nordost bör planbestämmas med ett villkorande, för att 
säkerställa att vall kommer på plats innan bebyggelse med avseende farligt gods 
transport utmed RV 40. 
Trafikverket saknar information som beskriver hur detaljplanen kommer att påverka 
kösituationen vid trafikplats Mölnlyckemotet.  
I övrigt gällande synpunkter i granskningsskedet; dagvattenfördröjning, skolsituation, 
utökat planområde, förslag på rondell, situation för äldre, fler äldrebostäder och 
trygghetsbostäder, placering av busshållplats med mera. 
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INKOMNA YTTRANDEN 
 
LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER 
 
 
Länsstyrelsen, Västra Götalands län yttrande daterat 2020-03-09 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen inte kan accepteras och därför kan komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.  

Motiv för bedömningen  
Länsstyrelsen befarar att: 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs  
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt  
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser  

Synpunkter på granskningshandlingen  
Länsstyrelsen anser att planen fortsatt behöver säkerställa frågor avseende människors 
hälsa och säkerhet samt miljökvalitetsnormer för att inte prövas vid ett antagande.  

Länsstyrelsen anser även att kommunen bör överväga ytterligare en granskning för att 
inte riskera en genomförande problematik eller att planen överprövas.   

Människors hälsa och säkerhet - Pågående verksamhet  
I plankartan finns en planbestämmelse som anger att:  

”Startbesked får inte ges för byggnad ovan mark för bostads- eller skoländamål innan 
täktverksamhet är avslutad” 

Länsstyrelsen anser att det inte är tillräckligt redovisat att det inte uppstår konflikter 
mellan pågående täktverksamhet och kommande exploateringsändamål. 
Planbestämmelsen reglerar att inga bostäder- eller skolbyggnader kan uppföras innan 
täktverksamheten är avslutad vilket är bra, dock får centrumändamål och grundläggning 
påbörjas i nuvarande planutformning. Om centrumverksamheten färdigställs innan 
täktverksamheten är nedlagd och det rör sig personer i området under pågående 
täktverksamhet finns det risker som inte är redogjorda för i planbeskrivningen. 
Länsstyrelsen befarar därför att konflikter kan uppstå utifrån den enskilda 
verksamhetsutövaren utifrån PBL 4 Kap 36 § men även utifrån människors hälsa och 
säkerhet PBL 2 Kap 5 §. Bestämmelsen behöver utöver detta dessutom tydliggöra vad 
”ovan mark” innebär plantekniskt.        
Länsstyrelsen anser att kommunen tydligare behöver redogöra att den pågående 
verksamheten ska avvecklas genom att redovisa ett avtal eller överenskommelse mellan 
aktörerna samt bedöma riskerna i relation till färdigställda byggnader innan 



   
 

5 
 

täkttillståndet återkallats. Något som bedöms nödvändigt eftersom täkttillståndet gäller 
tillsvidare utan slutdatum. Länsstyrelsen anser tillsvidare att inget startbesked för någon 
byggnation får ges innan täktverksamheten är avslutad och tillståndet återkallat. 

Människors hälsa och säkerhet - Förorenad mark 
I plankartan finns en planbestämmelse som reglerar markens lämplighet avseende 
förorenad mark: 
”Startbesked får inte ges för byggnad ovan mark avseende bostadsändamål innan 
villkor för berörd marks lämplighet avseende förorenad mark uppnåtts. Startbesked för 
marklov får ges.” 

Denna planbestämmelse finns införd i planområdets östra delar där förorenade 
fyllnadsmassor konstaterats. Länsstyrelsen anser att det är bra att det finns en 
planbestämmelse som reglerar markföroreningar men anser att den ska revideras så att 
startbesked inte får ges förrän marken är sanerad till nivåer som medger känslig 
markanvändning. Bestämmelsen behöver utöver detta dessutom tydliggöra vad ”ovan 
mark” innebär plantekniskt.     

Länsstyrelsen anser att bestämmelsen a2 fortsatt kan reglera starbesked för marklov.  
Människors hälsa och säkerhet – Farligt gods 

Föreslagna skyddsåtgärder föreslår en vall med dike intill väg 40/27. Ur ett 
riskperspektiv ska vallen skydda mot avåkning och begränsa utbredningen av farligt 
gods i vätskeform. Vallen behövs på en sträcka av 175 meter där det är en brant 
sluttning ner mot planområdet. Det blir ett skyddsavstånd på 65-70 meter från vägkant 
till bostäder. Byggnaderna ska också utformas så att luftintag ska placeras på fasad som 
inte är exponerad och minst 8 meter över mark. Ur ett farligt godsperspektiv gör de 
bedömningen att planförslaget är genomförbart. 
Länsstyrelsen anser dock att vallens funktion är nödvändig att säkerställa innan 
bostadsbyggande kan påbörjas. I nuvarande planutformning får vallen byggas, men är 
inte säkerställd att genomföras. För att säkerställa skyddsåtgärden behöver en villkorad 
planbestämmelse som anger att startbesked inte får ges innan vallens färdigställande. 
Länsstyrelsen anser inte att riskerna från farligt gods eller buller problematiken bedöms 
acceptabla utan skyddsvallen.  
Människors hälsa och säkerhet - Översvämning 

Sweco har gjort en skyfallsutredning. Den planerade höjdsättningen och 
markanvändningen har legat till grund för utredningen. Höjdmodellen som ligger till 
grund för modelleringen saknar detaljerad information om bland annat höjdsättning. 
Resultatet speglar därför inte den översvämning som kan bli av ett skyfall när området 
är färdigbyggt. Man skriver att den genomförda modelleringen kan användas som 
underlag vid en detaljutformning av området i ett senare skede. Sweco rekommenderar 
att ytterligare en skyfallsmodellering genomförs när projekteringen är långt 
framskriden. I rapporten framgår att skyfallsmodelleringen visat på fem 
problemområden vid 100-årsregn, men det är framförallt tre som är speciellt 
problematiska. Skyfallsutredningen föreslår en rad åtgärder i de områden som är mest 
utsatta, bland annat höjdsättning. Riskerna kopplade till skyfall bedöms utifrån 
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föreslagna åtgärder acceptabla under förutsättning höjdsättningen redovisas och 
säkerställs i plankartan.   
Människors hälsa och säkerhet – Geoteknik 

SGI anser i sitt yttrande 5.2-1812-0794 från 2020-02-19 fortfarande att stabiliteten i 
området inte är tillräckligt klarlagd för att bedöma markens lämplighet gällande 
planerad bebyggelse. Främst gäller frågorna stabilitetsfrågor samt drift- och underhåll 
av föreslagna bergtekniska konstruktioner och terrassering. Ovan nämnda frågor måste 
vara utredda och säkerställda innan planen antas. Länsstyrelsen anser att en 
förutsättning för att kunna redovisa planens totalstabilitet när det pågår en verksamhet 
där jordmassa flyttas runt är att reglera markhöjder i plankartan. Länsstyrelsen bedömer 
i likhet med SGI att det kvarstår frågor som behöver klargöras gällande geotekniken. 
Länsstyrelsen bifogar och hänvisar till SGI:s yttrande i sin helhet.     
Människors hälsa och säkerhet – Trafikbuller 

Länsstyrelsen anser att utförd bullerutredning (Sweco 2019-10-23) är detaljerad och 
välgjord. Under förutsättning att de åtgärder som beskrivs i planhandlingarna med 
bland annat sänkt hastighet på Boråsvägen visar utförda bullerutredningar att det finns 
förutsättningar för att klara riktvärdena för buller. Även om det kan komma att krävas 
vidare utredning inför bygglovsskedet för vilka skyddsåtgärder som kan behövas för att 
uppnå acceptabla uteplatser. En förutsättning för att klara gällande värden är dock att 
hastigheten på väg 540 sänks från 70 km/h till 40 km/h. Trafikverket har i tidigare 
samrådsyttrandeyttrande från 2019-01-25 hänvisat att de som trafikhållare i nuläget inte 
ser en anledning till att ansöka om sänkt hastighet. En fråga som kvarstår i 
Trafikverkets granskningsyttrande från 2020-03-04.  Det är därför av vikt att 
kommunen tar över huvudmannaskapet och genomför avsedd hastighetssänkning. 
Länsstyrelsen delar uppfattningen att åtgärden är nödvändig och att man från 
kommunen ska kunna redovisa sitt huvudmannaskap över rådande vägsträcka innan 
antagande för att inte hamna i konflikt vid genomförandet av detaljplanen. Se 
Trafikverkets yttrande TRV 2020/9746 som bifogas i sin helhet.      
MKN - Luft 

Luftutredningen har kompletterats med utsläpp från tillkommande trafik inne i 
planområdet. Beräkningsresultaten visar att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och 
partiklar (PM10) klaras både i nuläget och för ett värsta-fall-scenario med 
emissionsfaktorer för år 2020 och trafikmängder för år 2030. 

Länsstyrelsen konstaterar att luftutredningen inte har kompletterats med lastbilar till 
och från verksamheterna i området. I MKB:n och i bullerutredningen (Sweco 2019-10-
23) anges att tunga transporter förekommer frekvent vid Svenska Retursystem. 
Länsstyrelsen efterfrågar därför en komplettering till luftutredningen med en 
beskrivning och bedömning av hur transporter till och från det närbelägna 
industriområdet påverkar luftutredningens resultat. Om resultatet bedöms påverkas ska 
en revidering av beräkningarna utföras och presenteras.  
Trafikverket påtalar även att beräkningarna baseras på att antalet bilar med dubbdäck 
minskar med hälften till prognostiserat år 2030. Länsstyrelsen anser att utredningarna 
bör redovisa hur luftkvalitén skulle bli utan den teoretiska minskning av dubbdäck, 
kommunen behöver därefter vid behov redogöra för hur de avser minska antalet resande 
med dubbdäck för att klara gällande miljökvalitetsnormer. Se yttrande TRV 2020/9746. 
 
Kommentar:  
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Yttrande beaktas. Avtal finns mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare gällande 
bergtäkt. Verksamhetsutövaren har inget att erinra gällande att fastighetsägaren 
påbörjar markarbeten. Täkttillståndet ska återkallas efter ett överenskommet datum, 
vilket sker före inflyttning. Verksamhetsutövaren ska avflytta från område där 
exploatören avser påbörja byggnation. Avtalet gäller även att återkommande möten ska 
hållas, i syfte att säkerställa att konflikter inte uppstår mellan täktverksamhet och 
utbyggnad, med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Planbestämmelse gällande 
att startbesked inte får ges har justerats för att gälla ”byggnad för bostads-, vård- eller 
skoländamål” innan täktverksamheten är avslutad för del av planområdet. Ett tillägg 
till planbestämmelser införs gällande ovan mark, ”...byggnadsvåning som i sin helhet 
ligger över kringliggande marks medelmarknivå...”. För övriga delar av detaljplanen 
har ny bestämmelse tillkommit att ”Startbesked får inte ges för byggnad innan 
täktverksamhet är avslutad”. 

Med avseende på förorenad mark införs förtydligande i planbestämmelse att 
startbesked inte får ges förrän marken är sanerad till nivåer som uppnår kraven för 
känslig markanvändning med platsspecifikt riktvärde för förhöjda PAH-H nivåer.  
Villkorad planbestämmelse införs att startbesked inte får ges innan vallen är 
färdigställd.  
Plankartan kompletteras med höjdsättning genom markhöjder av högsta och lägsta 
nivå. Planbestämmelse införs att ”fördröjning av dagvatten och skyfallsled eller annat 
skydd för översvämning vid skyfall ska anordnas inom området”.  

Luftutredning har reviderats med beräkningarna och justeringar utifrån Länsstyrelsens 
yttrande. Resultatet ger ett marginellt utslag på luftföroreningar.  

Yttrande gällande geoteknik, se kommentar under yttrande från SGI. 
Yttrande gällande trafik, se kommentar under yttrande från Trafikverket. 

Trafikverket, yttrande daterat 2020-03-04 
Infrastruktur  
Planområdet ligger mellan de statliga vägarna riksväg 40 och väg 540 (Boråsvägen). 
Norr om planområdet löper riksväg 40, där högsta tillåtna hastighet på sträckan är 100 
kilometer/timme. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) uppmättes år 2014 till cirka 40 500 
fordon, varav cirka 4 750 tunga fordon. Vägen är utpekat riksintresse enligt § 3:8 
miljöbalken och ingår i det utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T. 
Riksväg 40 är även rekommenderad primär väg för farligt gods och funktionellt 
prioriterad väg för gods, långväga och dagliga personresor samt kollektivtrafik.   
Söder om planområdet löper väg 540 (Boråsvägen). Högsta tillåtna hastighet på 
sträckan är 70 km/h och årsmedeldygnstrafiken uppmättes år 2014 till cirka 4000 
fordon, varav cirka 400 tunga fordon. Vägen är utpekad som omledningsväg för Rv 40 
med syfte att användas vid icke planerade avstängningar av Rv 40, exempelvis vid 
olycka. Därför är det viktigt att bibehålla en god framkomlighet för alla typer av fordon 
på väg 540.  Trafikverket och Härryda kommun enades efter samrådet om att initiera ett 
förändringsärende för övertagande av del av väg 540 som löper parallellt med 
planområdet.  
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Tidigare samråd  
Trafikverket har yttrat sig i ett tidigare samrådsskede, 2019-01-25 (TRV 2018/136905), 
och hade då synpunkter rörande: Översiktsplan, Hastighet på väg 540, Riskreducerande 
åtgärder på riksväg 40, Trafikutredningen – åtgärder på väg 540 (Boråsvägen) 
(Trafiksäkerhet, Avtal, Skyltad hastighet, Belysning, Vägars och gators utformning 
(VGU), Sidoförskjutningar, Markanspråk, vägområde och körfältsbredder, Kapacitet i 
korsningar med statlig väg, Ny anslutning till parkeringsgarage, Kompletteringar i 
trafikutredningen, Timglashållplats), Gångbro över väg 540, Samordning detaljplan och 
vägplan, Trafikverkets ledtider, Cykling längs väg 540, Mobilitetsutredningen, 
Kollektivtrafik, Dagvatten, Trafikbuller, Luftkvalitet. 
Flera av Trafikverkets tidigare synpunkter har blivit omhändertagna till 
granskningsskedet. Vissa synpunkter har förändrats då förutsättningar i området och 
planförslaget till viss del har förändrats.  

De synpunkter som framfördes under samrådsskedet rörande väg 540 som i 
granskningsskedet anses som utredda är avhängiga ett laga kraft vunnet 
förändringsärende. Till dess att vägen har övergått till kommunalt väghållarskap gäller 
de synpunkter som framfördes i samrådsskedet rörande väg 540.   

Trafikverkets synpunkter  
Trafikutredning - Vägutformning och vändplats  
Den uppdaterade Trafikutredning med tillhörande körspårsanalys visar på att 
svängradien inne på vändplatsen är för liten för Trafikverkets driftfordon. Den minsta 
godtagbara svängradien som Trafikverket kan acceptera är 24 meter vilket inte uppfylls 
enligt reviderad trafikutredning. Körspåren skär in i minst tre parkeringsfickor och 
utgångspunkten måste alltid vara att fordon nyttjar parkeringsfickorna när Trafikverkets 
driftsfordon ska använda vändplatsen. Trafikverket bedömer att körspårsanalysen måste 
uppdateras för att visa på att vändplatsen kommer klara en svängradie på 24 meter.   
Vidare undrar Trafikverket hur teknisk anläggning, som exempelvis tryckningsstation 
eller pumpstation som anges E2 i plankartan, kommer kunna få plats på samma yta som 
vändplatsen?   

Gatusektion Boråsvägen vid port   
Trafikverket vill betona att vid denna gatusektion måste vägområdet lämnas fritt. Det 
vill säga vägområdet måste lämnas utan kantsten, inget får heller planteras i vägområdet 
och vägbanan måste dimensionernas enligt måtten 3,5 meter körfält plus 25 centimeter 
stödkant.  
Gatusektion Boråsvägen vid passage   

På sida 17 i Trafikutredning till detaljplan för Bråta 2:139 under kapitel 5.1.1 Sektioner 
uttrycks följande:   

”I samarbete med Trafikverket har sektionerna för Boråsvägen anpassats efter de 
driftfordon som Trafikverket använder i regionen. De anpassningar som gjorts är att 
körfältsbredden breddats till 4,2 meter där det finns kantsten på båda sidor vägen. 
Detta gäller endast den passage som ligger öster om garageinfarten.”  

Trafikverket noterar dock att körfältsbreddarna enligt sektionsritningen för denna 
passage endast är 3,5 meter. Trafikverket anser att det bör förtydligas så att 
sektionsritningarna matchar det som uttrycks skriftligen i trafikutredningen.  
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Terrassering – Riksväg 40  
Avtal för kommande terrassering måste vara träffat innan detaljplanen antas av 
kommunen. Fortsatt samråd kring avtal för terrassering förs med fördel med 
Trafikverkets åtgärdsplanerare för Härryda kommun.   
Trafikverket förutsätter också att i det fortsatta plan- och projekteringsarbetet samt 
utförandeskedet säkerställs att den tillkommande anläggningen inte medför 
stabilitetsförändringar eller liknande som kan komma att påverka riksväg 40 negativt.  

Kvartersmark i vägområde   
Trafikverket noterar att plankartan, under användning av mark och vatten, anger 
kommande vägområde för riksväg 40 som kvartersmark med egenskapsbestämmelse 
prickmark.   

Trafikverket vill poängtera att statlig infrastruktur innefattar hela vägområdet och inte 
enbart vägbanan. Område som i framtiden kommer att utgöra statlig infrastruktur ska 
inte planläggas som kvartersmark. Detta innefattar ytan om 8,4 meter, mätt från 
vägkant, fram till och med kommande dikes bakslänt. Trafikverket rekommenderar även 
kommunen att ta höjd för ytterligare marginal mellan vägområde och gräns för 
kvartersmark för att i framtiden inte försvåra för Trafikverkets underhållsarbete av 
riksväg 40.  
Dagvattenhantering  

Trafikverket har efter vidare granskning av tillhandahållet underlag upptäckt ett behov 
av förtydligande gällande avvattningen från riksväg 40 vid anläggande av ett nytt dike 
ovan planområdet. Trafikverket vill se en redovisad avvattningsväg från riksväg 40 ner 
mot Boråsvägen.  

Enligt handling Tillkommande flöde västerut från Rv40, som tillhandahölls 
Trafikverket mellan samråds- och granskningsskede, tros avvattningen ske väster om 
fastigheten Bråta 2:150 antingen i ett dike eller i en ledning. Om dagvattnet går in i en 
ledning under fastigheten är det viktigt att ledningsägaren blir informerad om och 
accepterar flödesförändringarna samt att ledningens kapacitet att hantera det 
tillkommande flödet utreds, 120 l/s vid ett 50-årsregn.  

Trafikverket bedömer att det finns en risk att befintliga dagvattenledningar har 
begränsad kapacitet att hantera de nya flödena vilket kan orsaka skador på fastigheterna 
framförallt på Bråta 2:150.  

Förändringsärende – Boråsvägen  
Trafikverket vill betona att detaljplanen inte får antas för än förändringsärendet för del 
av väg 540 (Boråsvägen) vunnit laga kraft och vägen som i plankartan anges som 
GATA (huvudgata) fått kommunalt väghållarskap. Till dess att förändringsärendet 
vunnit laga kraft gäller de av Trafikverket under samrådet angivna synpunkter som 
berör utformning och reglering av väg 540.  

Kapacitet i korsningar med statlig väg  
Trafikverket saknar information som beskriver hur detaljplanen kommer påverka 
kösituationen vid trafikplats Mölnlyckemotet. Trafikanalysen som är gjord med 
utgångspunkt i bostadsförsörjningsprogrammet är endast en bedömning av den totala 
trafikalstringen fram till 2028 inte en analys av hur kapaciteten påverkas i de av 
detaljplanen berörda trafikplatserna.  
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Trafikverket anser att exploatören antingen visar att trafikplats Mölnlyckemotet har 
tillräcklig kapacitet, eller visar på alternativa genomförbara åtgärder som kan göra 
planförslaget acceptabelt. Det är viktigt att det säkerhetsställs innan detaljplanen antas 
att Mölnlyckemotet klarar av att hantera de tillkommande trafikflödena som 
detaljplanen kommer generera.  

Luftkvalitet  
Dubbdäcksandelen för 2030 

Enligt slutsatsen från Swecos luft- och luktutredning kommer det inte finnas några 
problem med PM10 halter trots att trafikmängden förväntas öka med 60 procent i det 
framtida 2030-scenariot. Detta på grund av att användningen av dubbdäck parallellt 
antas minska till hälften jämfört med dagens nivåer av dubbdäcksanvändning. 
Minskningen antas således kompensera för ökningen av PM10 halter i samband med 
den ökade trafikmängden. Trafikverket delar inte denna slutsats. 

Trafikverket testräknade PM10 halter med SIMAIR-väg för berörd sträcka av riksväg 
40 längsmed planområdet och fick ungefär samma siffror för PM10 halter år 2017 som 
Sweco. Däremot blev det omkring 22 µg/m3 på årsmedelvärde och 35 µg/m3 på 
dygnsmedelvärde om dubbdäcksandelen låg på 50 procent i det framtida 2030-
scenariot. Om andelen istället var 30 procent blev halterna omkring 20 µg/m3 på 
årsmedelvärdet och cirka 30 µg/m3 på dygnsmedelvärdet.  

Trafikverket delar alltså inte slutsatsen i utredningen att minskningen av 
dubbdäcksandelen kommer ta ut ökningen av PM10 halter på grund av trafikökningen. 
PM10 halterna blir med största sannolikhet högre i samband med att trafiken ökar med 
60 procent även om dubbdäcksandelen halveras i det framtida 2030-scenariot.  

Bullervallen 
Vidare kan Trafikverket inte se om bullervallens eventuella effekt för luftföroreningar 
har tagits med i Swecos luftberäkning.  
Trafikverket bedömer att luft- och luktutredningen ska revideras med en eller flera 
luftberäkningar för luftföroreningar där man tar med effekten av dubbdäcksandelen, 
trafikmängden och bullervallen för planområdet i det framtida 2030-scenariot.  

Sammantagen bedömning 
Avtal för terrassering måste träffats, samt förändringsärendet för väg 540 (Boråsvägen) 
måste vunnit laga kraft innan detaljplanen kan antas. Trafikverket anser även att 
kommande vägområde för riksväg 40 ska lämnas utanför planområdet.  

Vidare bedömer Trafikverket att det måste förtydligas så att sektionsritning: 
Gatusektion Boråsvägen vid passage stämmer överens med det som uttrycks i kapitel 
5.1.1 Sektioner i trafikutredningen. Körspårsanalysen måste uppdateras och visa på att 
vändplatsen klarar en svängradie på minst 24 meter utan konflikt med oeftergivligt 
föremål. Trafikverket vill även se en redovisad avvattningsväg för Riksväg 40 ner mot 
Boråsvägen (väg 540) med utgångspunkt i framtida dike utmed Riksväg 40. Till sist 
anser Trafikverket att Luft- och luktkvalitetsutredningen ska revideras i enlighet med 
synpunkterna under Luftkvalitet.  

Trafikverket ser framemot fortsatt dialog i ärendet. 
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Kommentar: Yttrandet beaktas. Vändplats, körfältsbredd och sektionsritningar för 
Boråsvägen dimensioneras och ritningarna uppdateras enligt Trafikverkets yttrande 
och kompletterad trafikutredning.  

Avtal om övertagande av del av väg 540, har som Trafikverket påtalar skett mellan 
Härryda kommun och Trafikverket. En dialog mellan exploatören och trafikverket har 
skett sedan granskningen och det är nu klarlagt att förändringsärendet inte behöver ha 
vunnit laga kraft innan antagandet av planen. Däremot får åtgärder inte påbörjas innan 
det har vunnit laga kraft. Planen bedöms lämplig med avseende på människors hälsa 
med avseende på buller även om ett övertagande inte sker. Tidigare i planprocessen har 
en bullerutredning med 70 km/timmen på aktuell sträcka tagits fram. I den finns ett fåtal 
lägenheter som får över 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. De värden som redovisas 
är lägre än angivna värden i trafikbullerförordningen och där de överskrids kan de 
hanteras genombullerförordningens föreskrifter. Bestämmelserna om buller utvecklas i 
plankartan.  
Avtalsförslag gällande terrassering finns mellan exploatör och Trafikverkets 
åtgärdsplanerare. Vilket undertecknas före antagande av detaljplanen. Detta avtal är 
även villkorat i exploateringsavtalet mellan kommun och exploatör.  

Vägområdet för RV 40 utgår ur planområdet.  
Avvattning för RV40 redovisas på nytt i dagvattenutredning. Den befintliga 
avvattningsanläggningen för RV 40 kommer att kunna ta emot framtida/tillkommande 
mängden vatten och kan hanteras i befintlig anläggning. 

Härryda kommun har på Länsstyrelsens förslag låtit ta fram en makrosimulering för 
trafikalstring och val av färdväg kring Mölnlyckemotet. Utredningen är framtagen i 
syfte att kartlägga ökningen av trafikflöden i och kring riksintresset, RV40, till följd av 
detaljplanering i linje med kommunens bostadsförsörjningsprogram fram till år 2028. 
Inom ramarna för ÅVS RV40 Delsjömotet-Grandalsmotet har Trafikverket låtit ta fram 
kapacitetsberäkning för dagens belastning på motet. Från dessa två utredningar 
framgår två huvudsakliga begränsningar i motets kapacitet. Den ena för trafik på 
avfartsrampen från Göteborg som ska svänga vänster, där magasinets längd är 
dimensionerande för köbildningen på RV40. Där har Trafikverket rådighet. Den andra 
för trafik norrifrån in i cirkulationen. Där har kommunen rådighet. Övriga punkter i 
motet bedöms klara den ökade belastningen. Se utredningar från M4Traffic, daterade 
2019-01-29 respektive 2020-01-09 (tillhandahålles av Härryda kommun på förfrågan). 

Kommunen håller på att ta fram en kapacitetsanalys för cirkulationen söder om motet i 
samband med pågående detaljplan där. Denna analys kommer att visa ifall 
kapacitetsbrist och köbildning är att vänta sig vid cirkulationen. Därmed kommer 
påverkan på motet att visas. Kapacitetsanalysen förväntas vara klar inom kort. 
Detaljplanering pågår parallellt och inväntar inte lösningar med arbete för statliga 
anläggningar som sker i samspel mellan kommun och Trafikverket. 

Härryda kommun instämmer i Trafikverkets bedömning kring fortsatt behov av att 
kartlägga Mölnlyckemotets kapacitet. Däremot anser kommunen att sådan uppgift inte 
bör belasta enskild detaljplan.  
Luftutredning har reviderats med beräkningarna och justeringar utifrån yttrande. 
Resultatet ger ett marginellt utslag på luftföroreningar. 
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Lantmäteriet, yttrande daterat 2020-01-31 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade december 2019) har fölande 
noterats: 

Delar av planen som bör förbättras: 
PRICKMARK 

Bland planbestämmelserna finns det dubbla bestämmelser om prickmark, det vill säga 
mark som inte får förses med byggnad. Ordalydelsen för de två bestämmelserna är 
likadan, Vilket kan göra det förvirrande för läsaren att förstå varför det finns två 
bestämmelser och om dessa på något sätt ändå skiljer sig åt. 

Kommentar: Yttrande beaktas. Bestämmelse om prickmark justeras i plankarta. 

SGI, yttrande daterat 2020-02-19 
SGI har tidigare yttrat sig i samrådsskedet (2019-01-25, samma dnr). Vid detta tillfälle 
ansåg SGI att förutsättningarna för att bedöma risker for ras, skred och blockutfall inte 
fanns med tanke på den pågående täktverksamheten och med de underlag som då fanns 
tillgängligt. 
SGI noterar de kompletterande underlag som nu finns tillgängliga och har även granskat 
tidigare underlag som inkluderats i samrådshandlingarna. Även bestämmelse a1 rörande 
villkorat startbesked kopplat till åtgärder i bergsländer har noterats. SGI måste dock 
konstatera att det finns flera frågeställningar rörande stabilitet i området som inte är 
tillräckligt undersökta eller klarlagda för att kunna bedöma under vilka förutsättningar 
marken får lämplig att bebygga. Främst gäller detta stabilitetsfrågor i jord, samt drift- 
och underhåll för bergkonstruktioner. 

Geotekniska och miljötekniska markundersökningar har genomförts i området. Den 
geotekniska utredningen anger att där jord förekommer inom planområdet består 
jordlagren av fyllning, sand och friktionsjord ovan berg, med en mäktighet som varierar 
mellan 1 och 6 meter. På SGU:s jordartskarta och i de skruvprovtagningar som 
genomförts inom ramen för den marktekniska undersökningen framgår det dock tydligt 
att det förekommer lera i dalgången (Vid undersökningspunkter NC09 och NC12). 
Jordlagerföljden i planområdet har underförstått antagits att endast bestå av sand, Vilket 
SGI bedömer är felaktigt baserat på redovisade underlag. SGI ifrågasätter därför 
resultaten som redovisas i den geotekniska utredningen. Hur mycket lera det finns inom 
området, dess karaktär och djup till berg är inte klarlagt i någon utredning. SGI anser att 
detta behöver klarläggas. 
Stabilitetsberäkningar behöver generellt sett utföras för både befintliga förhållanden och 
för de lastsituationer som en plan medger. I det aktuella fallet är den pågående 
produktionen från täktverksamheten ett problem, då de befintliga markförhållandena 
(nivå och jordlager) ändras kontinuerligt under produktionen. Detta gäller inte enbart 
själva berguttaget, utan i stor utsträckning även utfyllnader och andra schaktarbeten 
som görs/gjorts inom tänkt planområde. 
Planerad höjdsättning inom området anges i en illustrationsplan, men SGI noterar att 
inga mark-, eller grundläggningsnivåer är angivna i plankartan till detaljplanen. 
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Illustrationsplanen indikerar dock att stora utfyllnader är tänkta inom områden där det 
idag kan finnas lera enligt ovan angivna underlag. Stabiliteten för dessa utfyllnader har 
ej analyserats i underlagen. SGI anser att det är nödvändigt att stabiliteten för tänkta 
utfyllnader och övriga tillkommande laster klarläggs i geotekniska utredningar, samt att 
kontrollprogram upprättas över hur utfyllnaden sker för att det ska vara möjligt att 
kunna klarlägga stabiliteten för planerade förhållanden. 
Den pågående täktverksamheten innebär att utfyllnader utförs kontinuerligt. SGI vill 
lyfta fråga avseende om dessa utfyllnader kommer att kvarstå då exploateringen av 
området påbörjas. De utfyllnader som utförts vid start av byggnationen kommer att ha 
betydelse för områdets stabilitet i permanentskedet och SGI anser därför att det behöver 
beskrivas och kontrolleras att fyllningar utförts på ett sätt som gör det möjligt att 
bedöma och tillgodogöra sig dess egenskaper i permanentskedet. 
Stabiliteten mot Riksväg 40 har studerats i " PM avseende stabilitet av nybyggnation av 
terrasser", bland annat redovisat i två beräkningssektioner. SGI saknar en planritning 
som tydligt visar var dessa framtagna sektioner ligger i plan, samt även kompletterande 
val av glidytor, exempelvis från någon av terrasserna ner i undergrunden. 
SGI saknar även en utredning av stabiliteten för slänter mot Landvettersjön. 

Sammantaget anser SGI att mer omfattande geotekniska utredningar och 
undersökningar krävs för att kunna klarlägga om de geotekniska förhållandena i 
området kan anses vara sådana att marken är lämplig att bebygga under de 
förutsättningar som planen medger. Stabilitetsförhållandena ska klarläggas med lägst 
detaljerad utredningsnivå enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008. 
Aktuell utredning uppfyller ej kraven för detaljerad utredningsnivå. Hela planområdet 
samt de angränsande områden där det finns slänter som kan påverka planområdet 
behöver utredas. Dessutom kan djup till berg ha betydelse för stabiliteten i vissa 
sektioner, vilket kan kräva mer kvalificerade undersökningar för att klarlägga bergets 
läge under jord. 

SGI anser generellt att det behöver tas ett helhetsgrepp kring geotekniska 
säkerhetsfrågor utifrån planerade förhållanden. Framkommer det efter utredning att det 
erfordras åtgärder eller restriktion för att marken ska vara lämplig att bebygga ska dessa 
regleras i detaljplanen. Det kan även vara nödvändigt att styra marknivåer och 
belastning i planen om det är avgörande för områdets totalstabilitet, men detta är svårt 
att avgöra i nuläget eftersom tillräckligt geotekniskt underlag saknas. Hur befintliga 
förhållanden ska hanteras i planen lämnar vi till länsstyrelsen att avgöra, se våra 
synpunkter tidigare i yttrandet. 

SGI har inget att erinra mot de principskisser som redovisas avseende 
bergkonstruktioner i planens norra delar. Några aspekter på dessa konstruktioner, deras 
funktion och underhåll behöver dock lyftas, enligt följande stycken. 
SGI anser att det behöver tydliggöras i vilken grad konstruerade bergsslänter integreras 
i byggnader, i form av motgjutning i källarkonstruktioner och dylikt, vilket i viss mån 
indikeras i illustrationer i underlaget. I de fall slänterna är fristående finns det utöver 
behoven av att skydda boende och egendom från nedfallande stenar också ett behov av 
att tillse att det finns åtkomst till slänterna för det underhållsbehov som är kopplat till 
bergkonstruktioner. 
Även ansvarstilldelning för sådant underhåll (besiktningar och åtgärder) anser SGI 
behöver vara bestämt vid en plans antagande. I första hand anser SGI att kommunen 
bör ansvara för gemensamma konstruktioner och anläggningar som även kan beröra 
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allmänhetens säkerhet, dit de aktuella bergkonstruktionerna kan hänföras. Den aktuella 
marken inom planområdet bör därför utgöra allmän platsmark. I andra hand, om detta 
av någon anledning inte är möjligt att åstadkomma, så bör det skapas en 
gemensamhetsanläggning för de aktuella konstruktionerna. SGI vill även betona 
behovet av säkerhetshöjande åtgärder i anslutning till slänterna i planområdets norra 
och nordvästra gräns, i form av staket eller liknande för att förhindra att allmänhet och 
lekande barn utsätts för faror. Exempelvis ser det på illustrationsbilden på följande sida 
ut som att det kommer vara möjligt att gå rakt ut från huset benämnt IX åt väster på 
bergshyllan i den gamla bergtäkten, där det i dagsläget finns många instabila block. 
 

Kommentar: Yttrande beaktas. Kompletterande undersökningar med 
stabilitetsberäkningar för området totalstabilitet samt för att visa de stabilitetsåtgärder 
som krävs är uppdaterade i antagandehandlingen. Befintliga och kommande utfyllnader 
redovisas i plan och sektion. Till uppdateringen av stabilitetsberäkningarna har nya 
provtagningar gjorts samt ytterligare beräkningar för kritiska sektioner genomförts i 
PM Geoteknik. Använda sektioners lägen förtydligas i utredningen.  
Ett tydliggörande görs i planhandlingarna hur området är uppbyggt med berg 
respektive mjuka massor. 
Plankartan kompletteras med höjdsättning genom markhöjder av högsta och lägsta nivå 
samt en maxhöjd på vallen införs på plankartan. Utifrån detta har 
stabilitetsberäkningar gjorts. 
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Villkorsbestämmelsen a1 utvecklas med att åtgärder också ska godkännas av en 
geotekniker samt omfattar ett större område i den södra delen enligt revideringar av 
utredning.  

Kompletterandeprovtagning har gjorts som redovisas i Markteknisk 
undersökningsrapport, MUR geoteknik, daterad 2020-04-02. Resultatet visar på att 
leran är fast och dess utbredning framgår i utredningen. 
Efterbehandlingsplan för bergtäktensverksamhet innefattar hela verksamhetsområdet. 
Även drift och underhållsplan tas fram, när sprängningen är klar då man har 
förutsättningarna vad som krävs, som säkerställer allmänhetens säkerhet inom och 
utom planområdet.  
Kontrollprogram sker i samband täktens avvecklande och tillsyn sker i samband med 
bygglovsprövning. Även en kontrollplan tas fram för mark och byggnadsarbeten i 
samband med lovprocessen. 

Slänter mot Landvettersjön samt vallens potentiella glidytor kompletteras med fler 
sektioner i en geoteknisk utredning.  

En planerad gemensamhetsanläggning kommer ansvara för gemensamma 
konstruktioner och anläggningar som berör allmänhetens säkerhet. Denna 
gemensamhetsanläggning regleras i exploateringsavtalet och förtydligas i 
planbeskrivningen. Vid bildande av gemensamhetsanläggningen kommer en skötselplan 
att tas fram.  
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INKOMNA YTTRANDEN 
 
ORGANISATIONER, FÖRENINGAR, BOLAG M FL 
 
PRO och SPF i Härryda kommun, yttrande daterat 2020-02-14 

Inledning 
Det kan konstateras att man tagit hänsyn till våra synpunkter i Samrådshandling 
gällande i första hand säkerhet, läge av äldrebostäder, miljö, vatten och luft, mm. Tack!  
Vi har i denna skrivelse normalt inte upprepat det vi skrev i Samrådshandlingen 
Men när det gäller parkeringsplatser har vi en annan syn då bil många gånger är det 
som gör det möjligt för oss att vara aktiva. Vi uppskattar förslaget till 
mobilitetslösningar (inkl. trehjulingar) vid äldrebostäderna och om vi inte får möjlighet 
till egen bil framkörningsmöjlighet till rimlig kostnad för pensionärer och handikappade 
av bilpoolsbil. Det senare är krav från vår sida då vår rörlighet blir allt mindre med 
åren.  
Om exploateringen blir 950 lägenheter tror vi att antalet äldrebostäder gärna får uppgå 
till 100 i stället för föreslagna 50. Antalet 65+ är snart uppe i 4000 personer i Härryda 
och antalet 80+ växer med mellan 5-11 % årligen. Av vad som kunnat utläsas ur det 
pågående förslaget till nya Riktlinjer för biståndsbedömning etc kommer de allra flesta 
äldre att bo kvar i eget boende hela livet. Kostnaderna för Särskilt boende är nu uppe i 
ca 750 000 kr enligt uppgift. Kommunen måste alltså se till att det finns tillräckligt med 
tillgängliga Trygghetsboenden i vilka man kan vistas till sista andetaget. Behovet skall 
naturligtvis vara styrande men möjlighet till denna typ av boende bör finnas i alla 
kommundelar. 

Det är rimligt att tänka sig att det uppförs Trygghetsbostäder (i samrådshandlingen 
benämnda Mellanboende) enligt Boverkets definition endera med eller utan 
biståndsbedömning. Vi ser då fram mot att få påverka utformningen av bostäderna i 
enlighet med bilaga 1. Upplåtelseformen för äldrebostäder bör i första hans vara 
hyresrätter. Om bostäderna blir Särskilda boenden gäller kommunens anvisningar då 
dessa även är en arbetsplats. Om bostäderna blir Trygghetsbostäder med gemensamma 
ytor för aktiviteter av skilda slag men framför allt gemenskap för skapande av trygghet 
och motverkande av ensamhet gäller att de gemensamma ytorna skall vara säkra och 
trivsamma. Se även Mölndalsbostäder Bifrost. 

Plandata 
Vi har inget att erinra mot plandata. Men om det blir 950 bostäder vill vi inte ha alla 
äldrebostäder samlade på en plats. Vi tror på viss integration gärna uppblandat med tex 
studentbostäder. Lämpliga områden blir nog A och G. Om det endast blir 50 
äldrebostäder är J utmärkt. Men bullernivån få gärna sänkas under 50 dBA som är väl 
högt att sova med. 
Kommer äldrebostäderna att ge möjlighet till husdjur? I så fall bör tex hund- och 
kattpassning finnas. Djur är mycket välgörande för många äldre. 
Ger planen möjlighet till rullstols- rullatorpromenad med eller utan hund? Blir det en 
brygga vid stranden dit man kommer med rullstol? Hiss? Kommer man kunna nå 
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Wallenstams område via Alhagen med rullstol? Dessa frågor kan vara mycket 
avgörande med tanke på hur man når Centrum av Mölnlycke.  
Framgår inte tydligt vilka serviceanläggning/företag som planeras vid centrum. Vi tror 
att det behövs en Läkarfilial, Tandhygienist/Tandläkare, fysioterapeut, fotvård, frisör, 
matställen av varierande slag åtminstone ett ställe till självkostnad, 
andakts/meditationsrum och träningscenter. 
Vi har gemensamt diskuterat och begrundat alla delar av utskicket i detaljplanen. 

Kommentar: Yttrandet noteras. Detaljplanen specificerar inte fler äldrebostäder eller 
trygghetsboenden men medger bostäder, vilket i sin tur skulle kunna upprättas som t.ex. 
trygghetsboende.  
Detaljplanen medger inte att brygga byggs vid sjö. Detaljplanen styr inte heller vilken 
typ av service som etableras i området. 
 
 
 
Mölndalsåns vattenråd, yttrande daterat 2020-02-21 
 
Mölndalsåns vattenråd har i skrivelse från Härryda kommun daterad 2020-01-27 beretts 
tillfälle att yttra sig över rubricerat samråd.  
Mölndalsåns vattenråd verkar för att vattnet inom Mölndalsåns avrinnings-område 
uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för 
vatten. Vattenrådet väljer därför att framföra sin synpunkt över rubricerat samråd.   

Sektorn för samhällsbyggnad, Härryda kommun, har tagit fram ett förslag till detaljplan 
som nu är föremål för granskning enligt 5 kap. 18 § Plan- och bygglagen (PBL). Planen 
tas fram med utökat förfarande  
Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra ett uppförande av ca 850 bostäder i en 
varierad, tätbebyggd och grön stadsdel. Inom området blandas småhus och 
flerbostadshus i olika skalor Planområdet innehåller även förskola, äldreboende och 
tillhörande service så som ett gemenskapshus med restaurang och en mindre andel 
kontor. Planområdet ligger i östra Mölnlycke, vid nordvästra delen av Landvettersjön, 
strax öster om Mölnlycke Logistikpark. Inom området bedrivs idag en bergtäkt. 
Planområdet har ett attraktivt läge med sjöutsikt och närhet till Mölnlycke och goda 
kommunikationer. 
En kompletterande miljöteknisk undersökning har genomförts i syfte att avgöra vilka 
typer av föroreningar som finns i området och avgränsa dessa. Genomförda 
undersökningar visar på att:   

• Det i planområdets östra del där det tidigare förekommit en grustäkt, finns 
fyllnadsmassor med djup upp till 11 m. Föroreningsgraden i dessa massor är låg 
till måttlig med avseende på PAH-H, och i ett fall PAH-M, och detta beror på att 
asfaltsbitar förkommer i massorna. Asfaltsbitarna bedöms inte utgöra någon risk 
för människors hälsa och miljön.  

• Provtagna avbaningsmassor i form av högar inom planområdet innehåller halter 
av PAH under riktvärdet för KM. 
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• Tidigare undersökning visar på prover med halter över riktvärdet för, mindre 
känslig markanvändning (MKM) med avseende på alifater och metaller samt 
halter över riktvärdet för KM för aromater i enstaka prov   

• Djupt grundvatten i den östra delen av planområdet är inte förorenat med 
avseende på organiska ämnen eller metaller.  

• Genomförda gasmätningar visar på att metangas finns djupt ner i 
fyllnadsmassorna i planområdets östra del. I en av sju provpunkter var halterna 
högre än vad som kan anses vara normalt eller orsakat av naturliga 
nerbrytningsprocesser av organiskt material.  

Rådasjön, strax nedströms Landvettersjön, är huvudvattentäkt för Mölndals stad och 
ofta använd reservvattentäkt för Göteborgs stad. Vatten från Rådasjön bidrar till att 
försörja mer än en halv miljon människor med dricksvatten. En översyn av 
vattenskyddsområdet för Rådasjön pågår och ett förslag till föreskrifter har skickats till 
Länsstyrelsen för samråd och fastställande. Aktuellt planområde ligger inom primär 
skyddszon i det nya vattenskyddsområdet, vilket medför restriktioner kring bl.a. 
schaktning, hantering av petroleumprodukter och dagvatten från väg.  

Mölndalsåns vattenråds synpunkter   
Detaljplanen ska anpassas till att uppfylla skyddsföreskrifterna för primär zon för 
Rådasjöns föreslagna vattenskyddsområde. Området har visats vara förorenat på 
spridda punkter. Förorenade massor kommer fraktas bort och omhändertas, vilket är 
mycket positivt. Stor försiktighet under detta arbete krävs, då risk för spridning av 
föroreningar finns under schaktning. Gällande anmälningsplikt och kommande 
skyddsföreskrifter ska följas. Dimensionering och utformning av avloppsystem 
inklusive pumpstation är en mycket viktigt, för att mini-mera risk för bräddning av 
avloppsvatten till Landvettersjön. Bräddning av avloppsvatten nära råvattentäkten 
Rådasjön kan ha en väsentlig påverkan på råvattenkvaliteten.  
Inför granskning har en kompletterande dagvattenutredning tagits fram. Vattenrådet 
förespråkar öppna dagvattenlösningar vilket också föreslås i planen. Att riktvärden för 
miljökvalitetsnormer och gränsvärden för utsläpp ska följs är viktigt då recipienten 
ligger inom det föreslagna vattenskyddsområdets primära zon, och bör klassas som 
känslig och då utsläpp av orenat dagvatten till sjön kan gynna igenväxning.   

Enligt föreslagna skyddsföreskrifter för Rådasjön, ska dagvatten från ombyggd eller 
nyanlagd väg ha anordning som hindrar spridning av förorening eller spill. Att anordna 
en avstängningsanordning i dagvattensystemet bör beaktas i detaljprojekteringsskedet 
av dagvattensystemet. Detta är extra viktigt då dagvatten från riksväg 40 leds genom 
planområdet och vidare till Landvettersjön och riksväg 40 är primärt rekommenderad 
transportled för farligt gods. Uppsamlingsmagasin för dagvatten, med möjlighet att 
stänga utlopp, kan även användas vid uppsamling av eventuellt släckvatten.   
Bryggor söder om Boråsvägen ingår inte i detaljplanen och bör ej heller anläggas då 
området ligger inom strandskydd. Bryggor i sig stör bottenlevande organismer och om 
bad sker från/vid dessa riskerar vattnet dessutom att grumlas. Den starkt hotade arten 
skaftslamkrypa har tidigare hittats i sjökanten intill området. Den är känslig för 
grumling som kan uppkomma vid bad i området. Exploatering som påverkar 
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strandmiljöerna söder om Boråsvägen skall undvikas, det är därför bra att den gångbro 
som redovisades i samrådsförslaget har utgått.  
Vattenrådet vill också fästa uppmärksamhet på att växten sjögull (Nymphoides peltata), 
som är en invasiv art, finns etablerad i Landvettersjön. Få växter kan leva under 
sjögullsmattorna eftersom för lite ljus tränger igenom. Hela vattenmiljön blir störd, 
vattenkvaliteten försämras och risken för algblomningar ökar. För att denna inte skall 
spridas nedströms i vattensystemet är det viktigt att den inte klipps och att man inte kör 
med motorbåt i sjögull då propellern sliter av växtdelar som då bildar nya bestånd.   
Slutligen önskar Vattenrådet beredas möjlighet att yttra sig under kommande skeden i 
beslutsprocessen för fastställande av detaljplanen 
 
Kommentar: Yttrandet beaktas.  
Föroreningsmassor fraktas bort som överskrider riktvärden för känslig 
markanvändning med de platsspecifika värden som anges i detaljplanen. 
Villkorande startbesked införs som planbestämmelse, avseende marksanering. 

Utformningen av uppsamlingsmagasin för dagvatten plan bestäms inte. Dock införs en 
planbestämmelse att fördröjning av dagvatten och skyfallsled ska anordnas inom 
området. Dagvatten från RV 40 fördröjs i befintliga dagvattendammar utmed RV 40 
väster om planområdet.  
 
 
 
Postnord, yttrande daterat 2020-01-27 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden 
på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga 
postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.  
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras.  

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan.  
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.  
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till  

adressen. 
 
Kommentar: Yttrandet har lämnats till exploatör för kännedom. 
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Västtrafik, yttrande daterat 2020-02-24 
Västtrafik har tagit del av detaljplan för Bråta 2:139 Bostäder vid Landvettersjön 
Vi vill förtydliga att det kommer att krävas ett byte för resor mot Göteborg, vilket kan 
påverka kollektivtrafikens attraktivitet. En förutsättning för att ta sig till 
expressbusstrafiken är att gång- och cykelbanan till Solsten byggs ut. Det är trots allt 
cirka en kilometer till Solsten vilket upplevs som långt för många gångtrafikanter. 
Alternativet är busslinjen som trafikerar till Mölnlycke med kvartstrafik i högtrafik.  

I övrigt hänvisar vi till vårt tidigare svar och har inga fler synpunkter. 
 
Kommentar: Yttrandet beaktas. Exploateringsavtalet reglerar kostnader för gång- och 
cykelbana till Solsten. 
 
 
 
Rådet för funktionshinderfrågor, yttrande daterat 2020-02-09 
Vi har inga ytterligare synpunkter än de vi tidigare lämnat betr. detaljplan Bråta 2:139 
m.fl. 
 
Kommentar: Yttrandet noteras. Detaljplanen styr inte utformningen av bostäder. 
Yttrandet har lämnats till exploatör för kännedom. 

Säkerställande av parkering i tillräcklig omfattning och angöring för rörelsehindrade 
sker i samband med bygglov. 
 
 
Rådet för idéburna organisationer, yttrande daterat 2020-02-19 
Spill och dricksvatten samt trafik. 
VA- och dagvattenutredning har kompletterats med en dagvatten (skyfalls) utredning 
och ledningar inom området. För kommunens matarledningar till området saknas 
teknisk analys som ger underlag till genomförande och ekonomiska bedömningar av 
kommunens kostnader. Beträffande trafik är trafikverkets samrådsyttrande även vår 
ståndpunkt.  

Avtal 
Avtal som skall upprättas, enl planbeskrivningen, måste ha en högre detaljeringsgrad. 
Det framgår inte vem som står för resp. kostnad och till vad som däri ingår. 

Fritidsytor 
Ytor för yttre aktiviteter, idrott och lek, borde specificeras så att de inte blir ett störande 
moment för de boende. 
 
Kommentar: Yttrandet noteras. Yttrandet har lämnats till exploatör för kännedom. 

Kostnader och genomförande av detaljplanen regleras i exploateringsavtalet. 
Tillsyn av störande verksamhet sker enligt miljöbalken. 
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Gryaab, yttrande daterat 2020-02-14 
Gryaab har granskat rubricerat förslag till detaljplan utifrån perspektivet skydd av 
befintliga berganläggningar samt ledningsrätter/servitut.  
Gryaab noterar att inga nya anslutningspunkter till befintlig berganläggning är 
planerade.  
Detta ser Gryaab som positivt då nya anslutningspunkter är svåra att genomföra inom 
och i närheten av planområdet.  
Gryaab har inga invändningar mot planförslaget som det ligger nu och förutsätter 
fortsatta kontakter med exploatör och/eller Härryda kommun angående upphävande av 
ledningsrätt., yttrande daterat 2020-00-00 
 
Kommentar: Yttrandet noteras. 
 
 
 
 
Corem, yttrande daterat 2020-01-30 
 
Bakgrund  
Corem Bråta KB och Corem Mölnlycke KB (nedan ”Corem”), helägda dotterbolag till 
Corem Property Group (Publ.), äger fastigheterna Härryda Bråta 2:136 och Härryda 
Bråta 2:150, var för sig, belägna i direkt anslutning till i detaljplaneförslaget 
ifrågavarande mark. Corem har tidigare inkommit med yttrande och inställning till ovan 
exploatörsdrivet detaljplaneförslag.  

Inställning  
Corem har inte längre något att erinra mot planförslaget då överenskommelse träffats 
med planägaren.   

Corem tillstyrker förslaget i sin helhet. 
 
Kommentar: Yttrandet noteras. 
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INKOMNA YTTRANDEN 
 
FASTIGHETSÄGARE OCH PRIVATPERSONER 
 

Fastighetsägare A, skrivelse inkommen 2020-01-28 
I planbeskrivningen avser man att bygga en förskola men ingen skola. Man hänvisar till 
att det finns skolor i Landvetter men det är ett helt annat samhälle med ingen 
gång/cykelväg dit!  

Det ska byggas 850 bostäder. Var ska dessa barn gå i skolan? Redan idag saknas 
skolplatser framförallt i Mölnlycke norra. Nästan alla skolor ligger idag i Mölnlycke 
södra. Mölnlycke norra ska även utökas med över 600 bostäder vid Mölnlycke fabriker. 
Dessutom ska det förtätas i Mölnlycke norra (dvs norr om järnvägen). Är det då inte 
lämpligt att planera för en skola i Mölnlycke norra direkt innan det är för sent? 
Ett alternativ skulle kunna vara fastigheten Bråta 2:151 som ligger mellan Bråta Byväg 
och Bråtavägen. Det område ska ju bebyggas enligt dagens översiktsplan. Då skulle 
skolan hamna ca 1300 m från aktuella området och ca 800 m från Mölnlycke fabriker 
som byggs just nu med drygt 600 bostäder. Var ska annars Mölnlycke fabrikers barn gå 
i skolan då Högadalskolan inte har plats och barnen måste korsa en OBEVAKAD 
järnvägsövergång för att komma dit.. Om ni lägger alla skolor i Mölnlycke södra som ni 
nu hotar med att göra genom att lägga engelska skolan mitt i Djupedalsäng som ska 
innefatta förskola, förskoleklass och upp till 9:an med utomstående barn och att 
dessutom alla som flyttar till Mölnlycke norra ska köra sina barn till skolorna i 
Mölnlycke södra så innebär det ännu mera kaos och köer på Benarebyvägen och ni drar 
in ännu mer trafik på Musikvägen/Djupedalsängsvägen. Nej bygg skolorna där barnen 
finns. Tänk på miljön! 
 
Kommentar: Yttrandet noteras. Kommunens lokalresursplaneringsgrupp följer löpande 
befolkningsutvecklingen i kommunen för att säkerställa att rätt typ av skollokal finns på 
rätt plats i rätt tid. Som en del i det arbetet innehåller den aktuella detaljplanen 
möjligheten att bygga förskola och/eller skola. Kommande år startar kommunen upp 
fler detaljplaner i norra Mölnlycke, även dessa kommer bidra till att säkra det framtida 
behovet av förskola och skola.  
 
 
 
Fastighetsägare B, skrivelse inkommen 2020-02-01 

Med så mycket nya bostäder borde skolor planeras i närmare detta område och inte i det 
redan skoltäta Djupedal. 
 

Kommentar: Yttrandet noteras. Se kommentar ovan. 
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Fastighetsägare C, skrivelse nr 1. Inkommen 2020-02-05 
Kommentarer på förslag för detaljplan för Bråta 2:139 
Jag vill med denna skrivelse ge mina kommentarer för förslaget på detaljplan bråta 
2:139.  
Ett mycket större område och företeelser skulle behöva belysas. De flesta gäller gator 
och vägar. Det har inget med planförslaget att göra så jag kommer att ta upp det i en 
senare och separat skrivelse. 

Beträffande byggherrens planer för bergtäcks området, tycker jag är bra, all utveckling 
av samhället är av godo. Några påpekande finns, planområdet påverkar andra områden. 

Jag vill protestera mot tiden för samråd, det ges inte tid att läsa handlingen så noggrant 
som skulle behövas. Det är bättre att komma med invändningar under planarbetet, så att 
överklagande kan undvikas. Speciellt då det är jul, nyår trettondag samt att många åker 
på semester under denna tid på året. Det känns som någon/några vill förhindra att 
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samråd sker. Det är svårt, för att säga nästan omöjligt att komma med invändningar 
innan man sett förslaget i sin helhet på papper, och i lugn och ro ta ställning. 

Planområdet utökas 
Planområdet skulle behövas utökas kraftigt åt öster, fram till fastigheterna vid källdalen 
och Hultebacken. Här finns i dag ingen bebyggelse, inte heller något speciellt 
skyddsvärd natur. Skogen är till större delen redan avverkad. 
Med söderläget och utsikt över sjön, kan det bli ett fantastiskt attraktivt och exklusivt 
område. 
Söder ut för fastigheterna vid Rådanäsvägen både den nedre och övre delen. 
Kostnaderna blir då fördelade och en rondell kan anläggas. Nedre delen är 
strandskyddsområde. 

Planområdets in/ufarter vid Boråsvägen. 
Så till min invändning till själva områdets tillgänglighet. 

Det planeras två in och utfarter. En i väster grustagsvägen och en i öster till parkering 
under jord. Båda anslutningarna till Boråsvägen är olämpliga. Speciellt den till garaget, 
då Boråsvägen har kraftigt skymd sikt på grund av bergets rundning vid sjöklinten. 
Kommunens önskan är att det skall vara rondeller vid utfarter. 

Själv är jag inte så förtjust i rondeller då dessa inte tar hänsyn till långa fordon. Ledade 
bussar och tung trafik är långa och kräver stor utrymme. 

Är rondellen underdimensionerad så blir det stora återkommande reparations kostnader. 
Det bör vara ytterligare en förbindelse till området, en som klarar tung trafik för 
logistik, krossmassor och byggmaterial. Anslutning bårhultsmotet.  

Rondell i planområdet 
Att samordna tillgängligheten för planområdet i Bråta 2:139 och Rådanäs, borde vara en 
naturlig målsättning, och löser många framtida trafik problem. 

Det fartdämpande hindret på Boråsvägen blir då rondellen, placerad ungefär i höjd, där 
torget och förskola/äldreboende är ritad platsar bättre. 

En rondell förbättrat tillgängligheten både för det planerade området och för 
fastigheterna i söder från/till övre och nedre Rådanäsvägen. 

Rondellen inkräkta på fastigheten i söder Hulebäck 1:270, som är strandskyddat 
område. Detta sumpområde är troligen värdelöst i dess nuvarande form. 

Se dagvatten. 

Gång och cykelbanor utmed Boråsvägen. 
Gång och cykelväg utmed sjön har det talats om sedan 60talet utan att det blivit av. Om 
inte någon parallellgata byggs så måste Boråsvägen bredas och förstärkas för att klara 
trafikökningen. Kostnaden, fördel för parallell gatan. 
Gång och cykelväg bör under alla omständigheter anläggas parallellt utmed sjön, i en/ett 
något lägre nivå, avskilt med avbärarräcke. 
Trafiksituationen blir säkrare, och någon omfattande utfyllnad i sjön behöver heller inte 
utföras, belastning ut mot sjön för en gång/cykelväg är inte så stor. 

Busshållplatser 



25 

Busshållplatsen kommer för nära Rådanäsvägen om ingen rondell anläggs. Behålls på 
sin nuvarande placering eller till den angivna platsen i p95/7. 
Om planen utvidgas åt öster kommer en ny rondell, och busshållplatser att behövas vid 
utfarten vid Hultebacken.  

Äldreboende, torget och lake house. 
Jag vill egentligen inte föreslå någon ändring av planområdet, men ser det som 
nödvändigt för att få plats med en rondell. 

Området som är markerat rött, planerad för åldringsvård flyttas öster ut, bort från 
rondellen. Det ritade lake house bör svänga åt öster istället för väster och får en något 
annan placering. 
Äldre boendet och Lake house kan med fördel bilda en enhet tillsammans med torget, 
som kan ha ett bad, med angränsande uteservering. Samma som på ett pol område på 
hotell. Det blir utmärkt med panoramafönster. Det skulle platsa bra med en typ spa-
anläggning i lake house, som skulle komma äldreboendet till godo. Det är bara att ta 
hissen till de nästa våningarna. 

Det kan tyckas vara en bra ide att blanda åldringsvård med förskola. Men det tycker inte 
jag, jag som är 70år. Små barn speciellt andras är något som avnjutes i små doser, ju 
mindre de är desto bättre. Barn är inte intresserade av att sitt och njuta över en vacker 
utsikt, de vill var i den och leka. 

För oss äldre så passar det bättre med en uteservering med bra utsikt över sjön, på den 
östra sidan om rondellen. Infar till p-området från rondellen under torget. 

Samordning, norr o söder 
Att samordna tillgängligheten för planområdet Bråta 2:139 på norra sidan av 
Boråsvägen, och fastigheterna i söder vid Rådanäs borde vara en naturlig målsättning. 
En rondell löser många framtida trafikproblem. 
Hela vårt gemensamma område kan ge plats för 3 000 bostäder. 
Hastigheten utmed Boråsvägen, från återvinningsstationen och ner till Rådanäsvägen är 
ibland skrämmande hög. Fartdämpande hindret på Boråsvägen blir då rondellen. Att 
hastigheten måste sänkas, till och med bussarna kör för fort. 

Dagvatten i Bråta 
Dagvattnet från planområdet, bör ändras något, ledas till sumpområde på Hulebäck 
1:270. Dagvattnet från Bråta industrier kommer enligt planbeskrivningen att fortsätta ut 
här. Samma sak för fastigheterna från Rådanäs. En större anläggning med dammar, och 
göras till ett parkliknande område skulle förbättra hela omgivningen. Det finns knappast 
några naturvärden att bevara i sumpområdet, men kan göras attraktivt.  Närheten till 
bostäder kan locka till bad, men bör avrådas. 
En första åtgärd är att ta bort strandskyddet för Rådanäs. 

Kommentar: Yttrandet noteras. Detaljplanen är stor i sin omfattning och en möjlighet 
till utökning av planområdet har inte setts som aktuell.  
Inför granskning har trafikutredningen kompletterats och rondell har inte bedömts 
lämplig på platsen. 
Yttrandet har lämnats till exploatör för kännedom. 
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Fastighetsägare C (Bo och Gunilla Rydeving), skrivelse nr 2. Inkommen 
2020-02-24 
 
Sjön heter GRÖEN och inte Landvettersjön. 
Naturligtvis kan man om man vill kalla området för Wendelstarrand, men Fabrikör 
Wendel har aldrig haft med Bråta att göra. De personer som fastställer vad gator, vägar 
och platser skall heta kommer att protestera. 

Sanera Masse tjärn och gör en badplats, det skulle vara ett passande namn med 
WENDELSTRAND. 

Namnet Bråta kommer från tidigt 1600-talet då Danskarna skulle inta Göteborg, och 
misslyckades, det som senare ledde till Älvsborgs Lösen. 

All heder till lokalbefolkningen och bönder som lyckades stoppa Dansken här där 
Sveriges arme och flotta misslyckades. 

Det är nu ett år sedan som jag lämnade synpunkter på detaljplan för Bråta 2:139, det jag 
kan notera är att det inte tagit någon hänsyn till mitt tidigare inlägg. 

Kartor ser i stort set ut som föregående, det gäller även texten. Mitt inlägg berör inte 
själva området, utan kommunikationer runt i kring. Det är kommunens ansvar. 

Därför skickar jag in samma inlägg även denna gång, med några kompletteringar. 
Se bifogade filer. Handlingarna kommer även med vanlig posthantering. 

Gator, vägar, Va, El faller till 100% på kommunen och eventuellt på vägverket eller 
annan myndighetsliknande organisation, ej på fastighetsägarna. 

Fastighetsägaren skall svara för allt inom sin av Lantmäteriet fastställda kvartersmarks 
gränser, och för det som han önskar bygga, ej utanför detta område. För att få tillgång 
till dessa andra allmänna områden betalar fastighetsägaren fastställda taxor och 
anslutningsavgifter, inget annat. Det är kommunen som ansvarar för att det skall 
fungera så bra som möjligt. När detta inte fungerar så är de ansvariga att finna i 
kommunens tjänst. 

Om dessa bara är lata och inkompetenta, eller avsiktligt skapar problem för 
fastighetsägare och byggherrar på är svårt att avgöra, man kan bara se resultatet i efter 
hand. Dåliga planer är tyvärr ett signum i kommunen. 
I många planer så finns det starka inslag av planlösningar som är på tvären och skapar 
problem för fastighetsägare. Marknivåer och höjdangivelser är vanliga förekommande 
som anledning. För att komma tillrätta med nivåskillnader så kan byggherrar bli 
tvungna att ansöka om ändringar av planer. På detta vis kan både dubbla och tredubbla 
avgifter debiteras. 

Kan man dessutom få till det med ledningsrätter som är lagda på diagonalen över 
kvartersmark så lyckan för kommunala tjänsteman gjord. Kollegorna kan föreslå att ett 
torg eller en staty reses till denna persons ära. 
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För så utsågs kungar och kejsare sig till härskare av guds nåde. 
Idag så finns tjänstemän, och gud nåde den som kritiserar en tjänsteman. 
2a. 

Befintliga busshållplatser i Bråta industriområde, är till för anställda och kunder till 
detta område, skall därmed vara kvar på samma plats som idag. Skall dessa flyttas så 
skall de flyttas till de/den plats som är tidigare avtalat, och finns markerad i PL-95. Att 
flytta dessa till annan plats för att gynna ett bostadsområde är olämpligt och strider mot 
gällande plan för området. 
2b. 

Bråta 2:139 blir ett nytt bostadsområde med egen plan, det skall inte blandas ihop med 
annat område och andra planbestämmelser. 
Föreslagna utfart/infarter är farligt placerade, det bör anläggas en RONDELL för detta 
område. En rondell är det effektivaste sättet. 
Om inte kommunen har det som policy att genom ”anläggningar få ner hastigheten 
och minska olycksrisken” så skulle det var intressant att få reda på vad som är 
kommunens policy om det inte är ovanstående gäller. 
3a. 

Lämpligast platsen att anlägga busshållplatser och övergångställen för detta 
bostadsområde är beroende av hur och var en rondell anläggs. Det får inte vara för nära 
själva rondellen, det skall absolut inte finnas staket eller annat som skymmer sikten vid 
rondellen. 

Allen från Hulebäck skollan och ut till solsten är ett avskräckande exempel på skymd 
sikt, och då är hastigheten här betydligt lägre. 

3b. 
Utfarter/Infarter till Gamla Boråsvägen är stark beroende av hur dagvatten leds utmed 
vägen. Nuvarande vattenfall och översvämningar från Återvinningsstationen och 
omgivning är olämpligt och undermålig. 
Det måste till fördröjningsmagasin och djupa diken även på den södra sidan. 
Med tanke på vad som varit med dagvatten från Återvinningstationen och de 
översvämningar och dammbrott som förekommit. 
Någon vägledning finns inte att tillgå på kommunens hemsidor. 
Hur ser kommunens dagvattens policy egentligen ut?? 
3c. 

Sjön GRÖEN!  Är vattentäkt av stor betydelse. 
Det är ett kommande katastrofområde, då kommunens gamla tipp är kontaminerad 
med oljespill och miljöfarligt avfall. Detta läcker ut och ner i sjön. Se flera tidigare 
under åren utförda Markundersökningar, av TELLSTEDS. 
Fördröjningsmagasin måste anläggas, det kan då med fördel göras på den mark som ägs 
av kommunen och inte inkräkta på annans mark. 
Den som är ansvarig får då betala. 
3d. 

Nuvarande Södra utfarter/infarter för Rådanäsvägen kan då anslutas naturligt till 
rondellen. 
Om bestämmelser för sjö nära mark tas bort så kan även området som tillhör Rådanäs 
byggas ut enligt de önskemål som fastighetsägarna önskar. 
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Detta kan då även gynna Kommunen som då kan eventuellt tillåtas anlägga en 
gångväg/motionsslinga från Wendelsbergs Parken. 
Det bör då vara en gång och motionsslinga och inte en racingbana för fyrhjulingar och 
Montenbyks cyklar som skadar naturen. 
Se artiklar i LOKALPRESSEN nr 5 från 16 februari. 
Så som nu är så kan kommunen anlägga en sådan gångväg/motionsslinga över 
Wendelsbergs Parken och komma ut vid Återvinningsstationen, kommunen äger denna 
mark. 
Dock bör Återvinningstationen i en framtid flyttas till en mera lämplig plats, 
trafiksituationen är inte bra då det bildas långa köer som blir stående och blockerar alla 
fyra riktningar i rondellen.  

 
Kommentar: Se föregående yttrande. 
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ÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING 
 
Inför antagande revideras planförslaget på följande punkter: 
 
Ändringar i plankarta:  
 

• Lagt till upplysningstext: 
o Angående färdigt golv: "Lägsta golvnivå för entréplan till byggnad för bostad, 

skola/förskola och äldrevård samt tekniska anläggningar ska vara 0,2 meter 
ovanför närliggande gata inom kvartersmark. Alternativt ska entréer, infarter 
eller andra öppningar i byggnader utföras med erforderliga skydd mot 
översvämningar genom tekniska åtgärder"  

o Samt att: ”Utformning och placering av riskskydd ska ske i samband med 
Trafikverket”.  

• Ändrat bestämmelse b5: "Fördröjning för dagvatten och skyfallsled eller annat skydd 
för översvämning vid skyfall ska anordnas inom området"  

• Lagt till användningsbestämmelse P2 i område C. 
• Minskat planområdet, Trafikverkets vägområde i norra delen vid RV 40/27 utgår. 
• Ändring av bestämmelser m3, vallens utformning begränsas till +119 meter. 
• Villkorat startbesked för bostäder inom 150 meter från ”vallområde”, generell 

bestämmelse: "Startbesked för bostäder inom 150 meter från väg 40/22 får inte ges 
förrän åtgärd enligt bestämmelse m4 har uppförts". 

• Ändrat e-bestämmelser: 
o e2 samt e8: ”… Utöver angiven byggnadsarea får komplementbyggnader så som 

förråd, cykelförråd, gemensamhetshus och parkeringsgarage med planterbart 
bjälklag uppföras. Fristående garage tillåts ej"  

o e6 - e7 samt e9: "Största exploatering för bostäder är XXX% bruttoarea av 
fastighetsarean. Utöver angiven bruttoarea får garage sammanbyggt med 
bostäder uppföras" 

o e10 - Begränsning av storlek på transformatorstation anges som 
egenskapsbestämmelse: ”Transformatorstation får uppföras om maximalt 15 
kvadratmeter byggnadsarea. 

• Ändrat storlek på transformatorstation från 12 kvm till 15 kvm.  
• Ändrat formulering på generell planbestämmelse om startbesked och täktverksamhet: 

"Startbesked får inte ges för byggnadsverk innan täktverksamhet är avslutad. Gäller ej 
för område med bestämmelse a3".  

• Lagt till i a1: att åtgärd även ska godkännas av geotekniker. 
• Ändra formulering på a2:  "Startbesked för bostads- eller skoländamål ovan mark får 

inte ges förrän berörds marks lämplighet avseende förorenad mark uppnåtts. Marken 
ska uppnå kraven för känslig markanvändning med platsspecifikt riktvärde för förhöjda 
PAH-H nivåer. Med ovan mark menas byggnadsvåning som i sin helhet ligger över 
kringliggande marks medelmarknivå. Startbesked för marklov får ges"  

• Lagt till a3: ”Starbesked får inte ges för byggnad ovan mark för bostads-, vård- eller 
skoländamål innan täktverksamhet är avslutad. Startbesked för marklov får ges. 

• Lagt till plushöjder på kvartersmark: "Angivna plushöjder får avvika +/- 0.5 meter i 
höjdled"  

• Ändrat till en sorts prickmarksbestämmelse. 
• Ändrat storlek på yta E2 T1 vid Boråsvägen, en svängradie på 24 meter (som inte skär in 

i några p-platser). 
• Tagit bort E1 på de områden som inte är aktuella för transformatorstation. 
• Bullerbestämmelse är utökad:  

o Buller från spårtrafik och vägar får inte överstiga: 
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- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder
större än 35 kvadratmeter

- 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder på
högst 35 kvadratmeter

o Om bullret vid en bostadsbyggnads fasad överskrider ovan angivna värden ska
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida

där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA

maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl 22.00 och 06.00 vid fasad.
o Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats

vara högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå.
o Om den maximala ljudnivån enligt punkt 2 ändå överskrids så får den inte

överskrida mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan 06
och 22.

Ändringar i illustrationsplan: 
• Ny utformning vändplan och gatusektioner utmed Boråsvägen.

Ändringar i planbeskrivning: 
• Redaktionella ändringar.
• Kompletterad text om Landvettersjön, ”även kallad Gröen”.
• Tabeller för respektive områden med planbestämmelser är justerade efter plankartans

ändringar.
• Kompletterande text, markförhållanden, utifrån geoteknisk utredning.
• Ändrad upplysningstext angående färdigt golv: "Lägsta golvnivå för entréplan till

byggnad för bostad, skola/förskola och äldrevård samt tekniska anläggningar ska vara
0,2 meter ovanför närliggande gata inom kvartersmark. Alternativt ska entréer, infarter
eller andra öppningar i byggnader utföras med erforderliga skydd mot översvämningar
genom tekniska åtgärder"

• Text om dagvatten/skyfall är tillagd: ”… Detta för att åstadkomma ett jämnt flöde av
vatten. Inom n1 ska fördröjningsmagasin för dagvatten och skyfallsled (eller annat
skydd för översvämning) ska anordnas inom området vilket regleras med
planbestämmelse b5. Höjdsättning av området med plushöjder säkerställer också goda
avrinningsmöjligheter enligt förslag i dagvattenutredningen. Då slutgiltig plushöjd inte
är fastställd regleras att plushöjderna får avvika +/- 0,5 meter i höjdled.”

• Text för storlek på transformatorstation: Storlek på transformatorstationen begränsas
till 15 kvadratmeter byggnadsarea.

• Kompletterande text rörande farligt gods, villkor för skydd: bestämmelse m4 – ”Skydd
ska finnas som uppfyller att ett tungt fordon (samt utsläppt farligt gods i vätskeform) vid
avåkning från väg 40/27 ska kvarstanna i anslutning till transportleden”. Inom samma
yta regleras även att vall får uppföras samt utformning och placering av denna. En
upplysning har också införts om att utformning och placering av riskskydd ska ske i
samråd med Trafikverket.  För att säkerställa att bostäder inom 150 meter från
vägområdet inte uppförs innan skydd finns på plats villkoras startbesked genom en
generell bestämmelse ”Startbesked för bostäder inom 150 meter från väg 27/40 får inte
ges förrän åtgärd enligt bestämmelse m4 uppförts.”

• Kompletterande text rörande förorenad mark: ”Hantering av de förorenade massorna
säkerställs i detaljplanen med bestämmelse a2 - ” Startbesked för bostads- eller
skoländamål ovan mark får inte ges förrän berörds marks lämplighet avseende
förorenad mark uppnåtts. Marken ska uppnå kraven för känslig markanvändning med
platsspecifikt riktvärde för förhöjda PAH-H nivåer. Med ovan mark menas byggnads
våning som i sin helhet ligger över kringliggande marks medelmarknivå. Startbesked
för marklov får ges”. Bestämmelsen innebär att markarbeten för att avhjälpa
föroreningar kan ske i samband med att grundläggning etc. av bostäder sker.
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Planbestämmelsen begränsas till områdena i den östra delen av planområdet där 
föroreningar har påträffats.   

• Kompletterande text gällande täkttillstånd; Startbesked, avslutat och återkallat 
täkttillstånd. Samt avtal med verksamhetsutövare. 

• Kompletterande text, konsekvenser av täktverksamhet utifrån riskutredning. Risker från 
täktverksamheten under byggnation och förtydligande om att inflyttning inte kommer 
att ske förrän täkten är avslutad.  

• Tillagd beskrivande text om gemensamhetsanläggning för bergsslänt och vall: ”En 
gemensamhetsanläggning för bergslänter avses även bildas. Detta då vissa slänter 
kräver särskilda bergsäkringsåtgärder för att möjliggöra byggnation i enlighet med 
detaljplanen. Gemensamhetsanläggningen avses omfatta bergväggar, anläggningar för 
bergsäkringsåtgärder samt övriga anordningar som behövs för anläggningarnas 
skötsel och funktion. Vid bildande av gemensamhetsanläggningen kommer en 
skötselplan att tas fram”. 

• Kompletterande text, Tekniska frågor;  
o Gällande geoteknik och bergteknik, bergsäkring och vall: ”Inom området finns 

bergslänter där bergsäkringsåtgärder måste vidtas. Detta är för att undvika 
exempelvis ras från berget. Åtgärderna är specifika för olika delområden och 
innefattar bland annat skonsam sprängning av berget för terrassering, rensning 
av berget maskinellt kompletterat med renspolning och eventuell förankring av 
större block.”   

o Justering av text, Allmän plats: ”Exploatören ombesörjer projektering och 
utbyggnad av allmän plats vilket regleras i exploateringsavtal och 
genomförandeavtal.” 

• Kompletterande text, ekonomiska konsekvenser för exploatören: 
o ”Bergsäkringsåtgärder  
o Vatten- och avlopp enligt gällande VA-taxa” 

• Tillagd text, ekonomiska frågor, inkomster för kommunen: ”… och inkomster via VA-
taxa.” 

• Kompletterande text, ekonomiska frågor, utgifter för kommunen: ”Kommunen erhåller 
en utgift för utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar angränsande till 
planområdet i enlighet med exploateringsavtal mellan kommun och exploatör.” 

• Text som utgått, planekonomi och finansiering: ”Genom att exploatören bygger ut och 
bekostar vatten- och avloppsanläggningarna inom detaljplaneområdet ska exploatören 
anses ha erlagt kommunens va-anläggningsavgift enligt gällande va-taxa.” Ny text 
Kostnaderna för vatten- och avloppsanläggningar inom och utanför planområdet 
hanteras i VA-avtal mellan kommunen och exploatör. VA-anläggningsavgifter kommer 
att debiteras enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa.  

• Avtal mellan Trafikverket och kommunen gällande Boråsvägen (väg nr 540). Ändras 
från: ”... Avtalet ska vara påskrivet och godkänt av samtliga parter innan antagen 
detaljplan.” Till: ”... Innan beslut om förändrad väghållare vunnit laga kraft får inga 
ingrepp göras i vägbanan.” 

• Kompletterande text till sammanfattning av MKB gällande beskrivning av 
åtgärder/uppföljning. 

Ändringar/kompletterande utredningar: 
• Trafikutredning, Sweco 2020-03-13  
• Luft- och luktutredning, Sweco 2020-03-13 
• Markteknisk undersökningsrapport, MUR Geoteknik, Norconsult 2020-04-02 
• Bergteknik utredning, med bilagor, ÅF - Infrastructure AB 2020-04-06 
• PM avseende risk byggetablering invid bergtäkt, Sweco 2020-04-07  
• PM Bergteknik - Sikthöjande åtgärder Gamla Boråsvägen, ÅF - Infrastructure AB 2020-04-08 
• Teknisk PM Geoteknik, Norconsult 2020-04-02  
• PM Komplettering av bullerutredning DP Bråta - 70 kmh på Boråsvägen, Sweco 2018-11-16  
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Organisationer och sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda 
 

Organisation/Fastighe
t 

Skede Synpunkt 

PRO och SPF Härryda 
Samråd 
Granskning  

Fler parkeringsplatser och äldrebostäder. 

Hulebäck 1:280, 1:58 och 
4:23 

Samråd 
Granskning 

Olämpligt tid då samråd hölls (vid Samråd). Föreslår att 
planområdet utökas dels inom strandskydd. Skymd sikt vid 
utfart. Önskar att rondell tillkommer samt 
fördröjningsmagasin för att undvika läckage till sjön. Inte 
föreslå ny placering av busshållplats. Synpunkt på att 
anlägga ny gångväg/motionssliga från Wendelsbergs 
Parken. Etc.  

Stenmursvägen 3 Samråd 

Påtalar att cykelbana behövs i vardera riktningen, mot 
Landvetter och Mölnlycke. Befintlig g/c-väg är för smal, 
väg- och trafikutredningen har inte utgått från cyklistens 
perspektiv vilket bör göras. 

 
 
 
 
 
Mölnlycke i april 2020  
SAMHÄLLSBYGGNAD 
Planenheten 
 
 
 
Peter Wallentin   Kristina Stenström 
Verksamhetschef plan och bygglov  Planarkitekt 
 



Antagandehandling 
Maj 2021 

1

Detaljplan för Bråta 2:139 m fl., 

BRÅTA

i Mölnlycke, Härryda kommun

GRANSKNINGSUTLÅTANDE II 

Det här är granskningsutlåtande för detaljplan Bråta 2:139 m.fl. I granskningsutlåtandet
redovisas alla yttranden som inkommit till kommunen i samband med granskningen och
kommentarer till dessa. Yttrandena redovisas i dess helhet.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2020. Länsstyrelsen upphävde den 21
oktober 2020 kommunens beslut att anta detaljplanen. Detaljplanen har nu reviderats
och har därefter varit föremål för en ny granskning – Granskning II

GENOMFÖRANDE AV GRANSKNING II 

Under tiden 18 januari – 15 februari 2021 har detaljplanen varit föremål för granskning
enligt 5 kap. 18 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Granskningshandlingar sändes
till remissinstanser och sakägare den 18 januari 2021 och har funnits tillgängliga i
kommunhuset och på kommunens hemsida t.o.m. den 15 februari. Information sändes
till sakägare den 18 januari 2021.

Annons infördes i Göteborgsposten samt i Lokalpressen den 18 januari 2021.
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INKOMNA YTTRANDEN  
Under granskningstiden har totalt 12 st yttranden inkommit till kommunen, varav två 
yttranden hade samma avsändare. Av dessa hade ett yttrande inga synpunkter på 
förslaget och 11 st hade synpunkter. 
 

YTTRANDEN UTAN SYNPUNKTER  

Gryaab 
 
YTTRANDEN MED SYNPUNKTER  

Länsstyrelsen   Trafikverket 
Lantmäteriet   SGI  
Härryda Energi AB  GRYAAB 
1 st sakägare   8 st privatpersoner 
 
SAMMANSTÄLLNING  

Frågorna om hälsa och säkerhet, där det tidigare funnits synpunkter på stabilitet, be-
döms av länsstyrelsen nu vara hanterade så att överprövning inte blir aktuell. Fortsatt 
utveckling av övergripande trafikfrågor efterfrågas. Frågor kring hantering av gemen-
samhetsanläggning för bergsslänter och mobilitetsåtgärder har framförts. Förtydligan-
den av bestämmelser för geoteknik samt uppföljning av utredningar och åtgärder vid 
utbyggnad har efterfrågats och lagts in i planhandlingarna.  
 
Sakägare och privatpersoner har framfört frågor på underlaget för trafikfrågorna. Det 
gäller bland annat sänkning av hastigheten till 40 km/h på Boråsvägen inom planområ-
det. Separat GC-väg längs Boråsvägen på hela sträckan Mölnlycke – Landvetter efter-
frågas. Rondell föreslås för områdets tillfart liksom ny avfart från riksväg 40 i anslut-
ning till planområdet för att minska trafiken på Boråsvägen. Förslag framförs även om 
nya huvudvägar parallellt med Riksvägen samt söder om Landvettersjön. Busshåll-
platsens läge och utformning av har ifrågasatts.  
Områdets påverkan på buller för boende i området kring planområdet befaras bli störan-
de söder om Landvettersjön genom ökning av trafiken på Boråsvägen.  
Förslaget om höga byggnader i trä ifrågasätts ur brandsynpunkt. Information om han-
tering av eventuella skador på angränsande byggnader efterfrågas. 
Oro för påverkan på befintliga bostäder kring planområdet för skador vid sprängning 
har framförts. 
Synpunkter framförs också på annan planering inom kommunen såsom Landvetter 
Södra och Mölnlycke centrum.  
 
Samtliga yttranden har överlämnats till exploatören för kännedom och underlag för 
kommande utbyggnad. 
  



4

INKOMNA YTTRANDEN 

LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen, Västra Götalands län yttrande daterat 2021-02-15 

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av
Länsstyrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt
• Mellankommunal samordning blir olämplig.
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för

olyckor, översvämning eller erosion

Synpunkter på granskningshandlingen
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen fördjupat och utvecklat sina ställnings-
tagande inom geoteknik i planområdet. Länsstyrelsen bedömer att kommunen genom
sina tydliggöranden i plankarta och planbeskrivning redovisat att tillfredställande
stabilitet kan uppnås genom föreslagna åtgärder.

Länsstyrelsen anser att tidigare synpunkter i all väsentlighet har beaktats.

Kommentar:  

Yttrande noteras. 

Trafikverket, yttrande daterat 2021-02-12 

Ärendet
Trafikverket har tagit del av ärendet gällande granskning av detaljplan på fastighet Bråta
2:139 i Härryda kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 850
bostäder, kontor, grönområden och service såsom förskola, äldreboende samt centrum-
verksamheter.

Infrastruktur
Planområdet ligger intill de statliga vägarna riksväg 40 och väg 540 (Boråsvägen). Norr
om planområdet löper riksväg 40, där högsta tillåtna hastighet på sträckan är 100 km/h.
Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) uppmättes år 2014 till cirka 40 500 fordon, varav cirka
4 750 tunga fordon. Vägen är utpekat riksintresse enligt § 3:8 miljöbalken och ingår i
det utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T. Riksväg 40 är även rekom-
menderad primär väg för farligt gods och funktionellt prioriterad väg för gods, långväga
och dagliga personresor samt kollektivtrafik. Öster om planområdet sträcker sig väg 540
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(Boråsvägen). Högsta tillåtna hastighet på sträckan är 70 km/h och årsmedeldygns-
trafiken uppmättes år 2014 till cirka 4000 fordon, varav cirka 400 tunga fordon. Vägen 
är utpekad som omledningsväg för riksväg 40 med syfte att användas vid icke planerade 
avstängningar av vägen, exempelvis vid olycka. Därför är det viktigt att bibehålla en 
god framkomlighet för alla typer av fordon på väg 540.   

Förändringsärende – Väg 540 (Boråsvägen)  
Härryda kommun har efter samrådet initierat ett förändringsärende för övertagande av 
del av väg 540 som löper parallellt med planområdet. Trafikverket har beslutat att 
förändra Härryda kommun väghållningsområde, 2020-09-22 (TRV 2020/90913).  

Avtal för terrassering – Riksväg 40  
Medfinansierings- och samverkansavtal, för kommande terrassering, är träffat mellan 
parterna Trafikverket och Härryda kommun, 2020-04-29 (TRV 2020/22127). Avtalet 
innebär att kommunen bekostar massutfyllnad och nytt vägdike inom statligt ägområde, 
massutfyllnad och ny skyddsvall inom exploatörens anläggning samt Trafikverkets 
bevakning av åtgärder. Trafikverket ser framemot fortsatt dialog i ärendet. 

Tidigare samråd  
Trafikverket har yttrat sig i ett tidigare samrådsskede, 2019-01-25 (TRV 2018/136905), 
och hade då synpunkter rörande: Översiktsplan, Hastighet på väg 540, Riskreducerande 
åtgärder på riksväg 40, Trafikutredningen – åtgärder på väg 540 (Boråsvägen), Möln-
lyckemotet, Gångbro över väg 540, Samordning detaljplan och vägplan, Trafikverkets 
ledtider, Cykling längs väg 540, Mobilitetsutredningen, Kollektivtrafik, Dagvatten, 
Trafikbuller, Luftkvalitet.  

Tidigare granskning  
Trafikverket har yttrat sig i ett tidigare granskningsskede 2020-03-04 (TRV 2020/9746), 
och hade då synpunkter rörande: Förändringsärende, Avtal för terrassering, Påverkan på 
Mölnlyckemotet, Svängradie i vändplats, Vägfältsbredd Boråsvägen, Kvartersmark i 
vägområde, Dagvattenhantering, Luftkvalitet. De flesta av Trafikverkets tidigare syn-
punkter har blivit omhändertagna till granskningsskedet. Vissa synpunkter har föränd-
rats då förutsättningar i området och planförslaget till viss del har förändrats.  

Trafikverkets synpunkter  
Trafikverket har tagit del av den utredning som redovisar kapaciteten för korsnings-
punkten mellan Boråsvägen och Säterivägen söder om Mölnlyckemotet. Simuleringarna 
i utredningen visar att belastningsgraden på Säterivägen, i sydlig riktning från Möln-
lyckemotet mot korsningspunkten, under eftermiddagens maxtimme är på 0.9. Det 
innebär att belastningen överstiger önskvärd standard enligt Trafikverkets rekommen-
dationer på 0.8.  

Kommunens exploatering innebär ökad trafikalstring bl.a. i södergående riktning på 
Säterivägen. Det kan innebära köbildning från korsningspunkten till Mölnlyckemotet 
som i sin tur kan innebära att trafiken som ska av från riksväg 40 västerifrån på rampen 
blir mer stillastående. En konsekvens av det kan bli att det bildas kösvans ut på riksväg 
40. 

Trafikverket vill se en mer detaljerad systemanalys som innefattar Mölnlyckemotet samt 
korsningspunkten mellan Boråsvägen och Säterivägen. Det behövs en utredning för att 
säkerställa att Mölnlyckemotet har tillräcklig kapacitet så att kommunens exploatering i 
längden inte innebär försämrad trafiksäkerhet på riksväg 40. 
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Om belastningsgraden i motet överskrids finns risken för olyckor på riksväg 40 som en
möjlig konsekvens. En utredning ska visa att eventuell köbildning inte påverkar Möln-
lyckemotet negativt samt att Mölnlyckemotet har tillräcklig kapacitet. Alternativt visar
kommunen på genomförbara åtgärder som kan göra planförslaget acceptabelt. Det är
viktigt att det säkerhetsställs innan detaljplanen antas att Mölnlyckemotet klarar av att
hantera de tillkommande trafikflödena som detaljplanen kommer generera.

Trafikverket ser fram emot fortsatt dialog i ärendet.

Kommentar: Yttrandet beaktas. Härryda kommun instämmer som tidigare i Trafik-

verkets bedömning kring fortsatt behov av att kartlägga Mölnlyckemotets kapacitet. 

Däremot anser kommunen att sådan uppgift inte bör belasta enskild detaljplan. 

Kommunen avser att fortsätta samverka med Trafikverket kring Mölnlyckemotet med 

omnejd. Samverkan omfattar flera projekt och en större helhet än påverkan från denna 

detaljplan. Kapacitetsberäkningar för korsningspunkten mellan Boråsvägen och 

Säterivägen har genomfört med prognostiserade trafikmängder under förmiddagens 

och eftermiddagens maxtimmar år 2030. Som underlag till prognostiserade trafikflöden 

har trafikmätningar från oktober 2015 använts tillsammans med kommunens 

trafikprognos för år 2030. Kapacitetsberäkningar har genomförts med 

verktyget Capcal (version 4.5). Kapacitetsstärkande åtgärder i form av tillkommande 

körfält österifrån för buss har adderats samt att två nya gång- och cykeltunnlar 

tillkommer under Boråsvägen och Säterivägen.  

Känslighetsanalysen visar belastningsgrader på Säterivägen från norr och Boråsvägen 

från öster om 0.90 respektive 0.85 vilket är något över de önskvärda belastnings-

graderna i en cirkulationsplats enligt Trafikverket. Beräkningarna visar dock på relativt 

korta kölängder på cirka 3 fordon i snitt under eftermiddagens maxtimme för de båda 

tillfarterna.  

Lantmäteriet, yttrande daterat 2021-02-08 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade december 2020) har följande
noterats:

Delar av planen som bör förbättras

UPPLYSNINGAR PÅ PLANKARTAN

En ruta med upplysningstexter om tex färdigt golv har införts i plankartan efter före-
gående granskningsskede. Enligt Boverket rekommendationer i PBL-kunskapsbanken
så saknar dessa typer upplysningar lagstöd och bör således anges i planbeskrivningen
istället.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING FÖR BERGSLÄNTER

Kommunen har under rubriken ”Gemensamhetsanläggning” i planbeskrivningen angett 

att en gemensamhetsanläggning för bergsslänter är tänkt att bildas. Kommunen anger att
slänterna kräver vissa åtgärder för att möjliggöra byggnation i enlighet med detalj-
planen, vilket skulle kunna motivera att villkoren i Anläggningslagen bedöms som
uppfyllda. Om släntanläggningarna inte behövs för byggnationen kan det annars vara
tveksamt att väsentlighets- och båtnadsvillkoren i Anläggningslagen anses uppfyllda.



   
 

7 
 

För att det ska vara tydligt för de blivande fastigheter som är tänkt att delta i gemensam-
hetsanläggningen bör det därför även framgå från planbeskrivningen vilka byggrätter i 
planen som är beroende av dessa åtgärder och som således ska delta i gemensamhets-
anläggningen.  

MOBILITETSÅTGÄRDER  

I planbeskrivningen framgår det att en utredning kring mobilitetsåtgärder tagits fram 
tillsammans med planförslaget. Det framgår även att exploateringsavtalet ska reglera 
exploatörens ansvar för genomförandet av mobilitetslösningar. Lantmäteriet är tveksam 
till att vissa av de mobilitetsåtgärder som anges under rubriken ”Tekniska frågor-

>Parkering” i planbeskrivningen är långsiktiga åtgärder för att tillgodose parkerings-
behovet inom planen och därmed inte är lämpliga som kompensationsåtgärder. Lant-
mäteriet är även fundersam till hur sannolikt det är att de åtgärderna faktiskt genomförs 
alternativt upprätthålls under en längre tid. 

 

Kommentar: Yttrandet noteras. Avsikten med upplysningarna är att fästa fokus på vissa 

frågor. Kommunen är medveten om detta inte är juridiskt bindande. Frågorna utvecklas 

i planbeskrivningen. Det pågår en omfattande utvecklingen inom mobilitet. Liksom med 

traditionell hantering kan prognoserna slå fel. Kommunen bedömer att de åtgärder som 

redovisas och avtal angående dessa i tillräcklig grad säkerställer områdets behov. 

 

 

SGI, yttrande daterat 2021-02-09 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen Västra Götalands län erhållit 
kompletterande underlag för rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGI har 
tidigare lämnat yttrande 2019-01-25, 2020-02-19,2020-07-07 och 2020-09-14. SGI:s 
yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska 
frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, 
såsom hantering av radon, ingår således inte. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny varierad, tätbyggd och grön stadsdel i östra 
Mölnlycke med cirka 850 bostäder, kontor, grönområden och service såsom förskola, 
äldreboende och centrumverksamheter. 

Underlag: 

• Planbeskrivning – Detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Bostäder m.m. vid 
Landvettersjön i Mölnlycke, Härryda kommun, Granskningshandling daterad 
december 2020 

• Plankarta - Detaljplan för Bråta 2:139, Bråta i Mölnlycke, Härryda kommun 

• Detaljplan för Bråta 2:139, Bråta i Mölnlycke, Härryda kommun, 
Samrådsredogörelse daterad december 2020 

• Härryda, Bråta 2:139, detaljplan, Stabilitetsutredning vid park i öster om 
Lakehouse, Geos, daterad 2020-11-27 

• Härryda, Bråta 2:139 m.fl., Detaljplan, Teknisk PM Geoteknik, Norconsult, 
daterad 2020-04-02, rev 2020-11-27 

SGI:s synpunkter 
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I Planbeskrivningen daterad april 2020 angavs att ”Totalstabiliteten inom och kring 
planområdet bedöms vara tillfredställande enligt genomförd utredning” SGI:s bedöm-
ning var att de geotekniska utredningarna visade att ovanstående text var felaktig, då 
stödkonstruktioner erfordras på ett flertal ställen inom området för att uppnå erforderlig 
stabilitet. I Planbeskrivning daterad december 2020 har ovanstående ändrats till: ” I 

större delen av planområdet bedöms totalstabiliteten vara tillfredställande, men i några 
områden måste stabilitetsförbättrande åtgärder genomföras i samband med utbyggnad 
vilket är en acceptabel skrivning. 

Nedan redovisas SGI:s synpunkter på de skyddsbestämmelser, administrativa bestäm-
melser och bestämmelser avseende utförande som redovisas i planbeskrivning och på 
plankarta för delområden: 

 

1) Nordöstra delen av området 
m2: Bergsäkringsåtgärder ska utföras. Åtgärder ska godkännas av sakkunnig berg-
tekniker, 4 kap. 12 § 1 st. 1 p. 

a1: Startbesked för inte gess för byggnadsverk förrän bergsäkringsåtgärder utförts inom 
och i anslutning till byggrätt 4 kap. 14 § 1 st. 4 p. 

m2: gäller för delområde markerat med grönt i bilden nedan till vänster. a1 gäller 
delområde markerat med orange i bilden nedan till höger 

 
 

m7: Stabilitet för vall inom område betecknat med m3 ska säkras genom anläggande av 
stödkonstruktion eller annan geoteknisk åtgärd. Åtgärden ska godkännas av sakkunnig 
geotekniker 4 kap. 14 § 1 st. 4 p. 

a7:  Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän i bestämmelser m7 föreskriven 
åtgärd kommit till stånd eller i bygglov kan visas vara del av byggnadsverket, 4 kap. 14 § 
1 st. 4 p. 

m7: gäller för delområde markerat med orange i bilden nedan till vänster. a7 gäller 
delområde markerat med grönt i bilden nedan till höger 
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SGI har inget att erinra mot ovanstående bestämmelser 

2) Sydöstra delen av området 
m5: Inom betecknat område ska stödkonstruktion anläggas. Åtgärden ska godkännas av 
sakkunnig geotekniker, 4 kap. 12 § 1 st. 1 p. 

a4: Startbeske får inte ges förrän i bestämmelse m5 föreskriven åtgärd kommit till stånd 
eller i bygglov kan visas vara del av byggnadsverk, 4 kap. 14 § 1 st. 4 p. 

m5: gäller för delområde markerat med grönt i bilden nedan till vänster. a4 gäller 
delområde markerat med orange nedan till höger 

 
 

b8: Grundläggning ska ske genom pålning, 4 kap. 16 § 1 st. 1 p. 

m6: Stödkonstruktion eller annan geoteknisk åtgärd för uppföras. Åtgärden ska 
godkännas av sakkunnig geotekniker, 4 kap. 12 § 1 st. 1 p. 

b8: gäller delområde markerat med orange i bilden nedan till vänster, m6: gäller för 
delområde markerat med grönt i bilden nedan till höger 
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SGI har inget att erinra mot ovanstående bestämmelser 

 

3) Sydöstra delen av området 
m8: Inom betecknat område ska markens totalstabilitet säkras genom anläggande av 
stödkonstruktion eller begränsade släntlutningar i kombination med lastkompensering 
som säkerställer att tillfredsställande totalstabilitet uppnås. Åtgärden ska godkännas av 
sakkunnig geotekniker, 4 kap. 12 § 1 st. 1 p. 

a5: Startbesked får inte ges för byggnadsverk inom område som belagts med skydds-
bestämmelse m8 förrän i bestämmelsen föreskriven åtgärd inom det berörda området 
kommit till stånd eller i bygglov kan visas vara del av byggnadsverket, 4 kap. 14 § 1 st 
4 p. 

m8: gäller delområde markerat med grönt i bilden nedan till vänster, a5: gäller för 
delområde markerat med orange i bilden nedan till höger 

 
 

b8: Grundläggning ska ske genom pålning 
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m6: Stödkonstruktion eller annan geoteknisk åtgärd får uppföras. Åtgärden ska
godkännas av sakkunnig geotekniker, 4 kap. 12 § 1 st. 1 p.

b8: gäller delområde markerat med grönt i bilden nedan till vänster, m6: gäller för
delområde markerat med orange i bilden nedan till höger

SGI har ingen erinran mot ovanstående bestämmelser, förutom att administrativ
bestämmelse a5 också bör gälla för området markerat med orange enligt figur nedan.

4) Övrigt
Krav på marklov enligt nedan gäller för flertalet av områdena beskrivna ovan.

a6: Inom betecknat område krävs marklov för schakt- och utfyllnadsarbeten, 4 kap. 14 §
1 st. 4 p.

SGI har ingen erinran mot ovanstående bestämmelse
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5) Boråsvägen  
I SGI:s yttrande 2020-09-14 rekommenderades att kompletterande undersökningar bör 
utföras, för att erhålla parameterunderlag för stabilitetsberäkningar av Boråsvägen mot 
Landvettersjön. 

Kompletterande undersökningar har utförts med CPT-sondering, trycksondering, ving-
försök, kolvprovtagning och skruvprovtagning. Erforderliga indata till stabilitetsberäk-
ningarna har erhållits. Stabilitetsberäkningarna har utförts som visar att stabiliteten för 
Boråsvägen är tillfredsställande. 

 

Övriga synpunkter 
SGI vill även påpeka att hittills utförda underökningar inte uppfyller detaljerad utred-
ningsnivå. För att dimensionera erforderliga förstärkningsåtgärder i projekteringsskedet 
krävs kompletterande undersökningar. 

 

Sammanfattning 
SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen erinran mot planförslaget, förutom 
synpunkt under 3) Sydvästra delen av området, ovan. 

 

Kommentar: Yttrandet beaktas. Bestämmelsen a5 gäller även i de områden i den 

sydöstra delen som SGI efterfrågar. Detta förtydligas genom den kompletterande 

administrativa plankartan. Planbeskrivningen har kompletterats angående att 

administrativa bestämmelser inte avgränsas av egenskapsgränser utan av administrativ 

gräns, användningsgräns eller planområdesgräns. Beskrivningen har uppdaterats  

angående att kompletterade geotekniska utredningar som uppfyller en detaljerad 

utredningsnivå ska utföras i senare skede så att föreslagna förstärkningsåtgärder 

dimensioneras korrekt. Detta bevakas vid bygglovgivning i enlighet med planens 

bestämmelser. 
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INKOMNA YTTRANDEN 

 
ORGANISATIONER, FÖRENINGAR, BOLAG M FL 
 

Härryda Energi, yttrande daterat 2021-01-28 
 
Härryda Energi har sett över handlingarna rörande detaljplan för Wendelstrand. 

Härryda Energi har varit i kontakt med Wendelstrand och beslutat om preliminära 
placeringar av transformatorstationer. Dessa stämmer med detaljplanen och inga 
synpunkter finns. 

Härryda Energi och Wendelstrand har även fört en dialog kring eventuella åtgärder på 
den befintliga 40kV ledning som går utmed området. Härryda Energi har meddelat att vi 
kommer vara behjälpliga med förslag på möjlig justering av luftledningen med beställa-
re som i sin tur står för kostnaderna i samband med åtgärden. Större förändring i form 
av kablifiering genom området är inte möjlig i detta fall. 

I övrigt har Härryda Energi inga synpunkter på detaljplanen och ser fram emot ett vidare 
samarbete kring området.  

Kommentar: Yttrandet noteras. 

 

 

 
Gryaab, yttrande daterat 2021-02-02 

Gryaab har granskat de uppdateringar och det nya material som tillkommit i detaljplan 
Bråta 2:139 m.fl, WENDELSTRAND. Gryaab har inte något nytt att tillägga utan 
hänvisar till tidigare remissvar lämnade 2019-02 samt 2020-02. 

 

Kommentar: Yttrandet noteras. 
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INKOMNA YTTRANDEN 

FASTIGHETSÄGARE OCH PRIVATPERSONER 

1. Privatperson, skrivelse inkommen 2021-01-19

Har "Rätt fart i Staden" beräkningar gjorts på sänkningen till 40km/h som föreslås på
Boråsvägen?

På en väg som t.ex. nuvarande Benarebyvägen inom tätbebyggt område, så visade ju
denna att "rätt hastighet" är 60 km/h fast vägen korsas av mängder med barn.

Jag tycker väl det är rätt med 40 km/h vid Wendelsstrand, men bör ju följa samma
beräkningar som övriga vägar inom Mölnlycke. Så ser fram emot sänkning på
Benarebyvägen.

Kommentar: Underlag för sänkning av hastigheten har tagits fram genom trafik-

utredningen. Fysiska åtgärder ska anordnas för att säkra att trafikanterna sänker 

hastigheten. Detta har också stämts av vid möte med Trafikverket. 

2. Privatperson, skrivelse inkommen 2021-01-23

Gamla Boråsvägen är redan hårt belastad och det ligger många bostäder längs denna
väg. Det krävs en ny avfart mot riksvägs 40 i anslutning till detta område.

Kommentar: Yttrandet noteras. Se kommentar ovan till Trafikverket och nedan 

”3 Privatperson”.  

3. Privatperson, skrivelse inkommen 2021-01-23

Jag anser att det behöver finnas en ny avfart från motorvägen direkt till det nya bostads-
området, så att inte trafiken skall gå förbi direkt vid Solstensgärdet.

Vidare anser jag att man behöver fundera på hur de boende skall ta sig till Solstens
busshållplats och centrum, förslagsvis inte via de smala gatorna genom Hagaslätt.

Kommentar: Yttrandet noteras. Nytt mot hanteras separat och ingår inte i detaljplanens 

uppdrag. Förslag finns om gång- och cykelbana läng Boråsvägen mellan Bråta och 

Solsten men ligger utanför detaljplanens gräns. 

4. Privatperson, skrivelse inkommen 2021-01-26

Enligt SWECOs trafikutredning beräknas bebyggelsen belasta G:a Boråsvägen med ett
dagligt tillskott av drygt 4000 trafikrörelser. Dessa skall integreras med ca 4000 trafik-
rörelser österut och drygt 5000 rörelser västerut på G:a Boråsvägen - i en föreslagen 3-
vägskorsning!!!!! Detta är ingen bra trafiklösning.

Att komma ut från planområdet kan vara svårt p gr av passerande trafik på G:a Borås-
vägen.  Detta medför stor olycksrisk bl.a. då biltrafiken dessutom skall samsas med
cyklar och gångtrafik till och från busshållplats. Då G:a Boråsvägen är relativt smal kan
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trafikolyckor medföra totalstopp för förbipasserande lastbilar och bussar. En rondell är 
en säkrare lösning: Man bör då samtidigt ansluta lokalvägarna på södra sidan G:a 
Boråsvägen. Se nedanstående skiss. 

 

Kommentar: Korsningen vid områdets tillfart kommer att kompletteras med vänster-

svängfält för trafik som kommer västerifrån. Beräkning av framkomlighet vid tillfarten 

har gjorts i trafikutredningen. Belastningsgraden år 2040 ligger mellan 0,11 och 0,44 i 

de olika körriktningarna. Gränsvärdet för god servicenivå är mindre än eller lika med 

0,6. 

 

 
 

5. Privatperson, skrivelse inkommen 2021-01-26 

- Frågetecken om brandsäkerheten för trähus enligt bifogat dokument med synpunkter 
från Boverket, Räddningstjänsten i Storgöteborg samt inte minst från RISE (se länken)  

- Frågetecken vilken part som ansvarar för en fungerande infrastruktur kring Wendel-
strand som sträcker sig över genomfartsvägen, framgår inte av trafikutredningen. 
 
Privatpersonen bifogar e-post mellan sig och Boverket samt Räddningstjänsten. 
 
Privatpersonen: Jag har hört med arkitekter och det verkar inte finnas tester utförda av höghus i 
trä, mer av problemformuleringar, typ nedan från RISE: 

https://www.ri.se/sv/berattelser/varfor-bygger-vi-inte-fler-hoghus-i-tra  

Detta är ju inget som lugnar en konsument, för det verkar finnas en del problem som kan 
uppstå. Kanske framtidens byggskandal, typ enstegstätningen? 

 
Privatpersonen: Märkligt att Boverket skickar svar på min fråga till Räddningstjänsten? Jag får 
tacka Räddningstjänsten att jag ändå fick svar från er båda.  

Jag tolkar Boverkets svar att byggherrarna har eget ansvar för att följa Boverkets byggregler, 
men med stort utrymme för att välja lämpligt material. För konsumenten innebär det att man 
inget kan vara säker på att material är testat och säkerställt. 

Ett talande exempel är den s k enstegsmetoden för tätning av husfasader, som blev ett totalt 
fiasko vad gäller läckage och kan knappast varit ordentligt utprövat. Detsamma kan ju gälla 
brandsäkerhet, vilken då anses vara mer allvarlig. Vi konsumenter får förlita oss på Räddnings-
tjänstens förebyggande arbete som jag hoppas är mer proaktivt än Boverkets. Frågan är om det 
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finns exempel på liknande områden med höghus som är byggda i trä och kontrollerade eller om 
utvecklingen är på experimentstadiet, som fallet var med enstegsmetoden? 

 

Räddningstjänsten: Precis som Boverket skriver i sitt svar finns det inget krav idag som uttryck-

ligen begränsar höjden på träbyggnader. Byggreglerna innehåller en mängd brandregler som 

ska uppfyllas oavsett materialval. 

Räddningstjänsten Storgöteborg är en remissinstans i kommunens arbete med både detalj-

planer och byggärenden och granskar då regeluppfyllnaden med avseende på brandskydd och 

räddningsinsatser. 

 

Boverket: Sedan 1994 finns det inga regler som begränsar höjden på trähus. 

Kraven gällande brandsäkerhet är funktionsbaserade. Detta innebär att byggnaden måste 

uppfylla vissa funktioner och utifrån dessa krav kan material och konstruktioner väljas fritt. 

Exempel på ett funktionskrav är till exempel att brandavskiljande byggnadsdelar mellan 

lägenheter ska stå emot brand i en timme, det vill säga uppfylla brandteknisk klass EI 60. 

 Kraven utgör en lägsta nivå för vad som är tillåtet och återfinns i Boverkets byggregler avsnitt 

5. Det innebär att du som byggherre har ett stort utrymme att välja t.ex. de material som du 

önskar förutsatt att funktionerna och samhällets minimikrav uppfylls. 

 
Privatpersonen: Jag var i morse på visning för ett nybyggnadsprojekt i utkanten av östra 
Mölnlycke, se https://www.wendelstrand.se/om-wendelstrand/. 

Byggherrar är Next Stop ihop med BRA Bygg i Göteborg, Deras huvudidé är här att bygga helt 
i trä, även höghus upp till 10 våningar, för att uppnå miljövänligt byggande. 

Men det finns ju också en säkerhetsaspekt, hur högt får man bygga helt i trä? Tidigare regelverk 
innebar ju begränsningarna av höjden för en träbyggnad, är de ändrade? 

Kommentar: som bl.a. framgår av Boverkets svar har reglerna kring träbyggnad 

ändrats. Det ställs krav på konstruktionerna avseende brandskydd, utrymningsvägar 

etc. Detta kommer att bevakas vid genomförandet. 

 
 

6. Privatperson, skrivelse inkommen 2021-01-27 

Vi bor i Källdalen/Bårhult, angränsande till detta område för Wendelstrand. Kommer 
det att göras besiktningar av våra fastigheter? Jag tänker kanske närmast på att det kan 
bli sättningar och förändringar på fastighet och tomt, när det kommer till sprängning 
och borrning på Wendelstrand-bygget. Läste även att det så småningom planeras en 
etapp 2, öster om etapp 1. Hur påverkar det oss? Önskar svar och mer info. 

 
Kommentar: Ansvaret för eventuella skador på byggnader och anläggningar på 

angränsande fastigheter ligger på de som genomför sprängningsarbetena. De gör 

bedömning om påverkan och efterföljande eventuella besiktningar som behövs 
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7. Fastighetsägare, tre skrivelser inkomna 2021-02-08 

Skrivelse 1 

Det kan här bara bli en kort invändning av vad som vi tycker är fel, och varför vi prote-
sterar mot DETALJPLANEN utformning. Skrivelsens omfattar en sida, till det är bifo-
gade ytterligare 4 sidor text, samt ytterligare 4 sidor text som är skrivna till byggherren 
Bra Bygg för projektet Wendelstrand. 

Bygglovs ansökan omfattar flera hundra sidor text och ritningar. Utredningar lika så. 
Till det så kommer Härryda Kommuns handlingar. Att vi, då skulle gå in i detalj på allt 
som vi anser vara olämpligt är omöjligt. Inte ens Härryda Kommun har gjort detta. Och 
det är därför som förslaget ser ut som det gör. 

I nära 60 år har olika förslag för Boråsvägens utformning utmed sjön Gröen föreslagits, 
med en gång/cykelbana. Inget av allt som utarbetats under åren har resulterat i ett 
förslag. 

Det finns offentliga utredningar beträffande busshållplatser, cirkulationsplatser, över-
gångställen och mängder av förhållanden utmed en så stor led som Boråsvägen. 

Inte minst anslutningar vare sig det är bostäder eller industriområden. Det verkar som 
om alla dessa erfarenheter totalt ignoreras. Istället för att få en långsiktig hållbar lös-
ning, och på bästa möjliga sätt lösa problemen. Så prioriteras föråldrad billig lösningen, 
alla problem skjuts på framtiden. 

En del av vad som jag skrivit kommer säkert att betraktas som förolämpningar, och inte 
ha med invändningar mot planarbeten. Det är en i stort set en korrekt iakttagelse, men 
det är skönt att ”skriva av sig”. Jag har tidigare haft med kommunala tjänstemän att 

göra, mitt intryck av dessa tjänstemän är att de är ”inkompetenta, lata och ohederliga”. 

Efter som jag inte vill ha några fördomar mot enskilda individer, så måste jag betrakta 
alla kollektivt likadant. Skulle jag råka på ett annat betande så får det betraktas som 
positivt av just den personen, och inget som gäller generellt i kommunen. 

Skrivelse 2 

Planområdet kallas Wendelstrand, och placeringen är på en ej ännu avslutad bergstäckt. 
Planen antogs av kommunfullmäktige 2020-06-15. Länsstyrelsen beslutade 2020-10-21 
att upphäva planen på grund av osäkerhet kring markens stabilitet. Av handlingarna 
framgår att det är det enda skället till upphävande av detaljplaneförslaget. Övriga 
invändningar speciellt beträffande Boråsvägen finns bara som mindre bisatser. 
Att det är Länsstyrelsen som upphäver beslutet ser jag som ett friskhetstecken av Läns-
styrelsen. Att kommunfullmäktige däremot godkänt planen är märkligt, trots kännedom 
om hållfastheten. Jag och några andra var på detta område med planer åren 1977 – 
1983, efter att flygfältet och motorvägen var byggda. Ursprunget var att det eventuellt 
skulle byggas en bro över Landvettersjön. Det fanns planer på en omläggning av väg 45 
förbi och öster om Göteborg. Denna bro skulle ha sitt brofäste på udden Rådanäs och 
ansluta motorvägen vid en ny trafikplats 73/74, vid Bråta. Det fanns andra val av platser 
för en bro. 

Våra tankar då var ett stort bostadsområde, utmed motorvägen på den norra sidan och 
Landvettersjön på den södra. En parallell gata utmed motorvägen med början vid 
Trafikplats 72, Mölnlycke och avslut trafikplats 75, Landvetter. Trafik till och från 
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detta bostadsområde skulle vara utmed parallellgatan, den skulle inte belasta Borås-
vägen, som var svår att åtgärda. Det skulle då bli sammanlagt tre vägar för att klara 
trafik ökningen. 

Fraktkedjan som har haft bergstäck här sedan 1950-talet, och själva haft tankar på att 
bygga utmed sjön, på samma sätt som vi. De säger att berget inte tål någon belastning 
p.g.a. sprickbildning och bergets struktur. Berget duger endast för att krossas till 
makadam. Det har blivit ännu värre sedan motorvägen byggts med vibrationer. Och 
kommit fram till att kostnaderna skull bli enorma för att kunna fullfölja ett sådan bygge. 

Vi utbytte våra tankar om hur det skulle kunna ske, och det visade sig att vi var sam-
stämmiga. Berget borde sprängas bort så att det inte var högre än 10 – 12 meter över 
sjöns nivå. Motorvägen borde sänkas 20 meter. Parallella vägar både på norra och södra 
sidan skulle behövas. Terrasser för att avlasta trycket i berget, förstärkta med ”betong-
pyloner” djupt i berget med 30 – 50 meters mellanrum. Se Ullevis pyloner. Fraktkedjan 
sa att det aldrig kommer att gå och genomföra ekonomiskt. 

Vid kontakt med kommunen så avfärdades allt ytterligare byggande utmed sjön, som 
orealistiskt. Inga fler bostäder utmed motorvägen och sjön. Någon bro över sjön är 
under inga som helst omständigheter tänkbart. Inte heller någon parallellväg utmed 
motorvägen, vare sig åt ena eller andra hållet. På södra sidan om Landvettersjön finns 
stora naturområden, dessa skall skyddas i kommande så kallade ”Natura 2000 

områden”. Det var ett område som sträckte sig utmed hela sjöns södra sida från 
Mölnlycke fram till Björröd vägen och med Yxsjön i söder som gränser. 

Omläggning av väg-45, helt orealistiskt. Den så kallade ”Kringleden är inte aktuell, den 

kommer aldrig att förverkligas”. (Tänk om den funnits i dag när västlänken byggs). Vid 

den här tidpunkten så höll en person vid namn Gyllenhammar, tillsammans med mark-
ägarna på med planer om en golfbana, samt ett mindre villabebyggelse i detta område 
alldeles söder om Landvetter samhälle. Alla deras planer blev helt orealistiska när 
kommunen förklarade detta som SKYDDSVÄRD natura 2000 område och löste in 
marken. 

Nu mera kallas detta område för LANDVEDTTER SÖDRA, här finns nu ingen 
”skyddsvärd natur” i detta planområde. I Lokaltidningen för Härrydaborna så kan man 

läsa om att tjänstemän i kommunen kan tänka sig att bo i detta område. Enligt artikel så 
kommer detta att bli en ”fantastisk plats med närhet till service, värdens metropoler 

samt natur och reaktion runt knuten”. Jag kan bara hålla med, det blir som ett Rysk 

Datja samhälle, fast med ”Härryda Kommunala Mamelucker”. Om ett sådan samhälle 

kunde vi läsa om, det liknar Putins Palats. 
Inga planer här är ännu fastställda men en järnvägsstation för HÖGHASTIGHETS-
TÅG, som förbinder detta område med Göteborg och Landvetter flygplats. Det är helt 
naturligt för det är så som man får närhet till värdens metropoler. I samma artikel så 
sägs det att det tar tid att planera. Självklart tar sådan planering tid. Under tiden så får 
man rationalisera bort andra planer. 

Att förtäta Mölnlycke samhälle så att det inte går att komma fram är ett sedan länge i 
plan. Ett 16-våningsbostadshus i Mölnlyckes parkeringshus är en bra åtgärd. Ett nytt 
varuhus är snart klart, nästan alla parkeringsplatser har nu tagits bort för kunder och 
boende. Kommunanställdas leasing bilar får nu inte längre plats i parkeringshuset, det 
skulle behöva byggas ett nytt kommunhus, dessutom har det blivit otrevligt trångt i 
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samhället. Kommunhuset kan nu göras till studentboende. Här finns gott om gemen-
samhets utrymmen som platsar i en skola, eleverna har närhet till kommunikationer, 
godisbutik, systembutik och bibliotek. 

Och var skall man bygga ett nytt stort modernt kommunhus. JO!  Landvetter Södra! All 
service som vårdcentraler och andra viktiga verksamheter kan med fördel koncentreras 
hit. Visserligen saknas det i dag helt vägar och infrastruktur till detta område. Allmänna 
kommunikationer i den omfattning som behövs för området kommer att finnas.  

Kommuninvånarna som kommer att behöva komma hit för att komma i åtnjutande av 
dessa verksamheter får under överskådlig tid sköta detta själva. Det går inte att belasta 
kommunen med privata besvär. 

Här kommer att finnas en blandad bebyggelse, allt från kostnads effektiva bostäder, till 
mer exklusiva bostäder att välja mellan. En försiktig blandad selektiv inflyttning kan bli 
aktuell. Alla som dagligen arbetar tillsamman skall inte behöva ha varandra som 
grannar, det kan uppfattas som påfrestande i längden. Priset kommer heller inte att vara 
avgörande, det blir subventionerade personalbostäder för kommunala tjänstemän i 
högre befattningar. 

Det fina med en utveckling av Landvetter Södra är att det måste till ny förbindelse 
mellan både Mölnlycke och Landvetter samhällen på den södra sidan av sjön, finns 
ingen i dag. Naturligtvis så måste Långenäsvägen byggas ut. Den ”Fägata” som i dag 

går fram till Hällsnäs är inte någon lämplig väg alls i framtiden. Det märkliga som man 
upptäcker när man tittar på alla utbyggnadsplaner i närheten är att man ser vilka brister 
som verkligen finns i kommunen. En övergripande plan, över infrastrukturen i kommu-
nen över längre tid saknas. och de blir bara värre. 

Att det inte blev någon bro över sjön med brofäste på Rådanäs är idag att beklaga. Men 
just Landvetter Södra öppnar den möjligheten igen. Fast nu lite längre österut. Alldeles 
innan Hällsnäs Värdshus så går en annan ”fägata” rakt söder ut upp i berget, den kom-
mer från Ljungtorpet/Nya Långenäs villa område. Denna fägata kan med fördel fort-
sätta ytterligare längre söder ut, och över Yxsjön, till Bolåsa/Benareby, vidare till 
Greggered. 

Här 150meter väster om Hällsnäs Värdshus är nästan den smalaste platsen över sjön. 
Rakt över sjön ligger Bårhults trafikplats, nr 74 vid väg 40 till Borås. En bättre plats för 
en BRO förbindelse över sjön är svårt att hitta. Och då är man tillbaka till förslaget om 
ny sträckning för väg 45.  

Nedan gäller planen beträffande Boråsvägen som är för mig av störst betydelse. Och det 
är egentligen det som våra invändningar mot planen avser. 
Vad som är märkligt i detalj-planförslaget för fastigheten Bråta 2:139, ”Wendelstrand”, 

är att alla studier, rekommendationer, regler samt varningar från samtliga berörda sak-
ägare om hur utfarter, korsningar, cirkulationsplatser, gångbanor, cykelbanor skall var 
utformade ignoreras och utlämnas fullständigt. 

Väg- och transport - forskningsinstitutet har givit ut en handling, VTI meddelande 895. 
2002. Cirkulationsplatser - utformning och funktion. Den är bara på 67 sidor. Här finns 
nästan allt som behövs. Härryda kommun har använt sig av dessa samt andra anvis-
ningar vid detaljplanarbetet för cirkulationsplatsen för Boråsvägen vid korsningen 
Platåvägen och den nya anslutningen Paketvägen. Där Bromsbandsfabriken låg. Varför 
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då inte även för Wendelstand? Allt om detta finns att läsa i kommunens egna hand-
lingar i detta ärende och i liknande ärenden. I alla dessa ärenden så är det kommunen 
som är ansvarig för planarbetet och utformningen. 

I detta fallet så är det byggherren som ombesörjer planarbetet, det är ett försöksprojekt 
med denna nya turordningen. I de av Väg- och Transportstyr. utfärdade handlingar så 
varnas för vissa farliga utformningar, samt att det rekommenderas om vad och hur det 
skall vara i stället. När jag läser förslagsställarens om utfarter, gångbanor och andra 
platser så ser jag att de undviker att påtala riskerna, men däremot rekommenderar hur 
man undviker att göra vad som rekommenderas. Ett synnerligen beklagligt beteende. 

Skulle det vara så att det är kommunen som gjort allt förarbete beträffande Boråsvägen 
så är det alarmerande. Det finns stora brister. Kommunen bör då undersöka om de per-
soner som har tilldelats ansvar för ärendet, har behörig utbildning. Brister det i utbild-
ning så går det att på sikt åtgärda, är det brister i sunt förnuft så kommer dessa personer 
aldrig att tillgodogöra sig någon utbildning. 

Läser man handlingarna så finner man att Räddningstjänsten inte tycker om den före-
slagna detaljplanen utmed Boråsvägen. Vägverket tvår sina händer, de är inte de som 
skall betala. Jag har tidigare flera gånger haft invändningar mot utformningen av plan-
förslaget beträffande Boråsvägens utformning. 

Mina största invändning är mot flytten och ändrad utformning av busshållplatserna. 
Samt att det nämnda planområdet omfattar fastigheter i andra planområden, och berör 
dessa på ett olämpligt sätt. Allt från Växthusvägen till Rådanäsvägen. 

Ombyggnaden av busshållplatsen på den södra sida som gör att byggrätten inskränks på 
fastigheten Hulebäck 1:57. SKAMLIGT. Samt att in/utfarten för området är planerat 
vid Grustagsvägen. Denna väg är tillhör Gröengården, och är deras in/utfart, fastigheten 
är i planen benämnd som ”gula villan”. Om denna väg kan används som gång/cykelväg 
är både bra och lämpligt även i fortsättningen. Men att bredda den och använda den 
som huvudväg till och från området är fel.  

Grustagsvägen har visserligen under några år används som provisorisk huvudväg för 
uttag av material från bergtäkten. Det har inte varit det bästa med tung trafik här, men 
det har fungerat då det oftast inte har varit mötande trafik samtidigt. Någon annan övrig 
trafik har inte förekommit. En annan väg till området är 300 meter öster om Grustags-
vägen, den har varit ett alternativ men bara lämplig för arbetsfordon. 

Här är egentligen den lämpligaste platsen för planområdets anslutning till Boråsvägen. 
Här kan anläggas allt det som finns beskrivet i anvisningarna om anslutningar, busshåll-
platser och cirkulationsplatser till en genomfartsled av den omfattning som är förhållan-
det vid Boråsvägen. Dessutom så faller då anläggnings kostnaden helt på byggherren. 

Att planera för förskola/skola och äldreboende i direkt anslutning, och granne till den 
verksamhet som bedrivs i Gröengården är jag tveksam till. Personer som tillhör denna 
fastighet, och skall med bussen är ofta mycket störande, jag på det bestämdaste ifrån 
detta. 

Det är lämpligt att skilja Gröengården och planområdet åt. De har dessutom olika 
detaljplaner att utgå ifrån. En lämplig skiljelinje mellan fastigheterna kan vara en ny 
in/utfart till planområdet. Här är den nästa bästa platsen för en cirkulationsplats, den 
hamnar då lämpligt till för Rådanäsvägen, som har sin anslutning på den södra sidan. 
De planerad nya busshållplatsen på den norra sidan är under alla förhållande en 
olämplig plats. Denna behöver inte flyttas eller ny anläggas. 
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Skrivelse 3 (riktad till BRA Bygg, men också insänd till kommunen)  

Ja, jag har läst alla handlingar igen. Inget har egentligen förändrats. Vägsträckan ser 
fortfarande ut som ert första förslag. Jag var övertygad om att ni tagit till er av mina 
synpunkter, och skulle ändra ert förslag. Så är verkar dock inte vara fallet. Däremot så 
har det tillkommit annan information som gör att min kritik kvarstår, och förstärkts. Jag 
preciserar här nedan mitt ställningstagande till utformningen utmed Boråsvägen vid 
Bråta industriområde och Rådanäsvägen. Att vi skulle kunna träffa någon överenskom-
melse där jag skulle avstå från min rätt att utrycka mina åsikter ser jag inte som möjligt. 
Jag önskar er lycka till med era planer i fortsättningen. För Boråsvägen är jag övertygad 
om att mycket större och omfattande åtgärder är nödvändiga, och dessa måste komma 
först 

Det är en vanlig inställning bland alla beslutsfattare, såväl privata som offentliga. ”Att 

om ingen är emot så är de för”. Således kan även galna projekt, till exempel en Linbana 

över Göta älv gå lång i processen innan den läggs ner totalt. Det investerade kapitalet 
har då ofta blivit så stort att det blir självgående. Är man lite till åren så mins man 
”stålverk 80”. 

Det strandnära området i förslaget är oklart. Kartor och andra beskrivningar ger en 
antydan om att strandskyddet har utökats åt väster. Dessutom har det tillkommit att en 
gång/cykelväg skall anläggas genom det strandskyddade Wendelsbergsparken in över 
min fastighet. Eventuellt även på andra fastigheter. Då kommer Rådanäsvägen att bli en 
allmän genomfartsled för gång/cykeltrafik. 

Motorväg har ersatt Boråsvägen väg som huvudled, men vägen är fortfarande en hårt 
trafikerad genomfartsled. Något tredje alternativ finns inte. Det har alltid varit en tre-
vägs genomfart. Människor bor, arbetar, skolor, idrottar, handlar och har sina liv och 
släktingar åt alla håll. Att minska framkomligheten är inte rätt väg att gå. Det finns 
ingen forskning eller historisk kunskap som visar att försämrade gator och vägar leder 
till ett ökat välstånd eller bättre ekonomi. 

Det skulle kunna räcka med en eller två A4 sida för att göra min skrivelse, men jag har 
under en längre tid skrivit ner mina synpunkter och tankar runt Bråta industriområde 
och för Boråsvägen. 

Det är dags att delge även andra dessa, det här är ändå den korta versionen. När Bring 
Cargo gör sin anlägger i Mölnlycke på platsen där Bromsbansfabriken låg, så måste det 
funnits mängder med krav och anvisningar om hur väganslutningar, busshållplatser 
skall vara utformade, detta bör gälla även för Wendelstrand. Dessutom så utformade ni 
ett rondellförslag för fraktvägen år 2012. Detta förslag kan med fördel användas som 
grund för Wendelstrand. 

Busshållplatsen på den södra sidan: är till för Bråta Industrier och fastigheterna på 
Rådanäsvägen. Det finns i detaljplan P95, en planlagd och föreslagen placering för 
hållplatsen på den södra sidan. Den ligger 100 meter efter Returvägen och 100 meter 
före Växthusvägen. 

Just här är den bästa platsen för ett farthinder, det är här som fartökning sker. Hindras 
fartökningen tidigt i nedförsbacken före utfarter, får det den effekten att hastigheten blir 
betydligt lägre vid backen slut innan sjön. Anslutningarna för Växthusvägen och Råda-
näsvägen kommer då att bli säkrare utan andra åtgärder. Den inkräktar dessutom inte på 
någon fastighets byggrätt, då det inte finns någon byggrätt att inskränka på vid denna 
plats mellan två fastigheter. Det är här dessutom grön prickat område på båda sidor om 
vägen. 
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Om fastighetsägaren Hulebäck 1:57, Busch: accepterar det föreslagna intrånget för den
befintliga busshållplats, och därmed får en minskad byggrätt är deras problem. Jag har
absolut inga sådana krav, det måste komma från kommunen. Att detta skulle bli följden
av att flytta in busshållplatsen in mer på Hulebäck 1:57, skulle jag betraktat som en ren
förolämpning om jag var berörd fastighetsägare.

Hållplatsen på den norra sida: har ingen annan planlagd placering. Den ligger egentli-
gen bäst kvar på denna plats, efter Grustagsvägen och före Fraktvägen. Övergångs-
ställen, avskärmning av färdriktningar finns redan på plats för alla befintliga in och
utfarter. Nya behövs inte. Skulle den flyttas enligt förslaget så blir den placerad nästan
mitt emot utfarten för Rådanäsvägen. Olämpligare placering för en busshållplats är
svårt att finna.

Dessutom är sikten är skymd av ett berg, så inkräktar den då på fastigheten Bråta 2:100.
Här finns en 150 meter lång mur som är ett klassad som fornlämning. En busshållplats
kräver övergångställen, det blir en direkt farlig placering i riktning från öster, alldeles
efter skymd sikt från berget. Hastigheten här är ofta mycket hög här, den måste minskas
tidigare genom farthinder. Nuvarande befintlig placering av busshållplatsen ger tillräck-
lig avstånd för att minska hastigheten, men det finns risker.

En rondell här nere vid sjö: som jag tidigare föreslagit, skulle lösa många trafikproblem
för projektet. Här finns fortfarande rester av den gamla utfarten till bergtäkten, platsen
är därmed bara en fortsättning av befintlig användning som in/utfart. Den skymda
sikten blir då naturligt borttagen så området blir mer öppet.

I en snar framtid kommer inte ens den föreslagna rondell att räcka till. Det saknas en
avfart på motorvägen, avfart 73. Trafikplats Mölnlycke har avfart 72. Trafikplats
Bårhult har avfart 74. En ny trafikplats är planerad mellan dessa platser. Men var? En
ganska naturlig plats är vid berget vid Åkarevägen, den är inte självklar. Men hela
området planeras att byggas ut. Med tanke på all byggtrafik så borde vägar komma förs.
Även området ända fram till Slambyn kan utvecklas. Men det är under förutsättning att
all infrastrukturen kommer i första hand.

Men åter till det befintliga förslaget om in/utfarten för Wendelstrand.

Farthinder föreslås på den södra. Det enklaste och billigaste sättet att få ner hastigheten
utmed Boråsvägen vid detta avsnitt är att låta det vara som det är, men göra farthinder i
vägen. Bullor vid övergångställen är det vanligaste sättet. Men det räcker inte. Hastig-
heten upplevs vid vissa tillfällen till att vara över 100 Kmt innan sjön, där vägen
svänger. Får man ner hastigheten tidigt här så medför det lägre hastighet utmed sjön
även senare. Det finns målade räfflor utmed vägkanten på motorvägarna. Fungerar
utmärkt. Förare som sitter och hästesover upplever ett starkt obehag om dessa linjer
körs över och återvänder till rätt körfält med en lägre hastighet. Sådana här linjer över
körbanan kommer att minska hastigheten betydligt, hindrar inte trafiken eller renhåll-
ning utmed sträckan, inga kantstenar blir påkörda således lägre underhållskostnader.

Farthinder på den norra sidan är svårare. Här är sikten skymd av berget och det råder
platsbrist, men det bör vara före att utfarter. Utfyllnad i sjön är bara lämpligt fram till en
plats mellan Sjöklinten och Pusta. Att bara sätta upp skyltar med en angiven högsta
hastighet räcker inte, det dämpar inte hastigheten. Möjligtvis om det monterades 10st
fartkameror utmed hela sträckan fram till Landvetter, och att det blev känt att man blev
beivrad vid överträdelse.

Vägsträckan från Allévägen vid Solstengärde och fram till Bråta by saknar fortfarande
gång/cykelväg. Utmed hela denna stäcka planeras flera utbyggnader, både på den norra
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och södra sidan om Boråsvägen. Lilla Bråta område, i grusgropen, berget mellan grus-
gropen och Åkarevägen vid Assa skall tas bort och bli industriområde. På södra sidan 
utmed samma sträcka så skall det på Stora Bråta bli ett bostadsområde på 550 bostäder. 
Hela sträckan mellan Allévägen och Slambyn behöver ses över. 

I ert förslag skriver ni klart och tydligt att busshållplatserna skall flyttas för att kunna 
serva ert planområde för bostäder. Det är en direkt olämplig inställning.  Ni kan inte 
ockupera befintliga busshållplatser och flytta dessa så att det passar era syften. Om ni 
skall anlägga ett nytt omfattande bostadsområde så är det er skyldighet att planera även 
för busstrafik. Detta gäller även för det nya projektområdet vid Lilla Bråta, nya buss-
hållplatser för detta område måste till. 

Gröengården har en gammal kallmurad förstärkning: utmed fastigheten gränsande till 
Boråsvägen. Muren är över 100år gammal och således ett fornminne, fullt synligt 
utmed Boråsvägen på en sträcka om 150 meter, mitt emot Rådanäsvägen.  

Att flytta en befintlig fungerande busshållplats 100 meter, till en farligare plats. Och att 
ta bort denna mur strider mot alla regler för gärdsgårdar och murar. För fotgängare 
finns redan allt som behövs, även till det nya området. Det skadar dessutom utfarten för 
Rådanäsvägen. 

Nya busshållplatser för Wendelsstrand: platsar bättre längre åt öster om Rådanäsvägen. 
Här finns lilla befintliga vägen in till bergtäkten. Här kan med fördel anläggas en 
rondell och hållplatser. Berget väster och öster om denna utfart bör tas bort och sänkas 
för att få bättre sikt åt båda hållen. Den naturliga utbuktningen i sjön som kallas Sjö-
klinten blir då en utmärkt säkrare placering för detta områdets busshållplatser för 
Wendelsstrand. Den nämnda hissen och bron kan då få plats. 

Beträffande gång/cykelväg: över Wendelsbergsparken mellan Rådanäsvägen och 
Alhagen. Är bra tänkt. Det är bara fel plats. 

En bättre dragning av denna gång/cykelväg är mellan återvinningsanläggningen, förbi 
Ugglegården och ut över bron till Långängsvägen. Allt kan då ske i egen regi och på 
kommunens mark, genomförandet kan som vanligt ske utan att fråga någon om lov. 
Befintliga gångvägar kan enkelt bredas, det blir betydligt billigare. Allmänt för gång/ 
cykel utmed sjön så är det en mycket farlig stäcka. Fotgängare, cyklister förekommer 
knappast, när så är fallet så är det barn som skall ta sig fram och ner till sjön. Cyklister 
enlig den varianten som de flesta cykelbanor är byggda för finns knappast längre. De är 
nu trafikanter och cyklar på vägen, gärna i bredd. Så att anlägga gång/cykelbana utmed 
sjön är svårt. Det krävs mycket utrymme. Skall man tänka för framtiden utmed denna 
stäcka så måste man tänka i större bannor. 
Motorväg har ersatt Boråsvägen, men den är fortfarande en hårt trafikerad genomfarts-
led. Något tredje alternativ finns inte. Det är en tre-vägs genomfart. Människor arbetar, 
bor, skolor, idrottar, handlar och har sina liv och släktingar åt alla håll. Att minska 
framkomligheten är inte rätt väg att gå. Det finns ingen forskning eller historisk 
kunskap som visar att försämrade gator och vägar leder till ett ökat välstånd eller bättre 
ekonomi. 

 
Kommentar: Nya geotekniska utredningar togs fram inför planens andra granskning. 

Detta har tillfört ytterligare kunskap om stabiliteten och nya riktlinjer har tagits fram. 

Plankarta och planbestämmelser har kompletterats så att de åtgärder som erfordras 

säkerställs. De förslag som exploatören och deras konsulter tagit fram har granskats av  

kommunen och berörda statliga myndigheter.  
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Fast fornlämning avser lämningar efter människors verksamhet under forna tider. Det 

gäller inte en lämning som tillkommit 1850 eller senare, om inte länsstyrelsen gjort en 

särskild fornlämningsförklaring. Stenmuren är inte upptagen i Riksantikvarieämbetets 

Fornsök. 

Korsningen vid områdets tillfart kommer att kompletteras med vänstersvängfält för 

trafik som kommer västerifrån. Beräkning av framkomlighet vid tillfarten har gjorts i 

trafikutredningen. Belastningsgraden år 2040 ligger mellan 0,11 och 0,44 i de olika 

körriktningarna. Gränsvärdet för god servicenivå är mindre än eller lika med 0,6. 

 

Kommunen bedömer att busshållplatsen i anslutning till områdets tillfart är lämpligt 

placerad och utformad med tanke på målpunkter i området. Utformningen uppfyller 

kraven på trafiksäkerhet. Hastighetsdämpande och trafiksäkerhetshöjande refuger  

kommer att handläggas utmed sträckan. 

 

8. Privatpersoner, skrivelse inkommen 2021-02-15 

Synpunkterna gäller att planens genomförande riskerar medföra tillkommande trafik-
buller till närliggande fastigheter samt att analys av denna risk inte redovisas i plan-
handlingarna. 

Vi konstaterar att buller är en helt central fråga i det aktuella planarbetet och det är 
därför anmärkningsvärt hur arbetet hittills helt har bortsett från att utreda bullerstör-
ningar av ett närliggande befintligt bostadsområde, nämligen Långenäs på södra sidan 
av Landvettersjön. Det enda som skiljer planområdet från Långenäs är Boråsvägen och 
Landvettersjön vars yta reflekterar buller och obehindrat kan leda det mot bostads-
området. Planhandlingarna visar inte att bullerfrågan är tillräckligt utredd och följande 
brister behöver hanteras och redovisas i reviderade planhandlingar. 

1. Tillkommande buller från trafikökning på väg 540, Boråsvägen. 

Trafiken på Boråsvägen kommer vid planens införlivande att öka markant, även öster 
om planområdet. Därmed kan inte ökat buller från Boråsvägen till bostadsområdet 
Långenäs uteslutas. Ökat trafikbuller är istället en naturlig följd av detta, vilket i sin tur 
innebär att bullerutredningen rimligen behöver inkludera redovisning av hur området 
Långenäs påverkas.  

Detaljplanens bullerutredning omfattar i sin nuvarande form redovisning av bostäder på 
båda sidor av Boråsvägen väster om planområdet men bara på norra sidan av Borås-
vägen öster om planområdet. Vi förväntar oss att även bostäder söder om vägen öster 
om planområdet dvs. Långenäs inkluderas i en reviderad bullerutredning, så att det blir 
tydligt vilken påverkan som kan komma i fråga. 

Av handlingarna framgår att kommunen planerar att överta väghållningsansvar för delar 
av Boråsvägen. Det bör rimligen innebära att en dialog är etablerad med Trafikverket 
som nuvarande anläggningsägare. I denna dialog finns goda möjligheter att beakta 
bullerproblematiken och planera för eventuella åtgärder. 

2. Konsekvenser av den planerade bullervallen längs Rv 27/40 

Konsekvenser av den planerade vallens uppförande tycks inte vara analyserad annat än 
för själva planområdet dvs. inte för befintliga bostäder utanför planområdet. Det 
behöver säkerställas att buller som leds över vallen inte leder till ökade bullernivåer för 
befintlig bebyggelse på södra sidan av Landvettersjön. Om sådan ökning inte med 
säkerhet kan uteslutas bör en vertikal bullerskärm anläggas på den planerade vallens 
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krön. En sådan komplettering av bullerdämpningen torde samtidigt vara en rimlig 
åtgärd eftersom bullerdämpande skog redan har avverkats inom planområdet. 

Kommentar: Yttrandet noteras. 

Bullerutredningen omfattar ett förhållandevis stort område med tanke på beräknad 

trafikökning på Boråsvägen, från Brantelid i öster till Solstensgärdet/Allén i väster. 

Beräkningarna baseras på en ökning av trafiken från nuvarande 4 100 fordon/dygn till 

50000 fordon/dygn fram till 2040. För bebyggelsen mellan Boråsvägen och Rv40 blir 

ökningen av ekvivalent ljudnivå under 1 och upp till 2 dBA vid bostäderna beroende på 

deras läge.  

 

I planarbetet gjordes bedömningen att bostäderna på södra sidan Landvettersjön ligger 

på sådant avstånd från Boråsvägen att ljudnivåerna med marginal ligger under gällan-

de riktvärde, vilket är 60 dBA. Aktuell privatperson kom in med synpunkter avseende 

buller inför tidigare antagande av detaljplanen. Med anledning av detta gjorde gjordes 

en kompletterande utredning av bullerpåverkan söder om Landvettersjön. Privat-

personens bostad ligger cirka 500 m från Boråsvägen. Beräknad ökning av ljudnivån år 

2040 är 0,9 dBA. En överslagsberäkning visade att nivån vid aktuell fastighet torde 

ligga under 50 dBA. Marginalen till riktvärdet är således minst 10 dBA. Utredaren 

anser inte att Riksväg 40 riskerar påverka aktuell fastighet. 

 

ÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING 

 
Inför antagande revideras planförslaget på följande punkter: 

 
Ändringar i planbeskrivning:  

• Redaktionella ändringar. 
• Förtydligande om gränsbeteckningar och uppföljning av geoteknik vid planens 

genomförande 
 
 
Organisationer mm som inte fått sina synpunkter tillgodosedda 

 

Organisation/Fastighet Skede Synpunkt 

PRO och SPF Härryda 
Samråd 
Granskning  

Fler parkeringsplatser och äldrebostäder. 

 
Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda 
 

Hulebäck 1:280, 1:58 och 
4:23 

Samråd 
Granskning 

Olämpligt tid då samråd hölls (vid Samråd). Föreslår att 
planområdet utökas dels inom strandskydd. Skymd sikt vid 
utfart. Önskar att rondell tillkommer samt fördröjnings-
magasin för att undvika läckage till sjön. Inte föreslå ny 
placering av busshållplats. Synpunkt på att anlägga ny 
gångväg/motionsslinga från Wendelsbergs Parken. Etc.  
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Övriga som inte fått sina synpunkter tillgodosedda 

 

Stenmursvägen 3 Samråd 

Påtalar att cykelbana behövs i vardera riktningen, mot 
Landvetter och Mölnlycke. Befintlig g/c-väg är för smal, 
väg- och trafikutredningen har inte utgått från cyklistens 
perspektiv vilket bör göras. 

Privatperson 1 Granskning II Sänkt hastighet bör motiveras utifrån ”Rätt fart i staden” 

Privatperson 2 Granskning II Ny avfart från Riksväg 40 behövs invid området för 
avlastning av trafik på Boråsvägen 

Privatperson 3 Granskning II 
Ny avfart behövs från riksväg 40 för att avlasta trafik vid 
Solsten. Gångväg till Solstens busshållplatsen behöver 
förbättras 

Privatperson 4 Granskning II Rondell vid planområdets tillfart föreslås 

Privatperson 5 Granskning II Brandsäkerheten för höga träbyggnader ifrågasätts 

Privatperson 6 Granskning II Frågor om ansvar för byggnadsskador för angränsande 
byggnader vid sprängning 

Privatperson 8 Granskning II Buller från ökande trafik efter planens genomförande 

 

 
Mölnlycke i april 2021  
SAMHÄLLSBYGGNAD 
Planenheten 
 
 
 
Therese Axenborg   Kenneth Fondén 
T.f. Verksamhetschef plan och bygglov  Planarkitekt 
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Sammanfattning 

 

Bakgrund 

Härryda Fastighets AB har fått beviljat planbesked från Härryda kommun för 

utveckling av fastigheten Bråta 2:139. Next Step har fått i uppdrag att bedriva 

utvecklingen. Ramboll har fått i uppdrag av Next Step att ta fram en 

miljökonsekvensbeskrivning.  

 

Planområdet ligger vid Landvettersjön, även kallad Gröen, strax öster om Bråta 

verksamhetsområde och består i nuläget av ett stenbrott. Stenbrottet ska 

avvecklas och området planeras att utvecklas till en ny stadsdel med bostäder, 

förskola, äldreboende och tillhörande service så som ett gemenskapshus med 

restaurang och en mindre andel kontor.  

 

Planförslag 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny varierad, tätbebyggd och grön stadsdel 

i östra Mölnlycke med cirka 850 bostäder, kontor, grönområden och service såsom 

förskola, äldreboende och centrumverksamheter. Centralt i området uppförs ett 

gemenskapshus som innehåller publika lokaler med bland annat restaurang samt 

ett parkstråk som binder samman området från norr till söder och bjuder in till 

vistelse och aktivitet.  

 

Planförslaget grundas på ett bebyggelseförslag som redovisar en variation och 

blandning av flerbostads och småhus i olika skalor som binds samman av grönska 

och vistelseytor. De bärande strukturella elementen är Ringvägen som ligger i den 

yttre kanten av områ-det, en S-formad skogspark och det publika torget i den 

södra delen av området som sam-spelar med gemenskapshuset. I anslutning till 

gemenskapshuset - närmast busshållplats och entrén till området - föreslås 

service och publika funktioner i form av lokaler, för-skola och äldreboende samt 

kontor. 

 

Miljöaspekter och konsekvenser 

MKB:n fokuserar på de aspekter som kan medföra betydande miljöpåverkan och 

på hur planen påverkar möjligheterna till att uppfylla befintliga 

miljökvalitetsnormer, miljömål m.m. 

Härryda kommun har genomfört samråd 2018-02-28 med Länsstyrelsen om 
MKB:ns innehåll där MKB:ns konsekvensbedömningar avgränsas till följande 
aspekter: 

• Buller 
• Lukt 
• Förorenad mark 

• Påverkan på miljökvalitetsnormer för luft 

• Skyfall 
• Trafiksäkerhet 
• Geotekniska risker 
• Risker avseende kringliggande verksamheter 
• Risker avseende farligt gods 

Utöver ovanstående har även naturmiljö konsekvensbedömts. 
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Konsekvenser till följd av planen 

Planens läge mellan Väg 40/27 Boråsvägen och Bråta industriområde medför ett 

antal svårigheter som främst är kopplade till buller och risker. 

 

Planområdet angränsar till Bråta verksamhetsområde där industriverksamheter 

tillåts. En inventering av verksamheterna har identifierat två verksamheter som 

skulle kunna medföra luktande emissioner vid några tillfällen per år. Dessa 

verksamheter ligger relativt långt från planområdet och luktemissionernas styrka 

och frekvens medför att luktstörningar inom planområdet inte är troliga men 

sådana går heller inte att utesluta. 

 

Planförslaget innebär att vissa befintliga skogsområden som omgärdar bergtäkten 

får bebyggas. Hela området, utom huvudgatan, planläggs som kvartersmark där 

delar av området har egenskapsbestämmelse om att park eller naturområden får 

anordnas. Fladdermöss bedöms kunna påverkas lite och negativt av planförslaget 

eftersom lövskog med visst värde för födosök ianspråktas i ett strandnära läge. 

Fladdermöss föredrar dock äldre ädellövskog och det finns inga kända 

övervintringslokaler eller yngelmiljöer inom planområdet. Negativ påverkan 

bedöms därför bli begränsad. 

 

Planområdet är relativt bullerexponerat från främst trafik på Väg 40/27. Vid delar 

av norra planområdesgränsen finns en naturlig barriär i form av ett bergparti 

medan resterande stäcka är helt öppet och exponerat mot vägen. En vall 

uppbyggd med omfördelade massor planeras inom området för den öppna delen 

som dels tjänar som barriär mot farligt godsolyckor men även kommer utgöra en 

bullerskärm mot vägen. Denna vall förbättrar situationen vad avser buller i 

planområdet men det är viktigt vid detaljprojektering av området att byggnader 

placerar så att riktvärden för buller vid fasad klaras och att uteplatser kan 

anordnas. 

 

Risker till följd av transport av farligt gods på Väg 40/27 samt risker kopplade till 

brandfarligt och explosiv vara i Bråta verksamhetsområde har hanterats dels 

genom skyddsvall mot Väg 40/27 och dels genom att införa relevanta 

skyddsavstånd i planen. 

 

Skyfallsutredningen för planen pekar på några områden där problem kan uppstå 

vid ett 100-års regn. Dessa problem bedöms vara möjliga att lösa genom ett antal 

skyddsåtgärder som utredningen redovisar. 

Sammantaget finns det goda möjligheter att genomföra planen utan att detta 

medför stora negativa konsekvenser.  



 
  

 

iii 

 
Miljökonsekvensbeskrivning 

Detaljplan för Bråta 2:139 Bostäder vid Landvettersjön, i Mölnlycke Härryda kommun  

 

Detaljplan för Bråta 2:139 

 
 o

:\
g
o
t1

\s
m

i\
2
0
1
9
\1

3
2
0
0
4
2
8
9
0
\3

_
te

k
n
ik

\m
k
b
\m

k
b
 d

p
 w

e
n
d
e
ls

tr
a
n
d
 2

0
2
0
-0

1
-1

0
.d

o
c
x
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning och syfte ......................................................................................... 1 

2. Planförslaget ................................................................................................... 2 

2.1 Beskrivning ....................................................................................................... 2 

3. Avgränsningar och bedömningsmetodik ......................................................... 5 

3.1 Omfattning och detaljeringsgrad .......................................................................... 5 

3.2 Tidsmässig avgränsning ...................................................................................... 6 

3.3 Geografisk avgränsning....................................................................................... 6 

4. Bedömningsmetodik ........................................................................................ 6 

4.1 Tillvägagångssätt ............................................................................................... 6 

4.2 Bedömningsgrunder ........................................................................................... 7 

5. Alternativ ........................................................................................................ 8 

5.1 Nollalternativ ..................................................................................................... 8 

5.2 Studerade alternativ ........................................................................................... 8 

6. Övergripande förutsättningar........................................................................ 10 

6.1 Kommunal planering ......................................................................................... 10 

6.2 Riksintressen ................................................................................................... 10 

6.3 Kulturmiljö ...................................................................................................... 14 

6.4 Närliggande verksamheter................................................................................. 15 

7. Konsekvenser till följd av detaljplanens genomförande ................................ 20 

7.1 Naturmiljö ....................................................................................................... 20 

7.2 Människors hälsa .............................................................................................. 23 

7.3 Förorenad mark ............................................................................................... 33 

8. Risker ............................................................................................................ 36 

8.1 Farligt gods ..................................................................................................... 36 

8.2 Närliggande industriverksamhet ......................................................................... 40 

8.3 Geotekniska risker ........................................................................................... 42 

8.4 Skyfall ............................................................................................................ 52 

8.5 Trafiksäkerhet ................................................................................................. 55 

9. Kumulativa effekter ...................................................................................... 59 

10. Samlad bedömning av miljökonsekvenserna ................................................. 59 

10.1 Samlad översikt av miljökonsekvenserna ............................................................ 59 

10.2 Samlad översikt över risker ............................................................................... 62 

10.3 Samlad bedömning ........................................................................................... 63 

11. Påverkan på miljökvalitetsnormer ................................................................ 64 

11.1 Miljökvalitetsnormer för luft ............................................................................... 64 



iv 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Detaljplan för Bråta 2:139 Bostäder vid Landvettersjön, i Mölnlycke Härryda kommun
Detaljplan för Bråta 2:139 

o
:\

g
o
t1

\s
m

i\
2
0
1
9
\1

3
2
0
0
4
2
8
9
0
\3

_
te

k
n
ik

\m
k
b
\m

k
b
 d

p
 w

e
n
d
e
ls

tr
a
n
d
 2

0
2
0
-0

1
-1

0
.d

o
c
x
 

11.2 Miljökvalitetsnormer för vatten .......................................................................... 68

12. Uppfyllelse av miljökvalitetsmål .................................................................... 72

12.1 Frisk luft ......................................................................................................... 72

12.2 Giftfri miljö ...................................................................................................... 72

12.3 Ingen övergödning ........................................................................................... 73

12.4 Levande sjöar och vattendrag ............................................................................ 73

12.5 Grundvatten av god kvalitet .............................................................................. 73

12.6 God bebyggd miljö ........................................................................................... 74

12.7 Ett rikt växt- och djurliv .................................................................................... 74

13. Kontroll och uppföljning ................................................................................ 75

14. Referenser .................................................................................................... 75



 
  

 

1 av 76 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

Detaljplan för Bråta 2:139 

 
 o

:\
g
o
t1

\s
m

i\
2
0
1
9
\1

3
2
0
0
4
2
8
9
0
\3

_
te

k
n
ik

\m
k
b
\m

k
b
 d

p
 w

e
n
d
e
ls

tr
a
n
d
 2

0
2
0
-0

1
-1

0
.d

o
c
x
 

Detaljplan för Bråta 2:139 Bostäder vid Landvettersjön, 

Mölnlycke, Härryda kommun 

Miljökonsekvensbeskrivning 

1. Inledning och syfte 

Härryda Fastighets AB har fått beviljat planbesked från Härryda kommun för 

utveckling av fastigheten Bråta 2:139. Next Step har fått i uppdrag att bedriva 

utvecklingen. Ramboll har fått i uppdrag av Next Step att ta fram en 

miljökonsekvensbeskrivning.  

 

Planområdet ligger vid Landvettersjön, även kallad Gröen, strax öster om Bråta 

verksamhetsområde och består i nuläget av ett stenbrott. Stenbrottet är under 

avveckling och området planeras att utvecklas till en ny stadsdel med ca 850 

bostäder, förskola, äldreboende och tillhörande service så som ett gemenskapshus 

med restaurang och en mindre andel kontor. Detaljplanearbetet utgår från ett 

bebyggelseförslag som tagits fram av Next Step i samverkan med Radar 

arkitektur & planering, Snøhetta och Sweco. Bebyggelseförslaget ligger till grund 

för detaljplanearbetet och redovisar en möjlig utbyggnad av området.  

 

Bostäderna i området föreslås vara en blandning av småhus och flerbostadshus i 

olika skalor som binds samman av grönska och vistelseytor. I den norra delen av 

området bildar en dramatisk bergkant en avskärmning av Väg 40/27 och den 

svaga sluttningen ned mot sjön skapar förutsättningar för intressanta utblickar 

över landskapet med sjö och skog. Tillsammans med de goda 

transportmöjligheterna till centrala Mölnlycke skapas förutsättningar för utveckling 

av en intressant och klimatsmart stadsdel.   

 

Bebyggelseförslaget som ligger till grund för utredningen visar en exploatering på 

ca 850 bostäder. Slutsatserna i utredningarna tar höjd för en exploatering för ca 

950 bostäder. Efter samråd har plangränsen för planområdet utökas i den 

nordöstra delen mot Väg 40/27. 

 

Projektet genomförs genom en så kallad exploatörsdriven planprocess där 

exploatören (Härryda Fastighets AB) har ansvar för att driva planprocessen 

framåt. Exploatören tar hjälp av projektledare, plankonsult och andra konsulter för 

att ta fram de utredningar som behövs samt i förekommande fall en 

miljökonsekvensbeskrivning. Härryda kommun är rådgivande i processen samt 

bevakar de allmänna intresset, stämmer av mot översiktsplan, kommunala 

styrdokument och andra förutsättningar samt ansvarar för den 

myndighetsprocessuella delen av planprocessen. 

 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande efter samråd gjort bedömningen att föreslagen 

plan kan innebära en betydande miljöpåverkan om den genomförs varför Härryda 
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kommun har beslutat om att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram. 

Ramboll har varit ansvarig för att ta fram denna miljökonsekvensbeskrivning men 

miljöbedömningsarbetet sker i nära samarbete med plansamordnare och Härryda 

kommuns arbetsgrupp genom regelbundna möten och avstämningar.  

2. Planförslaget 

2.1 Beskrivning 
Planområdet är ca 15 ha stort och ligger 3 km från Mölnlycke centrum och 5 km 

till Land-vetter centrum. Planområdet gränsar i söder till Landvettersjöns 

strandområde, i väster till Bråta verksamhetsområde/Mölnlycke Logistikpark, norr 

till ett naturområde intill Väg 40/27 och i öster till ett skogsområde. Planområdet 

ligger till största del inom ett område där en det idag finns en aktiv bergtäkt. 

Marken ägs i huvudsak av Härryda Fastighets AB (Bråta 2:139). 

 

Föreslagen ny markanvändning 

 

Bostäder i form av flerbostadshus och småhus föreslås inom större delen av 

planområdet, se plankarta Figur 1. Intill befintligt verksamhetsområde väster om 

planområdet samt i den södra delen föreslås centrumverksamhet, parkering och 

tekniska anläggningar (E-områden). Ett område som innehåller äldreboende, 

förskola, skola och bostäder planläggs i den sydvästra delen av planområdet. 

Bebyggelseförslaget på illustrationsplanen, se Figur 2, som ligger till grund för 

detaljplanen och de utredningar som genomförts visar en exploatering på ca 850 

bostäder.  

 

All mark inom planområdet, utom Boråsvägen, planläggs som kvartersmark – 

såväl bostadskvarteren, som gator och gemensamma vistelseytor. Bebyggelsen 

placeras för att ta tillvara terrängen och naturen på bästa sätt genom att skapa en 

omslutande byggelse med optimala utsiktsförhållanden över skogen och 

Landvettersjön för så många som möjligt. Bebyggelsen följer topografin och riktar 

sig in mot parken i områdets centrala delar. 

 

Infart till området sker från Boråsvägen via Grustagsvägen. En huvudgata, kallad 

Ringvägen, matar hela området. I planområdets norra och sydöstra del placeras 

högre flerbostadshus, 9-10 våningar resp 5-9 våningar. Parkering lokaliseras 

främst i garage under bostäderna utmed huvudgatan. I den centrala delen av 

området blandas småhus och flerbostadshus i olika skalor (3-6 våningar) som 

binds samman av offentliga rum med grönska i form av gröna bostadsgårdar, 

attraktiva vistelseytor och gångstråk. Delar av kvartersmarken utgör prickmark 

med egenskapsbestämmelser som möjliggör gemensamma vistelseytor. Centralt i 

området ska en park möjliggöras där lekplats och gång- och cykelväg får 

anordnas. Inom detta område ska även fördröjning av dagvatten ska anordnas.  
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Figur 1. Plankarta (Radar Arkitektur & Planering). 
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Figur 2. Bebyggelseförslaget som ligger till grund för flera av de utredningar som 
genomförts (Radar Arkitektur & Planering). 

 

Förändringar efter samråd 

Planområdet har utvidgats i norr upp mot Väg 40/27 samt är justerat i söder efter 

samrådet. Efter samrådet har beslut tagits om att all mark förutom Boråsvägen 

ska vara kvartersmark. Den mark inom planområdet som i samrådsförslaget 

redovisades som allmän plats natur och park har därför ändrats och planläggs 

istället som kvartersmark. Egenskapsbestämmelser om att marken inte får 

bebyggas och att dagvatten ska omhändertas finns fortfarande kvar inom dessa 

områden. Parken i den centrala delen kommer även fortsättningsvis att utgöra en 

gemensam friyta. Även de gator inom området som föreslogs som allmän plats 

gata i samrådsförslaget har i granskningsförslaget införlivats i kvartersmarken. 

Vidare har den gångbro som föreslogs över Boråsvägen tagits bort och ersatts 

med en gångpassage i plan. 
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3. Avgränsningar och bedömningsmetodik 

3.1 Omfattning och detaljeringsgrad 
För detaljplaner som tas fram enligt PBL (2010:900) ska en undersökning göras 

med syfte att avgöra om genomförandet av detaljplanen kan antas leda till 

betydande miljöpåverkan eller inte. Om så är fallet ska en miljöbedömning göras 

och en MKB upprättas.  

 

I den undersökning som togs fram för detaljplanen 2018-09-22 gjordes 

bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte skulle medföra betydande 

miljöpåverkan. Vid samråd om planen har Länsstyrelsen i yttrande 2019-01-29 

med dnr 402-46278-2018 gjort bedömningen att planen, om den genomförs, kan 

medföra betydande miljöpåverkan. Härryda kommun har därför beslutat om att en 

MKB kommer tas fram. 

 

Härryda kommun har genomfört samråd 2018-02-28 med Länsstyrelsen om 

MKB:ns innehåll där konsekvensbedömningarna avgränsades till följande 

aspekter: 

 

• Buller 

• Lukt 

• Förorenad mark 

• Påverkan på miljökvalitetsnormer för luft 

• Skyfall 

• Trafiksäkerhet 

• Geotekniska risker 

• Risker avseende kringliggande verksamheter 

• Risker avseende farligt gods 

 

Utöver ovanstående aspekter har även naturmiljö bedömts.  

 

Syftet med avgränsningen är att koncentrera arbetet med MKB till de miljöfrågor 

som är mest relevanta för detaljplanen. Övriga sakområden som avgränsats bort 

hanteras direkt i planbeskrivningen och beskrivs enbart övergripande i MKB:n 

såsom exempelvis vattenskyddsområden, landskapsbild, kulturmiljö, riksintressen 

etc.  

 

Detaljplaneområdet är i nuläget inte strandskyddat. När det finns en gällande 

detaljplan återinträder normalt sett strandskydd när planen upphävs till förmån för 

en ny detaljplan. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande angett att 

strandskyddet inte är upphävt på grund av gällande detaljplan. Strandskyddet 

kommer därför inte att återinträda vid ett upphävande av gällande plan.  
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3.2 Tidsmässig avgränsning 
Avgränsning i tid innebär att MKB:ns tidshorisont begränsas med hänsyn till när 

relevanta miljökonsekvenser kan förväntas inträffa. Nollalternativet och 

planalternativet ska jämföras mot samma tidshorisont i MKB:n. Tidshorisonten i 

MKB:n följer planens genomförandetid, som är 10 år. 

3.3 Geografisk avgränsning 
Utredningsområdet för MKB sammanfaller huvudsakligen med detaljplanens yttre 

gräns, Figur 3. Den förändrade markanvändningen av området kan medföra 

konsekvenser även på kringliggande områden och därför har konsekvenser i vissa 

fall hanteras för ett större område. Påverkan utanför detaljplanerområdet 

konsekvensbedöms inom det område som anses relevant för respektive 

miljöaspekt. 

 

 

Figur 3. Planområdets utsträckning markerat med blå ram i förhållande till 

Mölnlycke tätort.  

4. Bedömningsmetodik 

4.1 Tillvägagångssätt 
En MKB är både ett dokument och en process. Processen kring MKB ska integrera 

miljöaspekterna i planeringen så att en hållbar utveckling främjas. Arbetet med 

MKB ska ge möjlighet till en ökad insyn för myndigheter, enskilda, allmänhet och 

organisationer och därmed bidra till ett breddat kunskapsunderlag. 
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Ett MKB-dokument beskriver planförslagets påverkan på miljö, människors hälsa 

och hushållningen med naturresurser. Dokumentet är ett beslutsunderlag för 

detaljplan och fungerar rådgivande. För bedömningar av planens konsekvenser 

beskrivs först vilka förändringar ett plangenomförande ger upphov till för olika 

aspekter och därefter vilka effekter och konsekvenser förändringen bedöms ge 

upphov till. 

4.2 Bedömningsgrunder 
MKB:n ska belysa vilka konsekvenser som kan uppstå om planen genomförs och 

vad som är viktigt att tänka på i den fortsatta planeringen för att undvika eller 

begränsa påverkan på omgivande miljö. För att bedöma vilka miljökonsekvenser 

som uppstår jämförs föreslagen plan med en situation utan att planen genomförs, 

ett så kallat nollalternativ, se vidare avsnitt Alternativ. 

Konsekvenserna av planförslaget bedöms utifrån inverkan på olika aspekters 

miljövärden, se Tabell 1. I MKB:n beskrivs både positiva och negativa 

konsekvenser. Konsekvenserna anges i en femgradig skala (ingen/försumbar till 

mycket stor). I den samlade bedömningen tydliggörs de olika konsekvenserna 

med färger som framgår av Tabell 1.  

Storleken på konsekvensen är beroende av hur många som är berörda, 

miljövärdets betydelse samt hur stor förändringen/effekterna bedöms bli. 

Bedömningar av förändring/effekter utgår generellt från utbredning (lokalt, 

regionalt eller globalt) och varaktighet (kortvariga/tillfälliga, långvariga men 

reversibla eller permanent/irreversibla). Miljövärdet är beroende av om 

miljöintresset har nationella, regionala eller lokala värden. Detta innebär t ex att 

en måttlig effekt på ett objekt av litet värde kan bedömas som en liten 

konsekvens, medan en liten effekt på ett objekt av stort värde kan bedömas som 

en måttlig konsekvens. 

 

Tabell 1. Matris för bedömning av konsekvenser med färger för negativa 
konsekvenser. Eventuella positiva konsekvenser är grönmarkerade.  

 stor+/-  

effekt 

måttlig+/-  

effekt 

liten+/-  

effekt 

Försumbar 

effekt 

stort  

miljövärde 

mycket stor 

konsekvens 

stor  

konsekvens 

måttlig  

konsekvens 

liten 

konsekvens 

måttligt  

miljövärde 

stor  

konsekvens 

måttlig  

konsekvens 

liten 

konsekvens 

ingen/ 

försumbar 

litet  

miljövärde 

måttlig  

konsekvens 

liten 

konsekvens 

försumbar 

konsekvens 

ingen/ 

försumbar 

 

Grunderna för att värdera miljöintresset och betydelsen av effekten skiljer sig åt 

mellan de olika miljöaspekterna. Betydelsen av effekter värderas bland annat med 

hänsyn till relevanta bestämmelser, exempelvis miljöbalkens hushållnings-

bestämmelser, vedertagna rikt- eller gränsvärden och gällande miljökvalitets-

normer. För de olika bevarandeintressena, som exempelvis naturmiljö, är 

områdets eller objektets specifika kvaliteter, särart och eventuellt lagstadgat 

skydd viktigt vid bedömning av miljökonsekvenserna.  
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För avsnittet Risker görs inte konsekvensbedömning enligt ovan nämnda metod. 

Istället görs bedömningen om riskerna är acceptabla eller inte. 

5. Alternativ

5.1 Nollalternativ 
För samtliga miljöaspekter som ingår i miljöbedömningen ska 

utbyggnadsalternativet jämföras med ett nollalternativ. I nuvarande översiktsplan 

ingår planområdet i ett utvecklingsområde för industriändamål men det finns 

ingen fastställd detaljplan inom planområdet. Nollalternativet innebär att 

bergtäkten kommer finnas kvar och drivas vidare till tillståndet för täkten löper ut. 

I täktens aktuella miljötillstånd finns villkor om att täktområdet ska 

efterbehandlas när täkten avslutas samt att efterbehandlingsplan för täktområdet 

ska finnas och att den slutliga efterbehandlingen ska planeras i god tid i samråd 

med markägaren och tillsynsmyndigheten. Nollalternativet innebär därför att 

täkten återställs efter att tillståndet löper ut på ett sådant sätt att detta är 

godtagbart ur tillsynsmyndighetens och markägarens perspektiv.   

Nollalternativet innebär: 

• Fortsatt täktverksamhet inom ramen för täktens tillstånd.

• Efterföljande återställande av täkten enligt vad som är angivet enligt

tillståndet för täkten.

5.2 Studerade alternativ 
Att identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ är en viktig del av 

miljöbedömningen. Härryda kommun har tagit fram ett 

bostadsförsörjningsprogram som gäller för perioden 2019–2023 och har sin 

utgångspunkt i Härryda kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning (Härryda 

Kommun, 2019) vilket är vägledande vid tillämpningen av plan- och bygglagen. 

Kommunfullmäktige har även fastställt en strategisk plan där ett antal 

bostadspolitiska mål finns definierade. Härryda kommun har även 

aktualitetsprövat befintlig översiktsplan och där beslutat att denna är inaktuell. 

Framtagandet av en ny översiktsplanen påbörjades under 2019. 

Härryda kommun har en målsättning om en befolkningsökning på ca 1,5 % per år 

och de senaste 15 åren har ökningen varit i snitt 1,4 % per år.  

I bostadsförsörjningsprogrammet har Härryda kommun utrett alternativa 

lokaliseringar, identifierat ett antal områden som är möjliga för utbyggnad av 

bostäder utifrån respektive kommundels förutsättningar och begränsningar. På 

identifierade platser planerar kommunen bygga ca 2 440 bostäder under 

tidsperioden 2019–2023. I bostadsförsörjningsprogrammet finns det föreslagna 

planområdet upptaget och där anges att det inom aktuellt planområde ska byggas 

ca 130 bostäder på kort sikt och fullt utbyggt innehålla totalt 850 bostäder.  
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Enligt Härryda kommun finns det inga rimliga alternativ till i 

bostadsförsörjningsprogrammets föreslagna områden för att skapa lika många 

bostäder på kort sikt. Övriga områden upptagna i bostadsförsörjningsprogrammet 

är inte reella alternativ till föreslagen exploatering eftersom även dessa behöver 

genomföras för att kunna svara upp mot kommunens mål om en årlig 

befolkningsökning på 1,5 %. Föreslagen exploatering innebär inte heller att 

brukbar mark tas i anspråk. Att lösa in annan privat mark är en tidskrävande, dyr 

och svår process som kommunen undviker när det är möjligt. Tillgänglig mark för 

nya bostadsområden är begränsad och föreslagen exploatering är en viktig 

pusselbit för att kommunen ska kunna nå sina långsiktiga mål samt följa beslutat 

bostadsförsörjningsprogram. Sammantaget gör det att jämförbara och rimliga 

alternativ (utöver nollalternativ) utifrån detaljplanens syfte, innehåll och läge i 

kommunen saknas för föreslagen exploatering. Den förslagna planen innebär att 

kommunens mål om befolkningsökning och antal nya bostäder kan uppfyllas, ett 

sår (stenbrottet) i naturen/landskapet kan återställas, omvandlas och 

tillgängliggöras samt att nya samhällsfunktioner tillförs i östra Mölnlycke. 

 

  

Figur 4. Planerad bostadsetablering enligt Härryda kommuns 
bostadsförsörjningsprogram i Mölnlyckes närhet. 
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Alternativa utformningar av planområdet har studerats i planarbetet avseende 

kvartersstruktur, trafikstruktur och lämplig fördelning av boendealternativ utifrån 

de begränsningar platsen innebär. Detta har skett löpande under planarbetet och 

har bland annat lett fram till att en vall kommer byggas mot väg 40/27 som 

kommer förbättra bullersituationen i området. 

6. Övergripande förutsättningar

6.1 Kommunal planering 

Gällande detaljplaner 

Planområdet omfattas av följande gällande detaljplaner som tillåter industri, 

småindustri och kontor: ” Detaljplan för del av Bråta 2:100 m.fl.” (P95/12 laga 

kraft 1995-10-09) och ”Detaljplan för del av Bråta 2:105 m.fl.” (P200, laga kraft 

2011-03-01) samt ”Stadsplan för Bråta 2:104 m.fl.” (S26, fastställd 1987-11-18). 

En del av det östra delen av planområdet omfattas inte av detaljplan.  

Planområdet gränsar till ett industriområde i väster som omfattas av detaljplan 

”P200”. Väster om Grustagsvägen ligger stadsplan ”S26” som också tillåter 

industriverksamhet. Strax sydväst om planområdet ligger ”Gula villan” som 

omfattas av detaljplan P95/12 där markanvändningen är angiven som kontor och 

det närmsta området runt Gula villan inte får bebyggas.  

Översiktsplan 

Enligt kommunens översiktsplan från 2012 är planområdet ett utvecklingsområde 

för industriändamål. 2018 togs dock beslut om att översiktsplanen inte längre är 

aktuell och en ny översiktsplan håller på att tas fram. 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Härryda kommun ingår i ett av Göteborgsregionens huvudstråk för regional 

utveckling. Detaljplanen bidrar till centrumnära boende med tillgänglig 

kollektivtrafik och bidrar därmed till den regionala utvecklingen. 

Övriga kommunala strategiska dokument 

I det kommunalstrategiska ”Bostadsförsörjningsprogram 2019-2023” föreslås ca 

850 bostäder inom aktuellt planområde.  

Planområdet omfattas inte av kommunens grönplan, kulturmiljöplan eller 

naturvårdsplan. 

6.2 Riksintressen 
Riksintressen i planområdet närhet utgörs av Väg 40/27, Landvetter flygplats, 

Bråtaområdet och Älvsborgsbanan. Utöver dessa så finns riksintresse för 

Göteborgs stads dricksvattenanläggningar i form av Delsjöarna samt delar av 
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Rådasjön (reservtäkt) i relativ närhet till planområdet. Delsjöområdet är också 

riksintresse för friluftsliv.    

 

 

Figur 5. Riksintressen i planområdet närhet. 

6.2.1 Väg 40/27 
Väg 40/27 angränsar till planområdet i norr och utgör en barriär för planområdet 

för hur människor kan röra sig även om en tunnel under vägen finns strax väster 

om planområdet. Väg 40/27 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen 

fastställt. Vägarna i det nationella stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. 

Delen mellan Göteborg och Jönköping ingår även i det av EU utpekade Trans 

European Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild 

internationell betydelse. Väg 40/27 är en viktig tvärförbindelse i Götaland som 

förbinder norra Kalmar län med Jönköpingsregionen och västra Sverige.  

6.2.2 Landvetter flygplats 
Ca 7,5 km öster om planområdet ligger Landvetter flygplats. Planområdet ligger 

inte inom flygplatsen influensområde vad gäller buller och ej heller inom 

influensområdet vad gäller flyghinder.  

6.2.3 Älvsborgsbanan 
Älvsborgsbanan ligger knappt 1 km söder om planområdet på andra sidan 

Landvettersjön. Älvsborgsbanan är av särskild regional betydelse och är utpekat 

som riksintresse för kommunikation. Banan sträcker sig mellan Uddevalla och 

Borås, den är viktig för persontrafiken men används även för omledningstrafik. 

Banan förbinder Västra stambanan, Norge/Vänerbanan, Kinnekullebanan samt 

Norra och Södra Bohusbanan.  

6.2.4 Bråtaområdet 
Direkt norr om planområdet och norr om Väg 40/27 ligger Bråtaområdet som 

utgör riksintresse för friluftsliv. Bråtaskogen är ett kuperat område på ca 24 ha 
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och området ligger intill Delsjöområdet Knipleflågsberget. Bråtaområdet är en 

skog med vildmarkskaraktär som erbjuder ostörda naturupplevelser med utblickar 

över myrar och bergsplatåer.  

 

Området erbjuder vandring, strövande, promenader, naturupplevelser, bär- och 

svampplockning, löpning m.m.  

6.2.5 Delsjöområdet 

Delsjöområdet utgör genom sin storlek och omväxlande natur och centrala läge 

ett ytterst värdefullt friluftsområde i en storstadsregion. Området är en av de 

viktiga ”gröna kilar” kring Göteborg som pekats ut och som sträcker sig ända fram 

till stadsdelen Örgryte. Området är överlag omgivet av stora bostadsområden och 

ansluter i norr till Sävedalen och Partille. Centrala delar av området är skyddade 

som naturreservat (Om Delsjöområdet, 2019). 

6.2.6 Göteborgs och Mölndals dricksvattenförsörjning och skydd enligt 7 
kap miljöbalken 
Aktuellt planområde ingår i dagsläget inte i något vattenskyddsområde men väl i 

avrinningsområdet för Rådasjöns vattentäkt. Mölndals stad har i april 2019 lämnat 

in en ansökan till Länsstyrelsen om fastställelse av ett nytt vattenskyddsområde 

för Rådasjöns vattentäkt. Då ingår planområdet i det som är föreslaget som 

primär skyddszon för föreslaget vattenskyddsområde. Den primära skyddszonens 

område omfattar rinntider på upp till 6 timmar till uttagspunkten. 

 

Rådasjöns vattentäkt utgör ett riksintresse då det är kopplat till det system, 

Göteborgs stads dricksvattenanläggningar, som av Havs- och Vattenmyndigheten 

2016-09-16 förklarats som riksintresse för vattenförsörjningen. Rådasjöns 

anläggningar utgör reservvattentäkt för Göteborgs stad. Vattentäkten står även 

för en mindre leverans till Härryda kommun via en sjöledning.  

 

Vattentäkten bedöms ha ett extremt högt skyddsvärde enligt de 

värderingsgrunder som Naturvårdsverket har tagit fram för vattentäkter och som 

anges i handbok 2010:5. 
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Figur 6. Karta över riksintresse för vattenförsörjning, Göteborgs stads 
dricksvattenanläggningar, beslutad av HaV 2016-09-16. 

 

 

Figur 7. Planområdet (röd ring) i förhållande till föreslaget nytt 
vattenskyddsområde för Rådasjöns vattentäkt. (Ramboll, 2018). 
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Aktiviteter i planområdet kan medföra risker för negativ påverkan på vattentäkten 

från framför allt under anläggningsskede. Man kan generellt säga att bebyggelse i 

sig kan utgöra hot mot vattentäkten på grund av föroreningsbelastning från dag- 

och spillvatten (inklusive bräddpunkter), läckage av hushållskemikalier från 

enskilda fastigheter, läckage av föroreningar från olika typer av upplag, läckage av 

föroreningar vid skötsel av grönytor och läckage av föroreningar och penetrering 

av skyddande marklager via energibrunnar eller andra typer av brunnar. 

(Ramboll, 2018) 

 

I de föreslagna skyddsföreskrifterna regleras många av dessa risker i form av 

tillståndsplikt för schaktning, hantering av petroleumprodukter, hantering av 

kemikalier, förbud mot användning av förorenade massor m.m.  

 

För att undvika negativa effekter av planens införande på Rådasjöns vattentäkt är 

det viktigt att särskild hänsyn tas i anläggningsskedet även om några 

skyddsföreskrifter inte är antagna. 

6.3 Kulturmiljö 
Inom planområdet finns inga kända kulturmiljövärden eller fornlämningar 

(Länsstyrelsens Webgis, 2019). Planområdet omfattas inte heller av kommunens 

kulturmiljöplan. 

 

 

Figur 8. Inga kulturmiljövärden finns inom planområdet (röd ring). Utanför 
planområdet finns lämningar med benämningen ”övrig kulturhistorisk lämning”. 
Dessa syns som två blå prickar i kartan (Länsstyrelsens Webgis, 2019). 
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Planområdet omgärdar i sydväst en fastighet där en byggnad kallad Gröengården 

eller ”Gula villan” ligger (Bråta 2:135). Fastigheten ingår inte i planområdet. I den 

gällande detaljplanen skyddas byggnadens kulturmiljövärden med skydds- och 

varsamhetsbestämmelser. Planförslaget innebär att denna fastigheten kommer 

angränsa till ett område som i öst som planläggs för skola, förskola, äldreboende 

och bostäder, i söder och väst av vägområden samt i norr och sydöst E-områden 

avsedda för parkering och teknik.  

6.4 Närliggande verksamheter 
Det föreslagna planområdet ligger i anslutning till Bråta verksamhetsområde. 

Befintliga detaljplaner för Bråta verksamhetsområde medger industriverksamhet. 

Inom industriområdet finns en tillståndspliktig verksamhet och två 

anmälningspliktiga verksamheter. En inventering av verksamheterna har 

genomförts inom ramen för utredningar med avseende på risk, buller och 

lukt/luftkvalitet.  

En riskbedömning har genomförts där risker från verksamheterna i Bråta 

verksamhetsområde har bedömt. I denna konstateras att en av verksamheterna, 

Svenska Retursystem AB, medför att skyddsavstånd måste inarbetas i 

detaljplanen om inte andra skyddsåtgärder vidtas (Sweco, 2019). Verksamheten 

(Svenska Retursystem AB) vars huvudsakliga verksamhet består i att tvätta och 

leverera ut återanvändbara transportsystem, förvarar i sin verksamhet brandfarlig 

gas såsom sprayburkar där det inte kan uteslutas att volymerna förvarad gas 

överstiger 60 liter. 

Genomförd luftförorenings- och luktutredning konstaterar att det inte går att 

utesluta att två verksamheter inom industriområdet skulle kunna medföra en 

luktstörning för planområdet (Bråta ÅVC och Sortera Skandinavien AB) men dessa 

luktstörningar bedöms vara små eller försumbara (Sweco, 2019). 

Den största omgivningspåverkans som verksamheterna i industriområdet har är 

bulleremissioner vilket dels kommer från fasta installationer såsom kylaggregat, 

fläktar, kompressorer etc. men främst från tunga transporter till och från 

verksamheterna (Sweco, 2019). 

Figur 9 illustrerar de verksamheter som enligt genomförda utredningar medför 
eller kan medföra en påverkan på planområdet vilka beskriv närmare i 
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Tabell 2.  

 

 

 

Figur 9. Illustrationskarta över verksamheter i Bråta verksamhetsområde som 

medför eller kan medföra en påverkan på planområdet. 
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Tabell 2. Förteckning över de företag i Bråta verksamhetsområde som har någon 
miljöpåverkan på planområdet. 

Nr. Företag Verksamhet Miljöaspekt 

1 Svenska Retursystem 

AB 

Logistik och 

tvättanläggning för 

returpallar och returlådor. 

Miljöfarlig verksamhet, ej anmälningspliktig 

eller tillståndspliktig. Förvaring av brandfarlig 

gas i mängder över 60 liter. Verksamhet med 

större bullerpåverkan. 

2 Tente AB Försäljning och service för 

hjul och länkhjul 

Måttlig bullerpåverkan. 

3 Avflyttad verksamhet Avflyttad verksamhet Tidigare verksamhet med större 

bullerpåverkan. 

4 Besikta bilprovning 

Sverige AB 

Bilprovning Liten bullerpåverkan. 

5 MLS Bil & Däck AB Bilservice och verkstad Miljöfarlig verksamhet, ej anmälningspliktig 

eller tillståndspliktig. 

Måttlig bullerpåverkan. 

6 Råda Åkeri AB Åkeri – Vägtransport och 

godstrafik 

Liten bullerpåverkan. 

7 Busch Vakuumteknik AB Partihandel och reparation 

av pumpar, fläktar och 

kompressorer. 

Miljöfarlig verksamhet, ej anmälningspliktig 

eller tillståndspliktig. 

Måttlig bullerpåverkan. 

8 Råda Plåt & Svets Metallbearbetning Måttlig bullerpåverkan. 

9 Raydar AB Partihandel och tillverkning 

- Vattendesinfektion samt 

kemikalietillverkning i liten 

skala. 

Miljöfarlig verksamhet, ej anmälningspliktig 

eller tillståndspliktig. 

Försumbar bullerpåverkan. 

10 Gandalf Data AB Partihandel – Datorer och 

kringutrustning 

Måttlig bullerpåverkan. 

11 AB Zeller & Co  Handel med stål, smide, 

gjutgods m.m. 

Måttlig bullerpåverkan. 

11 World Wide Wheels Butikshandel med cyklar Måttlig bullerpåverkan. 

12 WSB AB Försäljning av 

alkoholhaltiga drycker 

Måttlig bullerpåverkan. 

13 FedEx Kurir- och försändelse 

service 

Liten bullerpåverkan. 

14 Avflyttad verksamhet Avflyttad verksamhet Tidigare verksamhet med större 

bullerpåverkan. 

15 Sortera Skandinavien 

AB 

Mellanlagring av avfall Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet, 

luktpåverkan kan inte uteslutas, begränsad 

bullerpåverkan 

16 Bråta ÅVC Återvinningscentral Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, 

luktpåverkan kan inte uteslutas, begränsad 

bullerpåverkan 

17 Assa Abloy Låstillverkning Miljöfarlig verksamhet, ej anmälningspliktig 

eller tillståndspliktig. 

Liten bullerpåverkan. 

17 Aptus Elektronik AB Utveckling och 

vidareförsäljning av 

låssystem 

Miljöfarlig verksamhet, ej anmälningspliktig 

eller tillståndspliktig. 

Liten bullerpåverkan. 

18 Pilkington Automotive 

Sweden AB 

Partihandel - Glasprodukter Liten bullerpåverkan 

19 Apoteket AB Partihandel - Apoteksvaror Liten bullerpåverkan 

20 Linas Matkasse Vidareförsäljning av mat Liten bullerpåverkan 

21 Risenta AB Handel med 

livsmedelsprodukter och 

livsmedelsproduktion 

Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet, 

Begränsad bullerpåverkan. 
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Två verksamheter har flyttat från området, nr 3 och 14 i Figur 9, där 

verksamheterna tidigare använde ett större antal kylaggregat både fast 

installerade och på lastbilar vilket föranledda att dessa verksamheter hade stor 

bullerpåverkan på planområdet. Då det är oklart vilka verksamheter som kommer 

flytta in så har bullerpåverkan från de tidigare verksamheterna använt i 

bullerberäkningarna för att beräkningarna ska motsvara ett värsta scenario. 

 

I nedanstående avsnitts beskrivs de verksamheter inom Bråta 

verksamhetsområdet som skulle kunna ha större påverkan på planområdet. 

 

Svenska Retursystem AB, < 10 m från planområdet 

Svenska Retursystem är enligt uppgift från Härryda kommun en miljöfarlig 

verksamhet men ej tillståndspliktig eller anmälningspliktig utan klassas som en 

s.k. u-verksamhet. Vid anläggningen tvättas och distribueras återanvändningsbara 

returpallar och returlådor samt visst underhåll och reparation av dessa. 

Verksamheten medför tunga transporter för inkommande och utgående returpallar 

och lådor och lastbryggor är placerade på den västra delen av byggnaden d.v.s. 

motsatt sida i förhållande till planområdet. Vid anläggningen förvaras brandfarligt 

gas i form av bland annat svetsgas och sprayburkar av olika slag som används vid 

underhåll och reparation av maskiner. Det går inte att utesluta att volymen av 

dessa brandfarliga gaser överstiger 60 liter vid något tillfälle. Verksamheten har 

ventilationsutblås på taket och på byggnadens östra fasad vilka medför buller.  

 

Sortera Skandinavien AB, ca 300 m från planområdet 

Vid Sortera Skandinavien ABs anläggning mellanlagras farligt avfall och icke farligt 

avfall i de mängder som medför att verksamheten är anmälningspliktig med 

verksamhetskoderna 90.40 och 90.60 i Miljöprövningsförordningen SFS 2013:251. 

Verksamhetskod 90.40 medger mellanlagring av högst 30 000 ton icke farligt 

avfall om avfallet ska användas för byggnads- och anläggningsändamål eller högst 

10 000 ton icke farligt avfall i andra fall. I anmälan anges att mängden farligt 

avfall per år inte kommer överstiga 50 ton per år eller 5 ton oljeavfall, 10 ton 

blybatterier, 20 ton elektriska eller elektroniska produkter, 30 ton impregnerat trä, 

5 ton färgburkar eller 1 ton annat farligt avfall per tillfälle.  

    

Verksamheten har i beslutet avseende den anmälda miljöfarliga verksamheten fått 

föreläggande om bland annat bullerbegränsningar som gäller vid närmsta 

bostadsområde. I föreläggandet framgår även att farligt avfall ska förvaras i 

tätslutande kärl. Verksamheten ska även bedrivas så att nedskräpning, damning 

eller andra olägenheter förhindras.     
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Bråta ÅVC, 400 m från planområdet 

Bråta ÅVC är Härryda kommuns enda återvinningscentral och är den verksamhet 

inom Bråta verksamhetsområde som är tillståndspliktig. Tillståndet omfattar: 

- Mellanlagring av högst 175 ton farligt avfall vid varje enskilt tillfälle. 

- Mellanlagring av högst 10 000 ton annat avfall än farligt avfall per år. 

 

För tillståndet finns bland annat villkor om hur farligt avfall ska förvaras och att 

det ska förvaras i tätslutande kärl. Anläggningen har även villkor för buller som 

gäller vid närmsta bostäder. I tillståndet anges även att verksamheten ska 

bedrivas så att nedskräpning, lukt, damning eller andra olägenheter förhindras. 

 

Vid återvinningscentralen hanteras olika avfallsfraktioner såsom brännbart, metall, 

wellpapp, trä, komposterbart trädgårdsavfall m.m. vilket illustreras i Figur 10. 

 

Figur 10. Översiktlig bild av Bråta återvinningscentral med de avfallsfraktioner 
som hanteras. 

 

Vid återvinningscentralen hanteras en mindre mängd farligt avfall så som färg, 

lösningsmedel, oljor och andra kemikalier som kan uppstå vid ett hushåll. All 

hantering sker inomhus och byggnaden där detta avfall hanteras är försedd med 

ventilation där eventuella luftföroreningar släpps ut på byggnadens tak. Vid 

anläggningen förekommer entreprenadmaskiner för flytt av containrar, 

komprimering av avfall i containrar etc. 
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7. Konsekvenser till följd av detaljplanens genomförande 

7.1 Naturmiljö 

7.1.1 Förutsättningar 
Området utgörs idag av en bergtäkt och naturområden i dess utkanter. 

Sammanhållna skogsområden finns i den södra delen av planområdet.  

 

Norr om Väg 40/27, ca 50 m norr om planområdet, ligger Bråtaskogens 

naturreservat, se Figur 11. Närmaste Natura 2000-område, Labbera (SE0520169), 

ligger vid Rådasjön 2,5 km väster om planområdet. Labbera utgörs av en halvö i 

Rådasjön, som ligger nedströms från Landvettersjön.  

 

 

Figur 11. Naturvärden finns norr om planområdet (röd ring) och väg 40/27. De 
gröna skrafferade områden visar Bråtaskogens naturreservat (Länsstyrelsens 
Webgis, 2019). 

 

En naturvärdesinventering har utförts av landmiljön inom fastigheterna Bråta 

2:139 och 2:29 den 14 november 2017 (Sweco, 2018).  Inventeringsområdet 

framgår av Figur 12.  
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Figur 12. Inventerat området markerkart streckad ram (Sweco, 2018). 

Endast ett område söder om planområdet bedömdes ha visst naturvärde, 

naturvärdesklass 4. Den sydvästra delen av skogsområdet består främst av 

blandlövskog med lönn, björk och ek. En mindre bäck går genom området. En 

stenmur sträcker sig söder om fastighet tillhörande Gula villan och fortsätter en 

bit in på planområdet längs med skogsmark och Boråsvägen. Muren omfattas inte 

av det generella biotopskyddet eftersom den ligger i skogsmark. I den nordöstra 

delen av det inventerade området består trädskiktet främst av tall och inslag av 

gran. I markvegetationen finns bland annat ljung, lingon och blåbär. Stående och 

liggande död ved finns inom de inventerade områdena. Inga naturvårdsarter eller 

områden med högre naturvärden har hittats. 

I planförslaget ingår att Grustagsvägen kan breddas. Träden vid vägen har 

bedömts vara rester från en äldre trädgård och inte planterade alléträd. Alléer 

bedöms inte finnas inom planområdet. Gamla träd har dock en positiv påverkan 

på närmiljö, har höga ekologiska värden och bidrar med ekosystemtjänster. 

I naturvärdesinventeringen har inrapporterade artfynd stämts av mot 

ArtDatabanken och databasen för skyddade arter för tidsperioden 2000–2017 

(Artportalen Prickkarta, 2019). 
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Exempel på arter som rapporterats växa i strandskogen strax söder om 

Boråsvägen och planområdet är långhornskrypare, skogstvestjärt, 

fläcklundsnäcka, fläckdisksnäck och gullkrös (Artportalen, 2019). Den starkt 

hotade arten skaftslamkrypare har observerats utanför planområdet (Sweco, 

2018a).  

Den rödlistade backsvalan har observerats i ett västligt beläget sandtag utanför 

planområdet. Naturvärdesinventeringen gjordes under vintern och därför har få 

fågelobservationer gjorts inom planområdet.  

 

Flera fladdermusarter lever i lövskogsområdet intill Landvettersjön, sannolikt på 

grund av god tillgång till insekter. Fyra rödlistade arter, samtliga i kategorin 

livskraftig (LC), har observerats i planområdet i samband med en 

fladdermusinventering. Dessa är nordisk fladdermus, dvärgfladdermus, gråskimlig 

fladdermus och vattenfladdermus (Sweco, 2018b). Brynmiljöerna kring bergtäkten 

bedöms inte vara ett primärt jaktområde och även skogen mellan täkten och 

Boråsvägen bedöms ha begränsade värden för fladdermöss. Detaljplanen bedöms 

inte påverka några värden för fladdermöss.  

7.1.2 Konsekvenser av nollalternativet  
Nollalternativet innebär att bergtäkten kommer finnas kvar och drivas vidare till 

tillståndet för täkten löper ut. När täkten avslutas ska området efterbehandlas. En 

efterbehandlingsplan ska tas fram i samråd mellan tillsynsmyndigheten och 

markägaren. Detta innebär att återställande av området kan göras på ett sätt som 

ökar naturvärdena i området jämfört med de värden som finns inom täktens 

område idag. För den del av området som har planbestämmelse n1 i gällande plan 

får skogen inte gallras utan marklov. För den del av området som har 

planbestämmelse n2 ska slänterna gräsbesås och området ska 

kompletteringsplanteras med träd efter avslutad täktverksamhet. Området längre 

österut är i dagsläget inte planlagt. Det innebär att pågående markanvändning 

kan fortsätta inom det området. Sammantaget bedöms nollalternativet innebär en 

liten positiv konsekvens för den del av området som är planlagd med avseende på 

naturmiljön på längre sikt då täkten avslutas. I den delen som inte är planlagd i 

dagsläget förväntas konsekvenserna bli försumbara då ingen exploatering 

genomförs men skogsområdet inte är skyddat mot exempelvis avverkning.  

7.1.3 Inarbetade åtgärder 

Planförslaget har flera planbestämmelser om markens anordnande och vegetation. 

Centralt i området finns ett längsgående område avsatt som park. Flera av 

områdena som betecknats B får endast hårdgöras till en viss procent.  

7.1.4 Konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget innebär att vissa befintliga skogsområden som omgärdar bergtäkten 

får bebyggas. Hela området, utom huvudgatan, planläggs som kvartersmark där 

delar av området har egenskapsbestämmelse om att park eller naturområden får 

anordnas.  
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Fladdermöss bedöms kunna påverkas lite och negativt av planförslaget eftersom 

lövskog med visst värde för födosök ianspråktas i ett strandnära läge. 

Fladdermöss föredrar dock äldre ädellövskog och det finns inga kända 

övervintringslokaler eller yngelmiljöer inom planområdet. Negativ påverkan 

bedöms därför som begränsad. 

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget ha en liten eller försumbar negativ 

konsekvens för naturmiljön eftersom ingen ovanlig naturtyp med stor biologisk 

mångfald påverkas. Befintlig naturmiljö minskar i omfattning och kan förändras i 

kvalitet med planförslaget.  

Planen innebär att delar av befintlig naturmark omvandlas till centrumverksamhet, 

skola, förskola och äldreboende. Planområdet innebär också att parker och 

naturområden får anordnas inom kvartersmark. Dessa park- och naturområden 

kan med tiden tillföra rekreativa och ekologiska värden till området.  

7.2 Människors hälsa 

7.2.1 Lukt 

7.2.1.1 Förutsättningar 
Planområdet angränsar till Bråta verksamhetsområde där industriverksamheter 

tillåts. Sweco har genomfört en utredning av eventuellt luktande verksamheter 

som skulle kunna påverka planområdet. Eftersom detaljplanerna för Bråta 

verksamhetsområde inte medger industriverksamhet med större 

omgivningspåverkan så är det få av verksamheterna som bedöms vara 

luktstörande. Sweco har identifierat två verksamheter som skulle kunna medföra 

luktstörningar, Bråta ÅVC och Sortera Skandinavien AB (Sweco, 2019). Båda 

dessa verksamheter har liknande verksamheter d.v.s. mellanlagring av avfall som 

beskrivits närmare i avsnitt 6.4. Bedömning av verksamheternas luktpåverkan har 

enbart gjorts kvalitativt i Swecos rapport och inga mätningar av luktstyrka 

tillsammans med spridningsberäkningar har genomförts.  

7.2.1.2 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär fortsatt bergtäkt i planområdet som därefter kommer 

återställas men området kommer troligen innebära ett relativt otillgängligt 

naturområde där få människor kommer att vistas. Verksamheterna som skulle 

kunna orsaka luktstörningar i området ligger relativt långt från området och 

luktstyrkan från dessa bedöms som liten till försumbar (Sweco, 2019). 

Nollalternativet bedöms ha försumbar konsekvens med avseende på lukt. 

7.2.1.3 Konsekvenser av planförslaget 

Planförslaget innebär att mycket människor kommer vistas och bo i planområdet 

och eventuella luktstörande verksamheter skulle kunna påverka ett stort antal 

människor med ett stort antal klagomål som följd. Av de verksamheter som nu 

finns i Bråta verksamhetsområde har två verksamheter med risk för luktstörande 

verksamhet identifierats. Luktstyrkan från dessa två verksamheter bedöms som 
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liten alternativt försumbar men kan inte uteslutas. Det är främst hanteringen av 

farligt avfall såsom lösningsmedel, färger, oljor etc. som bedöms utgöra risk för 

luktstörningar. Hanteringen av detta avfall sker dock inomhus vid båda 

anläggningar med kontrollerad ventilation av dessa utrymmen. Det går dock inte 

att utesluta att luktstörning kan förekomma även om frekvensen av dessa 

störningar är liten. Avståndet till planområdet för båda dessa verksamheter är 

relativt stort, ca 400 m, vilket innebär att eventuella luktstörningar från 

verksamheterna kommer spädas ut innan lukten når planområdet. Det 

sammanfattande bedömningen är att planförslaget innebär en liten eller 

försumbar risk för störning med avseende på lukt.  

7.2.2 Buller 

7.2.2.1 Förutsättningar 
Planområdet är främst bullerpåverkat från Väg 40/27 i norr och Boråsvägen i 

söder men även av Bråta verksamhetsområde i väster. Delar av Väg 40/27 är 

naturligt avskärmat genom ett bergparti i den västra delen av planområdets gräns 

till Väg 40/27 vilket är bullerdämpande för denna del av vägen. Väg 40/27, som 

har en skyltad hastighet om 100 km/h, trafikeras av ca 45 800 fordon per dygn 

(ÅDT) varav ca 13 % utgörs av tung trafik (Sweco, 2019).  

 

Boråsvägen har en skyltad hastighet i höjd med planområdet på 60 km/h och 

trafikeras enligt trafikverkets senaste mätning 2014 av ca 4 200 fordon per dygn 

(ÅDT) varav ca 11 % utgörs av tung trafik (Sweco, 2019). 

 

Bråta verksamhetsområde ligger direkt väster om planområdet. Industriområdet 

består främst av verksamheter för logistik, mindre verkstadsindustri, verkstäder 

etc. Verksamheter medför buller genom tung trafik till och från industriområdet 

och genom fasta installationer i form av fläktar, kompressorer, kylanläggningar 

m.m. 

 

Inom planområdet finns i dagsläget en aktiv bergtäkt. Den befintliga 

verksamheten innebär sprängningsarbeten, krossning av berg, arbete med 

entreprenadmaskiner samt tunga transporter till och från området vilket medför 

buller under den tid arbete sker i täkten. Täkten har dock villkor för buller inom 

ramen för sitt tillstånd. 
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Figur 13. Planområdet (blå ram) i förhållande till Väg 40/27, Boråsvägen och Bråta 

verksamhetsområde. Nordväst vid planområdets gräns finns ett bergparti som 

utgör en naturlig barriär för buller.  

7.2.2.2 Bedömningsgrunder 
 

Trafikbuller 

För att bedöma bullerpåverkan från trafik i planområdet används riktvärden i 

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Dessa riktvärden 

ska tillämpas vid planläggning, bygglov och förhandsbesked för nya 

bostadsbyggnader. 

 

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik redovisas nedan i Tabell 3. 
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Tabell 3. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid planläggning 

Typ av plats 
Ekvivalent 

ljudnivå 
Vid överskridanden 

Maximal 

ljudnivå 

Vid 

överskridanden 

Bostad > 35 m2 

vid 

bostadsbyggnads 

fasad 

60 dBA 

1. minst hälften av

bostadsrummen i en

bostad bör vara vända

mot en sida där 55 dBA

ekvivalent ljudnivå inte

överskrids vid

fasaden, och

2. Minst hälften av

bostadsrummen bör vara

vända mot en sida där

70 dBA maximal ljudnivå

inte överskrids mellan kl.

22.00 och 06.00 vid

fasaden.

Bostad om högst 

35 m2 vid 

bostadsbyggnads 

fasad 

65 dBA 

Uteplats 50 dBA 70 dBA 

Nivån bör inte 

överskridas med 

mer än 10 dBA 

maximal ljudnivå 

fem gånger per 

timme mellan kl. 

06.00 och 22.00. 

Det finns inga särskilda riktvärden som gäller för bullerpåverkan vid nya 

skolgårdar men Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning (Naturvårdsverket, 

2017) med förslag på riktvärden som bör gälla, Tabell 4. 

Tabell 4. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård. 

Del av skolgård 
Ekvivalent ljudnivå för 

dygn (dBA) 
Maximal ljudnivå (dBA) 

De delar av gården som är avsedda 

för lek, vila och pedagogisk 

verksamhet    

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 701 

Industribuller 

1 Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då 
skolgården nyttjas. 
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Vid bedömning av påverkan av buller från industriverksamhet vid nybyggnation 

och planarbeten används vägledning från Boverket (Boverket, 2015). För att 

avgöra om ett område är lämpligt för bostadsbyggande använder man sig av en 

zonindelning med tre zoner beroende på vilka bullernivåer som förväntas. I Zon A 

bör bostadsbebyggelse kunna accepteras medan Zon C bör bostäder inte byggas. 

I Zon B kan bostäder byggas under vissa förutsättningar, Tabell 5.  

 

Tabell 5. Zonindelning beroende på ljudnivå från industri/annan verksamhet, 
frifältsvärde vid bostadsfasad. 

 
Leq dag  

(06–18) 

Leq kväll (18–22) 

samt lör-, sön- 

samt helgdag (06–

18)  

Leq natt (22–06) 

Zon A1  

Bostadsbyggnader bör kunna 

accepteras upp till angivna 

nivåer. 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B 

Bostadsbyggnader bör kunna 

accepteras förutsatt att 

tillgång till ljuddämpad sida 

finns och att byggnaderna 

bulleranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Zon C 

Bostadsbyggnader bör inte 

accepteras. 

>60 dBA >55 dBA >50 dBA 

 

Utöver detta gäller:  

• Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 

annat än vid enstaka tillfällen.  

 

• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens 

buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, 

lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara 

tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.  

 

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av 

tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den 

ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. 

Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid 

kortare händelser. 

 

Enligt vad som beskrivs i Tabell 5 så bör bostadsbyggnader kunna accepteras i 

Zon B under förutsättning att det finns tillgång till ljuddämpad sida och att 

byggnaderna bulleranpassas. Högsta ljudnivå vid ljuddämpad sida anges i Tabell 

6. 

                                                
1 För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller 
värdena enligt Tabell 6. 
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Tabell 6. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida, 
frifältsvärde utomhus vid bostadsfasas och uteplats. 

 
Leq dag  

(06–18) 
Leq kväll (18–22)  Leq natt (22–06) 

Ljuddämpad sida 45 dBA 45 dBA 40 dBA 

 

De angivna ljudnivåerna bör alltid klaras utomhus vid bostadsfasaden. I Zon A 

eller vid en ljuddämpad sida i Zon B bör ljudnivåerna också klaras vid en privat 

eller gemensam uteplats (ca 1,5 m över mark eller balkonggolv). I situationer där 

det inte är tekniskt möjligt att klara de angivna ljudnivåerna utmed samtliga 

våningsplan vid fasaden på en ljuddämpad sida, kan högre värden behöva 

accepteras för dessa. Detta gäller inte vid balkonger i de fall en bullerutredning 

har pekat ut dessa som de ljuddämpade uteplatserna. Angivna ljudnivåer bör alltid 

klaras vid en uteplats.  

 

Vid planläggning av skolor förskolor och vårdlokaler kan ljudnivåerna i Tabell 5 

användas för de tidpunkter aktuella lokaler används. För skolgårdar eller 

förskolegårdar är det önskvärt att ljudnivån inte överskrider 50 dBA (ekvivalent 

nivå dagtid) på delar av gården som är avsedd för lek, rekreation eller pedagogisk 

verksamhet. 

7.2.2.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär på kort sikt fortsatt täktverksamhet. Inom 

täktverksamheten genomförs sprängning, krossning bergmaterial medför 

bullerpåverkan på omgivningarna. Utöver själva verksamheten i täkten så 

transporteras material från täkten med ca 80 lastbilar per dygn som medför buller 

för närboende då antal fordonsrörelser blir 160 per dygn. Sammantaget medför 

nollalternativet en liten negativ konsekvens med avseende på buller från trafik då 

detta enbart utgör en mycket liten del av all trafik på Boråsvägen. Vid själva 

täktverksamheten genomförs olika moment som är bullerstörande såsom 

sprängningsarbeten, krossning av bergmaterial, lastning och transporter inom 

täkten. Verksamheten har bullervillkor som man måste förhålla sig till och relativt 

få människor rör sig i täktens närhet. Täkten bedöms ha en liten negativ 

konsekvens avseende buller på omgivningen.  

7.2.2.4 Inarbetade åtgärder 
Vid Väg 40/27 i det parti där det i dagsläget saknas en naturlig barriär mot 

trafikbuller kommer en skyddsvall byggas som dels fungerar som avåkningsskydd 

för fordon med farligt gods men även kommer att fungera bullerdämpande för 

planområdet. Vallen kommer att bli ca 2 m hög i förhållande till vägbanan. 

 

I planbestämmelserna anges att  

- Minst hälften av bostadsrummen i lägenhet där ekvivalent ljudnivå om 60 

dBA överskrids vid fasad ska orienteras mot en ljuddämpad sida. Planen 
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anger även att om bostaden har en eller fler uteplatser ska ljudnivån från 

trafikbuller vid minst en uteplats vara mot ljuddämpad sida. 

- Bebyggelse och andra anordningar ska placeras så att förskolegård med 

högst 50 dBA ekvivalentnivå under dagtid kan anordnas. 

 

Utöver ovanstående kommer hastighetsreducering vid Boråsvägen på sträckan 

genom planområdet genomföras till 40 km/h vilket medför sänkt bullerpåverkan 

från denna del av vägen.   

7.2.2.5 Konsekvenser av planförslaget 
Sweco har genomfört bullerberäkningar dels från trafik i förhållande till 

planområdet, dels med avseende på bullerpåverkan från verksamheter inom Bråta 

verksamhetsområde och slutligen har bullerberäkningar för hur ökad trafik till följd 

av planens genomförande påverkar befintlig bebyggelse (Sweco, 2019). 

 

Trafikens bullerpåverkan på planområdet 

I bullerberäkningarna har det bebyggelseförslag som är framtaget används. Det är 

främst buller från Väg 40/27 som påverkar planområdet. Detta medför att det 

främst är de byggnader i bebyggelseförslagets norra del som exponeras för 

dygnsekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA och vi vissa fall upp emot 60 dBA.  

Byggnader i den södra delen av området som främst påverkas av trafikbuller från 

Boråsvägen exponeras i enstaka fall för ljudnivåer vid fasad på upp till 58 dBA på 

de översta våningarna. 

 

I delar av området bedöms inte uteplatser kunna ordnas utan att skyddsåtgärder 

vidtas. Detta gäller främst i norra delen av området samt längs de lokala gatorna 

inne i planområdet, se Figur 14. För de flesta av husen överskrids riktvärde för 

uteplats om sådana anläggs på de övre våningsplanen. 
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Figur 14. Trafikbullerpåverkan på planområdet, dygnsekvivalent ljudnivå, 1,5 
meter ovan mark (Sweco, 2019). 

 

För uteplatser vid äldreboende och förskola visar beräkningar på att riktvärde för 

buller klaras på stora delar av ytan oavsett bullerskärm installeras. Vid beräkning 

med bullerskydd väster om byggnad S2 klaras riktvärdet för något större del av 

ytan, se Figur 15. 
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Figur 15. Trafikbullerpåverkan på området kring förskola och äldreboende med 

och utan skyddsåtgärder, dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 meter ovan mark. 

Fasadpunkter visar högsta beräknade ljudnivå på något våningsplan (Sweco, 

2019). 

 

Sammantaget medför trafikbuller en liten negativ konsekvens för planerad 

bebyggelsen inom planen. 

Buller p.g.a. av trafikökning till följd av planen för befintliga byggnader 

Planförslaget innebär ökad trafik på Boråsvägen än om planen inte genomförs. 

Sweco har genomfört bullerberäkningar för att avgöra hur stor påverkan den 

ökade trafiken till följd av planförslaget har på befintliga byggnader (Sweco, 

2019). Ökning av dygnsekvivalenta ljudnivåer utomhus i förhållande till 

nollalternativet på mellan 1-3 dBA kan konstateras. För sju fastigheter innebär 

plangenomförandet att Naturvårdsverkets riktvärde för befintliga byggnader på 55 

dBA överskrids.  

Planen bedöms medföra en måttlig negativ konsekvens för befintliga byggnader 

med avseende på buller om inte skyddsåtgärder vidtas eller en fördjupad 

bullerundersökning visar på att riktvärden inte riskerar att överskridas. 

 

Bullerpåverkan på planområdet från Bråta verksamhetsområde 

Sweco har i sin bullerutredning genomfört fältbesök och inventerade bullerkällor 

inom Bråta verksamhetsområde. Mätningar av källjud har genomförts på relevanta 
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bullerkällor. Under 2019 har den verksamhet som inneburit störst bullerpåverkan 

på planområdet flyttat, GB Grossisten. Svenska Retursystem AB som ligger 

närmast planområdet har planer på att utöka sin verksamhet med mer transporter 

samt att bygga ut sina lokaler. Bullerberäkningar har genomförts där dessa 

förändringar och ökade transporter är medtagna. Beräkningarna visar på att 

riktvärden för buller för zon A från verksamheter inte kommer överskridas vid 

några bostäder eller vid förskola och ålderdomshem. Bullerkartor för dagtid och 

kvällstid visas i Figur 16 och Figur 17. 

 

Figur 16. Buller från verksamheter 2 meter ovan mark, dagtid 06-18 där riktvärde 
för zon A är 50 dBA ekvivalent ljudnivå. 
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Figur 17. Buller från verksamheter 2 meter ovan mark, kväll 18-22 där riktvärde 

för zon A är 45 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Sammantaget bedöms buller från verksamheter medföra en försumbar 

konsekvens för bebyggelsen i planområdet. 

7.3 Förorenad mark 

7.3.1 Förutsättningar 
En kompletterande miljöteknisk undersökning har genomförts i syfte att avgöra 

vilka typer av föroreningar som finns i området och avgränsa dessa (Relement, 

2019). I rapporten sammanfattas även tidigare gjorda undersökningar i området 

som utförts av Sweco och Norconsult. 

I den kompletterande miljötekniska undersökningen har äldre flygfoton granskats i 

syfte att bedöma tidigare markanvändning och verksamheter i området med 

nedanstående tolkning: 

- 1950 var planområdet orört och bestod av skogsmark.

- Någon gång under 1950-talet startades en grustäkt i planområdets östra

del.

- Grustäkten avslutades och återställdes troligen delvis i samband med att

Väg 40/27 anlades i mitten av 1970-talet.
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- Användning av markområdet fram till 1990-talet är oklart med det kan ha 

skett utfyllnadsarbeten i området. 

- Från 1990-talet till idag har det skett jordtillverkning i östra delen av 

planområdet genom användning av avbaningsmassor och inköpt jord. 

- Kring 2000 startade bergtäktverksamheten i området västra del och har 

succesivt utökats österut och de sista åren har jordtillverkningen 

integrerats med upplag av bergprodukter från täkten.  

 

Sammanfattningsvis kan utifrån genomförda provtagningar och tidigare 

genomförda undersökningar följande slutsatser dras: 

- Vid infarten till bergtäkten har en tidigare provtagning genomförd av 

Sweco påvisat petroleumkolväten i mark i anslutning till en dieselcistern. 

Inga av de uttagna proverna visade på halter över riktvärdet för känslig 

markanvändning (KM) med avseende på analyserade föroreningar.  

- I planområdets östra del där det tidigare förekommit en grustäkt finns 

fyllnadsmassor med djup upp till 11 m. Föroreningsgraden i dessa massor 

är låg till måttlig med avseende på PAH-H, och i ett fall PAH-M, och detta 

beror på att asfaltsbitar förkommer i massorna. Asfaltsbitarna bedöms inte 

utgöra någon risk för människors hälsa och miljön. 

- Provtagna avbaningsmassor i form av högar inom planområdet innehåller 

halter av PAH under riktvärdet för KM. 

- Tidigare undersökning av Norconsult visar på prover med halter över 

riktvärdet för, mindre känslig markanvändning (MKM) med avseende på 

alifater och metaller samt halter över riktvärdet för KM för aromater i 

enstaka prov (Norconsult, 2018). 

- Djupt grundvatten i den östra delen av planområdet är inte förorenat med 

avseende på organiska ämnen eller metaller. 

- Genomförda gasmätningar visar på att metangas finns djupt ner i 

fyllnadsmassorna i planområdets östra del. I ett av sju provpunkterna var 

halterna högre än vad som kan anses vara normalt eller orsakat av 

naturliga nerbrytningsprocesser av organiskt material. 

 

I Figur 18 sammanfattas de undersökningar som genomförts i området. 
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Figur 18. Sammanfattning av kunskapsläget med avseende på förorenad mark i 

det föreslagna planområdet som är markerat med blå ram. 

 

7.3.2 Bedömningsgrunder 
Som del av den kompletterande miljötekniska markundersökning som Relement 

genomfört har förslag på riktvärden för massor som ska återanvändas eller 

kvarlämnas inom planområdet tagits fram. Generellt föreslås att 

Naturvårdsverkets riktvärden för KM är tillämpliga men specifikt för PAH-H 

föreslås ett något högre riktvärde. PAH-H bedöms vara hårt bundet till de 

asfaltsbitar som finns i massorna varför risken för att dessa frigörs och orsakar 

skador för människors hälsa och miljön är liten (Relement, 2019). För djup upp till 

0,7 m föreslås ett riktvärde för PAH-H på 1 mg/kg TS och på djup mellan 0,7 till 2 

m samt i skyddsvall mot Väg 40/27 föreslås ett riktvärde för PAH-H på 5 mg/kg 

TS (Relement, 2019).  

7.3.3 Konsekvenser av nollalternativet 

Vid ett nollalternativ kommer troligen bergtäkten återställas när täktens tillstånd 

löper ut. Förorenade massor i östra delen av området som ligger utanför 

täktområdet kommer sannolikt inte att saneras i samband med ett återställande. 

Eventuellt skulle det kunna tolereras att förorenade massor inte behöver hanteras 

så länge halterna understiger MKN eftersom översiktsplanen anger expansion av 

industriverksamhet i det aktuella området. Om man i efterbehandlingsprogrammet 

bedömer att förorenade massor kan ligga kvar i området kommer nollalternativet 

medföra en liten negativ konsekvens med avseende på förorenad mark.  

7.3.4 Konsekvenser av planförslaget  
Bedömningen är att de avbaningsmassor tillsammans med de befintliga 

fyllnadsmassor på totalt cirka 90 000 m3 som finns i området är tillräckligt utredda 

och ytterligare utredningar efter att täkten är avslutad inte är nödvändig. Cirka 

70 000 m3 massor är nödvändiga för att uppföra den vall i nord östra delen av 

området som dels skall utgöra bullerskärm och dels förhindra avåkning av 
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transporter av farligt gods. Utöver de fyllnadsmassor som finns i områdets östra 

del och de avbaningsmassor som finns i områdets nordvästra del är området 

blottlagt ner till berg.  

Riktad sanering av det område där en dieselcistern har stått där en tidigare 

utredning visat på halter av petroleumkolväten strax över KM föreslås. 

Fyllnadsmassor i östra delen av området består till största del av avbaningsmassor 

men innehåller även trä, tegel, betong och asfalt. Provtagningar visar på förhöjda 

halter av PAH-H och i något enstaka prov även PAH-M men andra föroreningar 

såsom metaller, aromater och PCB förekommer. Förekomst av PAH, Aromater och 

alifater beror på förekomsten av asfaltsbitar i massorna (Relement, 2019).  

Återanvändning av schaktmassor som uppkommer vid markanvändning anses 

kunna hanteras inom ramen för anmälan om avhjälpandeåtgärder. Vid bedömning 

av schaktmassor bör de platsspecifika riktvärden för PAH-H som är framtagna 

kunna användas. Att återanvända schaktmassor är viktigt från ett 

hållbarhetsperspektiv för att undvika tunga transporter.  

Generellt bedöms fyllnadsmassorna kunna återanvändas eftersom föroreningarna 

främst beror på asfaltsbitar. Sannolikheten för spridning av föroreningar från 

dessa asfaltsbitar bedöms vara liten liksom riskerna för människors hälsa och 

miljö. 

Som skyddsåtgärd föreslås dessa fyllnadsmassor täcks med minst 0,7 m rena 

massor i samband med att området utvecklas. I planförslaget kommer massor 

som påträffas som har halter över förslagna platsspecifika riktvärdet för PAH-H 

och över KM för eventuella övriga föroreningar att hanteras genom dessa 

omhändertas. Att tillåta något högre riktvärden för PAH-H än KM bedöms rimligt 

då dessa är relativt hårt bundna i de asfaltbitar som förekommer. Planförslaget 

bedöms medföra en försumbar konsekvens med avseende på förorenad mark. 

8. Risker

8.1 Farligt gods 

8.1.1 Förutsättningar 
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har gemensamt tagit 

fram en riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods (2006). 

Enligt denna ska riskhanteringsprocessen beaktas vid all nybyggnation inom 150 

m från led med farligt gods. En riskutredning har genomförts där bland annat 

risker kopplade till farligt godstransporter utreds (Sweco, 2019). I Översiktsplan 

för Göteborg – fördjupad för sektorn transporter av farligt gods från 1999 

presenteras rekommendationer till en fysisk ram kring leder med transporter av 

farligt gods. Här anges bland annat att sammanhållen bostadsbebyggelse medges 

fram till 100 m från vägkant. 2006 togs rekommendation om skyddsavstånd fram 
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för Borås stad för farligt godstransporter (WUZ, 2006). I dessa rekommendationer 

anges att skyddsavståndet till känslig verksamhet (exempelvis bostäder), om inte 

andra skyddsåtgärder på byggnaden används (brandskyddad fasad, vall eller 

motsv.), bör vara minst 70 m. Dessa rekommendationer bedöms vara relevanta 

eftersom dessa avser skyddsavstånd till just Väg 40/27. 

 

Norr om och längs med planområdet går Väg 40/27 som är primär väg för farligt 

gods. Hastigheten förbi planområdet är 100 km/h. I den västra delen av 

planområdets gräns mot Väg 40/27 finns en naturlig barriär i form av ett bergpari 

vilket fungerar som avkörningsskydd mot planområdet samt skydd för eventuellt 

läckande kemikalier. I den östra delen av planområdets gräns saknas naturlig 

barriär mot Väg 40/27 utmed en ca 175 m lång sträcka med en relativt brant slänt 

ner mot planområdet, Figur 19. Denna vägsträckning har i dagsläget enbart ett 

enklare räcke som avåkningsskydd och högkapacitetsräcke för att hindra avåkning 

av tung trafik saknas, Figur 20. 

 

 

Figur 19. Bild över den ungefärliga planområdesgränsen (gul markering) i 

förhållande till Väg 40/27 och den 175 m långa oskyddade slänten (röd 
markering) där bergpartiet syns direkt vänster om slänten (Sweco, 2019).  
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Figur 20. Bild av oskyddad delsträcka av Väg 40/27 mot planområdets östra del 
(Sweco, 2019). 

 

Om en transport med farligt gods skulle köra igenom räcket ner i planområdet 

bedöms detta kunna resultera i en olycka med mycket allvarliga konsekvenser. 

Även fordon utan farligt gods skulle kunna orsaka olyckor med allvarliga 

konsekvenser för de människor som bor eller rör sig inom planområdet. 

8.1.2 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär fortsatt täktverksamhet med efterföljande efterbehandling 

och täkten då återgår till naturmark. Området i dagsläget inte tillgängligt för 

allmänheten p.g.a. pågående verksamhet och det är inte troligt att ett stort antal 

människor kommer vistas i området efter att täkten avslutats då denna 

efterbehandlats. Det finns dock risker för det planerade vattenskyddsområdet för 

Mölndals stad vid en allvarlig olycka med farligt gods längs den oskyddade delen 

av Väg 40/27 då kemikalier och släckmedel skulle kunna spridas ned till 

Landvettersjön. 

8.1.3 Inarbetade åtgärder 

Som skyddsåtgärd för avkörning av trafik med farligt gods kommer en skyddsvall 

tillsammans med ett dike byggas upp mot Väg 40/27, Figur 21. Skyddsvallen 

kommer utformas så att den är minst 2,1 m hög i förhållande till vägbanan. Diket 

kommer medföra att eventuellt läckage från en olycka på Väg 40/27 förhindras att 

nå bostadshusen i planområdet.  
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Figur 21. Skyddsvall med dike mot Väg 40/27 (Sweco, 2019). 

 

Skyddsavstånd byggs in i planen där följande skyddsavstånd föreslås i Swecos 

riskutredning: 

• Minst 20 m bebyggelsefritt. Detta område ska utformas så att det inte 

uppmuntrar till stadigvarande vistelse.  

• Minst 20 m till normalkänslig verksamhet, exempelvis handel, kontor och 

småbostadshus. 

• Minst 50 m till känslig verksamhet, exempelvis flerbostadshus, vård och 

skola. 

 

Ovanstående innebär i praktiken att skyddsavstånd från vägkant blir 29,9 m 

respektive 59,9 m.  

8.1.4 Konsekvenser av planförslaget 
Med inbyggda skyddsavstånd i planen tillsammans med uppförandet av skyddsvall 

tillsammans med dike bedöms att risker med en allvarlig olycka som skulle orsaka 

skador för människor och egendom i planområdet blir liten. Skyddsvallen 

förhindrar avåkning av tunga fordon med farligt gods och diket tillser att 

eventuellt läckande kemikalier inte kan nå platser där människor vistas. Under 

förutsättning att skyddsåtgärder genomförs bedöms riskerna med avseende på 

farligt gods längs Väg 40/27 som acceptabla. 
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8.2 Närliggande industriverksamhet 

8.2.1 Förutsättningar 

Sweco har gjort en riskutredning med avseende på närliggande 

industriverksamhet (Sweco, 2019). Utredningen omfattar en inventering av de 

verksamheter som finns inom Bråta verksamhetsområde och vilka risker dessa 

medför samt om skyddsavstånd behöver införlivas i detaljplanen. Kartläggningen 

av vilka farliga ämnen som hanteras har genomförts genom genomgång av 

befintliga tillstånd för respektive verksamhet utifrån tillgängliga handlingar från 

Räddningstjänsten Storgöteborg och Härryda kommuns miljö- och 

bygglovsnämnd. Utöver detta har verksamhetsägare kontaktats för att inhämta 

kompletterande information om hanterade mängder som ej är tillståndspliktiga. 

Karteringen har legat till grund för att bedöma rekommenderade skyddsavstånd i 

enlighet med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter. Ingen 

av verksamheterna i Bråta verksamhetsområde hanterar brandfarlig vätska i de 

mängder som skulle innebära att skyddsavstånd måste införlivas i detaljplanen. 

 

Av de verksamheter som finns i Bråta verksamhetsområde är det enbart Svenska 

Retursystem AB som hanterar brandfarlig gas i stora mängder. Svenska 

Retursystem förvarar brandfarlig gas i form av sprayburkar av olika slag men även 

svetsgas och det går inte att utesluta att den totala förvarade volymen överstiger 

60 liter vid något tillfälle. Vid brandfarlig gas med mängder över 60 liter men 

mindre än 1 000 liter ska skyddsavståndet vara minst 3 m till A-byggnader 

(exempelvis kontor och bostäder) och mer än 100 m till svårutrymda eller 

känsliga lokaler (vårdinrättningar, skolor, barnomsorg etc.). 

 

I det befintliga dagbrottet hanteras brandfarlig vätska samt även explosiva varor 

men denna verksamhet kommer vara avslutad innan den första inflyttningen i 

området. Detta hanteras genom en administrativ bestämmelse där det ställs krav 

på att täkten måste vara avslutad innan startbesked ges för byggnation för 

bostads- och skoländamål.   

8.2.2 Konsekvenser för nollalternativet 
I nollalternativet drivs täkten vidare inom ramen för befintligt tillstånd och 

därefter avvecklas täkten och området återställs i enlighet med befintligt tillstånd. 

I nollalternativet kommer ingen känslig eller svårutrymd verksamhet bedrivas i 

planområdet. 

8.2.3 Inarbetade åtgärder 
Skyddsavståndet till A-byggnader (exempelvis bostäder och kontor) ska vara 

minst 3 m och detta skyddsavstånd kommer uppnås genom att avståndet mellan 

planerad bebyggelse och plangränsen är 4 m eller mer. 

Skyddsavstånd på 100 m från Svenska Retursystem till känslig eller svårutrymd 

verksamhet är inarbetad i planen genom att den del av det område där 

förskoleverksamhet och äldreomsorg kommer bedrivas, som ligger närmast Bråta 

verksamhetsområdet, i plankartan anges som område som ej får bebyggas, Figur 

22.  
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Figur 22. Skyddsavstånd (lilafärgad cirkel) från Svenska Retursystem (blå ram) i 

förhållande till känslig eller svårutrymd verksamhet (rödmarkerat område). Prickat 

område inom rödmarkerat område (n5) medger ej uppförande av byggnader.  

8.2.4 Konsekvenser av planförslaget 
Svenska Retursystem förvarar brandfarlig gas inom sin verksamhet och det går 

inte att utesluta att mängden förvarad gas överstiger 60 liter vilket är gränsen för 

när skyddsavstånd till annan verksamhet måste finnas. Nästa gräns för när större 

skyddsavstånd måste användas är 1 000 liter förvarad brandfarlig gas och 

bedömningen är att denna gräns aldrig kommer överskridas inom Svenska 

Retursystems verksamhet då den brandfarliga gasen består av sprayburkar och 

svetsgas som används för underhåll. Ett skyddsavstånd på mer än 100 m mot 

känslig och svårutrymd verksamhet har inarbetats i planen genom att byggnader 

med känslig och svårutrymd verksamhet inte får uppföras inom 100 m från 

planområdesgränsen mot Bråta verksamhetsområde. Utifrån närliggande 

verksamheter tillsammans med planerade skyddsåtgärder bedöms riskerna vara 

acceptabla.  
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8.3 Geotekniska risker 

8.3.1 Förutsättningar 

Inom planområdet bedrivs idag en bergtäkt och då hela området lutar från Väg 

40/27 hela vägen ner mot Landvettersjön har nivåskillnader uppstått som följd av 

verksamheten och branta bergslänter finns främst i den norra delen av området. 

En markteknisk undersökningsrapport är framtagen Norconsult (Norconsult, 

2018). Marknivåerna varierar i området mellan ca +57 m och +130 m där de 

högsta nivåerna hittas i områdets norra del. Huvuddelen av området består av 

berg i dagen eller nära i dagen. I östra delen av området finns större mängder 

fyllnadsmassor djupet på dessa är upp till 11 m (Relement, 2019).  

 

Figur 23. Planområdets ungefärliga placering (blå ram) och marktekniska 
förhållanden i området (Norconsult, 2018). 

 

Exploatering av området bedöms inte påverka områdets stabilitet. De trärester 

som finns i fyllnadsmassor skulle kunna ge sättningar vid eventuell byggnation. 

Det är främst i den norra och nordostliga delen av området där de bedöms finnas 

störst geotekniska risker genom blockutfall och bergskred från de bergslänter som 

uppstått vid täktverksamheten. En bergteknisk utredning är genomförd av ÅF för 

att bedöma möjligheterna till bergsäkring främst i planområdet norra och östra 

gräns (ÅF, 2019). Området där skred och blocknedfall kan förekomma har delats 

in i fem områden, Figur 24 och Figur 25.  
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Figur 24. Översikt av bergtäkten med angivna delområden där 1= Bergnäsan 2= 
Västra sidan 3= Norra sidan 4= Nordöstra sidan 5 = Östra sidan (ÅF, 2019). 

 

 

Figur 25. Bilder över respektive delområde med huvudsakliga sprickzoner 
markerade med rött (ÅF, 2019). 

 

En kortfattad sammanfattning av respektive delområde med de risker dessa 

medför beskriv nedan. 

1. Bergnäsan. Kraftigt uppsprucket ytberg där rådande strukturer stupar 

ogynnsamt i förhållande till planerad slänt. 
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2. Västra sidan. Samma sprickförhållanden och släntgeometriska 

förhållanden som delområde 1. Utsprängd med terrassyta ca 15 m 

nedanför övre pallen. Nedre delen av slänten ojämnt utsprängd och är 

relativt flack. 

3. Bergtäktsgränsen når hela vägen till verksamhetsgränsen. Berget är 

utsprängt i 15 m höga, branta terrasser. Berget är uppsprucket med lös 

yta och ett antal större skiviga block som bedöms som instabila 

förekommer. Terrassytor med löst material förekommer och vissa av 

dessa är beväxta med sly. I delar av området är avståndet mellan 

släntfoten och planområdets gräns ca 20 m vilket skapar en buffertzon för 

eventuella skred och blockutfall. 

4. Liknande förhållanden som för delområde 3. Större upplag av 

krossmaterial förekommer och en arbetsväg mot delområde 5 utgörs av 

krossat bergmaterial på en av bergterrasserna.  

5. Huvudsakligen storblockigt berg men ytberget är kraftigt uppsprucket. 

Potentiellt instabila kilar förekommer. Sannolikheten för ras från övre 

delen av slänten bedöms som stor när denna friläggs. 

 

Utöver ovanstående geotekniska risker finns ett bergparti som bedöms vara 

instabilt med en samling block med en uppskattad total vikt på 15 ton utmed 

Boråsvägen (Norconsult, 2018), Figur 26.  

  

Figur 26. Samling block längs Boråsvägen som bedöms instabila (Norconsult, 

2018). 

8.3.2 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär fortsatt täktverksamhet med efterföljande återställande av 

täkten enligt en efterbehandlingsplan som ska tas fram i dialog med markägaren 

och tillsynsmyndighet. Återställande kommer troligen innebära att vissa åtgärder 
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genomförs i de områden där skred och blockutfall kan förekomma. Vid 

nollalternativet bedöms området på längre sikt bli ett naturområde med relativt 

dålig tillgänglighet för människor och få människor kommer troligen vistas i dessa 

delar av området. Riskerna vid ett nollalternativ bedöms därför som små eller 

acceptabla.  

8.3.3 Inarbetade åtgärder 
ÅF har tagit fram ett PM där det beskrivs hur täkten ska återställas i respektive 

delområde så att planen kan genomföras (ÅF, 2019). ÅF har haft en kontinuerlig 

dialog med Statens geotekniska institut (SGI) då åtgärdsförslagen arbetats fram i 

syfte att hitta tillräckliga åtgärder och skyddsåtgärder.  

  

Sammanfattningsvis kommer nedersta slänten mellan +95 och +85 närmast 

planerade bostäder att sprängas skonsamt för att skapa en relativt slät yta med 

minimalt underhålls- och förstärkningsbehov. Terrass längs +95 kommer vara 

minst 3 m för att och skapar en fångsthylla och barriär mot planerad byggnation, 

Figur 27.   

   

Figur 27. Slutligt utseende för bergslänt inom delområdena 1–4 med s.k. 
fångsthylla genom terrass på +95 (ÅF, 2019). 

 

Typsektioner har tagits fram för att visa på möjliga bergsäkringsåtgärder. Dessa 

typsektioner delas in beroende på typområden, Figur 28.  
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Figur 28. Typområden för vilka typsektioner tagits fram med förslag på utformning 

av bergslänter (ÅF, 2019). 

I nedanstående figurer redovisas de typsektioner som utarbetats för att illustrera 

möjliga utformningar av bergslänter i respektive typområde. 
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Figur 29. Typsektioner för möjlig utformning av bergsslänter i delområde Näsan 
och delområde A (ÅF, 2019). 
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Figur 30. Typsektioner för möjlig utformning av bergsslänter i delområde A (ÅF, 
2019). 
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Figur 31. Typsektioner för möjlig utformning av bergslänter i delområde B (ÅF, 
2019). 
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Figur 32. Typsektioner för möjlig utformning av bergslänter i delområde C (ÅF, 
2019). 
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Figur 33. Typsektioner för möjlig utformning av bergslänter i delområde Östra (ÅF, 
2019). 

Allt berg ska rensas maskinellt och kompletteras med spolning. Där slänt ska 

flyttas inåt kan skonsam sprängning användas för att minska behovet av 

förstärkningsarbeten. Närmare behov av förstärkningsarbeten bedöms efter 

färdigställd rensning av ytberg men större block förankras med bultar eller stag 

och kraftigt uppsprucket berg förstärk med skyddsnät där skyddszonen är liten 

mot planerad bebyggelse. 

Berg avtäcks till minst 1,5 m bakom släntgrön och befintlig vegetation avlägsnas 

från terrassytor. Rensade och sprängda ytor bedöms av bergsakkunnig för slutlig 

bedömning av eventuella ytterligare behov av skyddsåtgärder föreligger.  
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Utöver ovanstående övergripande åtgärder beskriver efterbehandlingsprogrammet 

hur specifika åtgärder i respektive delområde ska genomföras utefter de specifika 

förutsättningar som råder där.  

 

Utöver ovanstående åtgärder kommer Boråsvägens sikt att förbättras genom att 

det bergparti där det instabila blockpartiet finns att tas bort. 

8.3.4 Konsekvenser av planförslaget 

Planförslaget innebär att många människor kommer röra sig i området och även i 

närheten av de branta slänter som förekommer i norra delen av området vilket 

ställer höga krav på att skyddsåtgärder vidtas så att bergskred och blockutfall 

förhindras alternativt att tillräckliga buffertzoner finns så att blockutfall inte kan 

orsaka skador på människor eller egendom. ÅF har i sin utredning visat på möjliga 

åtgärder för att planen ska kunna genomföras. Vidtagna åtgärder bör följas upp 

genom besiktning av sakkunnig för att avgöra om åtgärderna är tillräcklig. Det 

bedöms möjligt att anordna slänterna upp mot Väg 40/27 så att riskerna blir 

acceptabla.  

8.4 Skyfall  

8.4.1 Förutsättningar 
Inom planområdet bedrivs idag en bergtäkt och hela området lutar från Väg 40/27 

hela vägen ner mot Landvettersjön. Norr om Väg 40/27 finns ett 

naturmarksområde vars avrinning sker till planområdet genom en trumma under 

vägen. I planområdet planeras ett bäckstråk centralt genom det område som har 

planbestämmelsen park och ett av bäckstråkets syften är att hantera dagvatten 

dels från detta naturområde men även dagvatten från större delen av 

planområdet, Figur 34.  
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Figur 34. Huvudstråk för dagvattenfördröjande- och avledande åtgärder (Radar 

arkitektur & planering).  

 

I syfte att bedöma riskerna med avseende på dagvattenhantering vid ett 100-års 

regn har Sweco genomfört en skyfallsmodellering med utgångspunkt i framtaget 

bebyggelseförslag och höjdmodell (Sweco, 2019). Då höjdmodellen har ändrats 

efter att den första skyfallsmodelleringen gjordes har utredningen kompletterats 

med ytterligare en enklare modellering för att verifiera resultatet efter den 

förändrade höjdmodellen. Modellberäkningarna är gjorda utan att eventuella 

skyddsåtgärder är vidtagna. Resultaten från skyfallsmodelleringen redovisas i 

Figur 35. I figuren visas på 5 delområden där problem vid skyfall kan uppstå om 

detta inte särskilt hanteras i ett projekteringsskede. I delområde 1-3 finns risk för 

att större mängde vatten ansamlas vid skyfall och i delområde 4-5 där risk finns 

för att dagvatten kan ledas mot Bråta verksamhetsområde. 
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Figur 35. Resultat av genomförd skyfallsmodellering (Sweco, 2019). 

8.4.2 Konsekvenser av nollalternativet 
I nollalternativet drivs täkten vidare inom ramen för befintligt tillstånd och 

därefter avvecklas täkten och området återställs i enlighet med befintligt tillstånd. 

I nollalternativet kommer inga bostäder finnas som skulle kunna drabbas av 

översvämning vid eventuella skyfall. Nollalternativet är dock svårbedömt med 

avseende på områdets påverkan på kringliggande verksamheter då detta beror på 

hur återställandet av täkten genomförs. 

8.4.3 Inarbetade och föreslagna skyddsåtgärder 
Sweco ger ett stort antal förslag på skyddsåtgärder där ansamling av större 

vattenmängder kan uppkomma. I utredningen pekas på 3 huvudområden där 

problem kan uppstå vid skyfall.  
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- Framför Lakehouse (markering 1 i Figur 35) finns ett område där 

resultatet i modellen visar på att vatten skulle kunna ansamlas vid skyfall. 

Detta bör hanteras vid detaljprojektering med höjdsättning så att lågpunkt 

ej skapas.   

- Bäckstråket (Markering 2 i Figur 35) bör i ett projekteringsskede utformas 

så att höga flöden i bäcken inte översvämmar intilliggande byggnader. Ett 

antal olika alternativ på möjliga utformningar av bäckstråket med detta 

syfte presenteras i Swecos rapport.  

- Resultaten i modellen visar på att Boråsvägen (Markering 3 i Figur 35) kan 

komma att översvämmas vid ett skyfall. Resultatet beror delvis på att 

upplösningen på modellen är grov, 2x2 m, och att befintlig trumma under 

vägen därför inte är med i beräkningarna. En möjlig åtgärd för att undvika 

denna risk är ny placering och ökad kapacitet på vägtrummorna.  

 

Utöver dessa tre delområden visar skyfallsmodelleringen på två delområden där 

man i ett projekteringsskede bör lägga stor vikt vid höjdsättningen så att man 

säkerställer att dagvatten in leds mot Bråta verksamhetsområde (Markering 4 och 

5 i Figur 35).     

8.4.4 Konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget innebär att hela områdets höjdsättning kommer förändras och flera 

ytor kan komma att hårdgöras. Genomför skyfallsmodellering visar på några 

problemområden vid ett möjligt 100-års regn men Sweco anger även i sin rapport 

hur dessa problem går att lösa. I ett läge där höjdmodellen förfinats och 

projekteringen är långt framskriden rekommenderar Sweco att ytterligare en 

skyfallsmodellering genomförs. Under förutsättning att huvuddragen i Swecos 

rekommendationer som anges i rapporten bedöms riskerna kopplade till skyfall 

vara acceptabla. 

8.5 Trafiksäkerhet 

8.5.1 Förutsättningar 

I söder angränsar planområdet med Boråsvägen som går mellan Bråta 

verksamhetsområde och Landvetter längs Landvettersjön. Vägen är smal där flera 

avsnitt har dold sikt och den skyltade hastigheten är 70 km/h fram till 

industriområdet och därefter 60 km/h. Trafikflödet längs Boråsvägen i höjd med 

planområdet är ca 4 200 fordon per vardagsdygn (2014) varav ca 11 % är tung 

trafik. Närmaste busshållplats finns direkt väster om Grustagsvägen och befintlig 

gång- och cykelväg går genom Bråta verksamhetsområde fram till Rådanäsvägen, 

Figur 36. 
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Figur 36. Befintlig trafiksituation längs Boråsvägen i planområdets närhet, karta 
Google Earth. 

 

8.5.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär fortsatt täktverksamhet och efter att täkten avslutas 

återställs denna. Vid nollalternativet förutsätts Boråsvägen ha samma utformning 

som i dag och busshållplatsen kommer ha samma läge. Vid ett nollalternativ 

kommer få gående människor röra sig i området. Riskerna vad gäller 

trafiksäkerhet för nollalternativet inom planområdets närhet bedöms som 

acceptabla.  

8.5.3 Inarbetade åtgärder 
Härryda kommun är överens med Trafikverket om att kommunen tar över 

väghållarskapet för delar av Boråsvägen och denna process är inledd. Detta 

vägavsnitt kommer då ingå i detaljplanen. Ett trafikförslag är framtaget av Sweco 

och detta trafikförslag anges som administrativt och trafikmässigt sett säkerställt. 

I trafikförslaget kommer tätortsgränsen flyttas längre österut och där genomförs 

hastighetsreducering till 40 km/h, Figur 37. Att endast sänka hastigheten genom 

skyltning bedöms enligt Sweco inte var tillräckligt för att uppnå god trafiksäkerhet 

och åstadkomma lägre hastigheter. För att åstadkomma en trafiksäker miljö 

föreslås i trafikutredningen utöver hastighetssänkningen följande åtgärder, se 

även Figur 38: 

• Port med bland annat tätortsskylt och en sidoförskjutning med en bred 

refug i mitten och reflexpollare. 

• Regelbundet återkommande gångpassager, sammanlagt föreslås fyra 

gångpassager mellan porten i öster och busshållplatsen i väster. 
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• En ny infart med vänstersvängfält till området föreslås i östra delen av

planområdet, med rätt utformning ger även denna hastighetsdämpande

effekt.

Figur 37. Utklipp ut trafikförslag med stadsgräns och hastighetssänkning samt 

flera övergångsställen alternativt gångapassager (Sweco, 2019). 

I trafikförslaget ingår förutom hastighetsreducering på Boråsvägen även flytt av 

befintlig busshållplats i Bråta verksamhetsområde för att göra denna mer 

tillgänglig för de boende i det planerade bostadsområdet. I anslutning till denna 

planeras även en tillgänglighetsanpassad gång- och cykelväg som förbinder 

busshållplatsen med den planerade stadsdelens mest centrala gata. Detta är 

särskilt viktigt eftersom ett stort antal barn förväntas cykla och åka buss till och 

från förskolan i området. 
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Figur 38. Utklipp ur trafikförslag med ny placering av bushållsplats (rödmarkerad) 
och anslutande gång och cykelvägar (Sweco, 2019). 

8.5.4 Konsekvenser av planförslaget 
Det föreslagna trafikförslaget medför att människors rörlighet inom planområdet 

med låga hastigheter och många naturliga gångstråk. Rörligheten till och från 

planområdet gynnas av hastighetssänkning på Boråsvägen till 40 km/h samt fler 

övergångsställen alternativt gångpassager. Busshållplatsen flyttas närmare 

bostadsområdet och nås från planområdet genom anlagda gångstråk eller 

cykelvägar. Cykelvägar anläggs även så att dessa ansluter till befintliga cykelstråk 

mot Mölnlycke centrum. Trafikförslaget innebär att riskerna för personskador 

kopplat till trafik är små. Risker kopplat till trafiksäkerhet bedöms som acceptabla.   
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9. Kumulativa effekter 

Trafik till och från området medför tillsammans med fler gångpassager över 

Boråsvägen och sänkt hastighet en störning som kan medföra köbildning i 

rusningstrafik på morgon och eftermiddag. Vid dessa tidpunkter bedöms trafiken i 

dagsläget redan var som högst och detta i kombination med att fler människor 

från det planerade området bostadsområdet ska ta sig till jobbet skulle kunna 

innebära att köer bildas oavsett om dessa transporter sker med bil, buss eller 

cykel då cyklister och personer som ska åka buss måste passera vägen och bilar 

från planområdet måste ta sig ut via de påfarter som kommer finnas längs 

Boråsvägen. Sweco har i genomförd trafikutredning genomfört 

kapacitetsberäkningar på aktuellt trafikförslag tillsammans med tillkommande 

trafik. De genomförda beräkningarna visar inte på att köbildningar skulle uppstå 

vid en normalsituation (Sweco, 2019). 

 

En möjlig kumulativ effekt är att buller både från trafik och Bråta 

verksamhetsområde adderas. Detta är utrett i Swecos bullerutredning där det 

konstateras att trafikbuller totalt sett är den dominerade bullerkällan i området. 

Buller från Bråta verksamhetsområde bedöms ge liten påverkan för de bostadshus 

som ligger närmast verksamhetsområdet och därför uppkommer endast en 

marginell kumulativ effekt (Sweco, 2019).   

 

Sammantaget bedöms inga betydande kumulativa effekter förekomma till följd av 

planens genomförande. 

10. Samlad bedömning av miljökonsekvenserna  

10.1 Samlad översikt av miljökonsekvenserna 
I Tabell 7 visas hur de olika bedömda konsekvenserna återges med olika färg i  
 för att lättare åskådliggöra en samlad översikt av konsekvenserna för varje 

aspekt och hur det skiljer sig åt mellan nollalternativet och planförslaget.  

 

Tabell 7. Färgskala för att redovisa konsekvenserna 

 Positiva konsekvenser 

 Ingen eller försumbar konsekvens 

 Liten negativ konsekvens 

 Måttlig negativ konsekvens 

 Stor negativ konsekvens 

 Mycket stor negativ konsekvens 

 

 

  



 
  

 

60 av 76 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

Detaljplan för Bråta 2:139 

 
 o

:\
g
o
t1

\s
m

i\
2
0
1
9
\1

3
2
0
0
4
2
8
9
0
\3

_
te

k
n
ik

\m
k
b
\m

k
b
 d

p
 w

e
n
d
e
ls

tr
a
n
d
 2

0
2
0
-0

1
-1

0
.d

o
c
x
 

Tabell 8. Översikt över nollalternativets och planförslagets konsekvenser  

Aspekt Nollalternativet Planförslaget 

Naturmiljö och 

skyddade arter 

Vid nollalternativet kommer de delar av 

planområdet som idag är naturområden 

fortsätta att vara det. 

Täktverksamheten kommer i 

nollalternativet på sikt att återställas 

och på sikt återgå till att vara ett 

naturområde.    

 

De delar av planområdet som idag är 

naturområde kommer tas i anspråk av 

planen för bostadsbebyggelse. 

Planområdet innebär också att parker 

och naturområden får anordnas inom 

kvartersmark. Dessa park- och 

naturområden kan med tiden tillföra 

rekreativa och ekologiska värden till 

området.  

Markföroreningar I nollalternativet finns det en möjlighet 

att förorenade massor kan lämnas på 

platsen beroende på vad som beslutas 

angående efterbehandlingsplanen för 

täkten, vilket skulle innebära en liten 

negativ konsekvens. 

Vid planförslaget kommer de flesta 

fyllnadsmassorna som finns i området 

att återanvändas och finnas kvar. 

Punktvis sanering där 

föroreningshalterna är höga kommer 

genomföras vid exempelvis den gamla 

dieselcisternen. Detta innebär till 

skillnad mot nollalternativet en 

försumbar konsekvens med avseende 

på markföroreningar. 

Trafikbuller i 

närområdet 

 

Nollalternativet innebär på kort sikt 

fortsatt täktverksamhet med transporter 

till och från täktområdet vilket medför 

en liten negativ konsekvens med 

avseende på buller i närområdet. 

Planförslaget medför ökande trafik i 

närområdet som kommer öka 

bullerpåverkan på närliggande bostäder 

i området med upp till 3 dBA. I några 

fall kan riktvärden överskridas. Planen 

bedöms medföra en måttlig negativ 

konsekvens för befintliga byggnader 

med avseende på buller om inte 

skyddsåtgärder vidtas eller en 

fördjupad bullerundersökning visar på 

att riktvärden inte riskerar att 

överskridas. 

Buller inom 

planområdet 

 

I nollalternativet har inte allmänheten 

tillträde så länge täktverksamheten är i 

drift och inget tyder på att tillgänglighet 

skulle öka när täkten avslutas.  

Buller styrs i planförslaget genom 

villkor för hur byggnation får ske i 

förhållande till bullerkrav. Genomförd 

bullerutredning med aktuellt 

bebyggelseförslag visar att buller går 

att hanteras genom hur byggnader 

placeras och hur uteplatser anläggs 

men det är inte klarlagt att uteplatser 

kan anläggas utan att lokala 

skyddsåtgärder behövs även om detta 

bedöms vara möjligt att hantera i ett 

bygglovsskede. Bullrande miljöer 

kommer inte helt kunna undvikas inom 

planområdet eftersom området är 

relativt bullerstört från angränsande 

vägar vilket medför en liten negativ 

konsekvens för människor som vistas 

och bor inom området. 



 
  

 

61 av 76 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

Detaljplan för Bråta 2:139 

 
 o

:\
g
o
t1

\s
m

i\
2
0
1
9
\1

3
2
0
0
4
2
8
9
0
\3

_
te

k
n
ik

\m
k
b
\m

k
b
 d

p
 w

e
n
d
e
ls

tr
a
n
d
 2

0
2
0
-0

1
-1

0
.d

o
c
x
 

 

Aspekt Nollalternativet Planförslaget 

Buller från 

planområdet 

Täktverksamheten är mycket 

bullerstörande för omgivningen och 

nollalternativet innebär fortsatt 

täktverksamhet på kort sikt. Täkten har 

dock villkor för buller och få människor 

vistas nära täkten. Nollalternativet 

innebär en liten negativ konsekvens på 

omgivningen med avseende på buller. 

Bullerpåverkan från planområdet 

kommer vara liten då ingen 

bullerstörande verksamhet av betydelse 

kommer finnas. 

Luktstörningar 

 

Täktverksamheten är i sig inte 

luktstörande och människor som vistas 

inom täkten bedöms inte påverkas av 

luktstörningar fån Bråta 

verksamhetsområde. 

 

 

Planförslaget medför i sig inte några 

luktstörningar för omgivningen. 

Det boende inom planområdet skulle 

kunna påverkas från verksamheter 

inom Bråta verksamhetsområdet men 

de potentiellt luktstörande 

verksamheter som identifierats ligger 

relativt långt från planområdet. 

Luktpåverkan från dessa verksamheter 

bedöms som liten eller försumbar vilket 

sammantaget medför en försumbar 

konsekvens.   
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10.2 Samlad översikt över risker 
Risker redovisas i om det är acceptabla eller oacceptabla risker då dessa inte kan 

konsekvensbedömas på samma sätt som övriga aspekter. 

Tabell 9. Översikt över nollalternativets och planförslagets risker 

Aspekt Nollalternativet Planförslaget 

Farligt gods längs 

Väg 40/27 

Området är i dagsläget inte tillgängligt 

för allmänheten p.g.a. pågående 

verksamhet och det är inte troligt att 

ett stort antal människor kommer vistas 

i området efter att täkten avslutats då 

denna efterbehandlats. Det finns dock 

risker för det planerade 

vattenskyddsområdet för Mölndals stad. 

Vid en allvarlig olycka med farligt gods 

längs den oskyddade delen av Väg 

40/27 kan kemikalier och släckmedel 

spridas ned till Landvettersjön. 

Nollalternativ där inga åtgärder 

genomförs längs Väg 40/27 kan vid en 

olycka innebära en skada det i det 

planerade vattenskyddsområdet. 

I planförslaget kommer en skyddsvall 

tillsammans med dike byggas som 

barriär mot Väg 40/27 vilken kommer 

förhindra transporter med farligt gods 

att hamna ner vid bebyggelse i 

händelse av avåkning. Diket kommer 

även fånga upp eventuellt läckage av 

kemikalier och fånga upp släckmedel 

vid brandbekämpning. Med dessa 

skyddsåtgärder bedöms riskerna vara 

acceptabla. 

Risker med 

avseende på närhet 

till närliggande 

industriverksamhet. 

I nollalternativet drivs täkten vidare 

inom ramen för befintligt tillstånd och 

därefter avvecklas täkten och området 

återställs i enlighet med befintligt 

tillstånd. I Nollalternativet kommer 

ingen känslig eller svårutrymd 

verksamhet bedrivas i planområdet. 

Skyddsavstånd i förhållande till 

närliggande industriverksamhet för 

känslig eller svårutrymd verksamhet är 

införlivad i planen genom att en yta 

närmare än 100 m är från plangränsen 

är belagd med prickmark intill planerat 

äldreboende. I övrigt har relevanta 

skyddsavstånd för annan verksamhet 

iakttagits i planen. Riskerna bedöms 

därför vara acceptabla. 

Geotekniska risker Vid nollalternativet återställs dagbrottet 

och området bedöms på längre sikt bli 

ett naturområde med relativt dålig 

tillgänglighet för människor och få 

människor kommer troligen vistas i 

dessa delar av området. Riskerna vid 

ett nollalternativ bedöms därför som 

acceptabla. 

Genomförd bergteknisk utredning visar 

på hur bergslänterna mot Väg 40/27 

kan utformas så att eventuella skred 

eller blockutfall minimeras alternativt 

fångas upp innan dessa kan skada 

människor eller egendom. I ett 

projekteringsskede bör vidtagna 

åtgärder följas upp genom besiktning 

av sakkunnig för att avgöra om 

åtgärderna är tillräcklig. Det bedöms 

möjligt att anordna slänterna upp mot 

Väg 40/27 så att riskerna blir 

acceptabla.  
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Aspekt Nollalternativet Planförslaget 

Risker med 

avseende på 

skyfall. 

I nollalternativet kommer inga bostäder 

finnas som skulle kunna drabbas av 

översvämning vid eventuella skyfall. 

Nollalternativet är dock svårbedömt 

med avseende på områdets påverkan 

på kringliggande verksamheter då detta 

beror på hur återställandet av täkten 

genomförs. Riskerna bedöms dock som 

acceptabla. 

 

En utredning med skyfallsmodellering är 

genomför som pekar på några områden 

i planområdet där problem skulle kunna 

uppstå. Utredningen bygger dock på ett 

bebyggelseförslag samt en höjdmodell 

som kommer att förfinas. Vid ett 

projekteringsskede måste dessa 

problemområdet studeras närmare och 

skyddsåtgärder vidtas enligt vad som 

framgår i utredningen. Det bedöms 

möjligt att hantera dessa 

problemområden i en detaljprojektering 

så att riskerna blir acceptabla.   

Risker med 

avseende på trafik 

längs Boråsvägen 

Vid nollalternativet förutsätts 

Boråsvägen ha samma utformning som 

i dag och busshållplatsen kommer ha 

samma läge. Vid ett nollalternativ 

kommer få gående människor röra sig i 

området. Riskerna vad gäller 

trafiksäkerhet för nollalternativet inom 

planområdets närhet bedöms som 

acceptabla. 

Vid planförslag byggs vägen förbi 

planområdet om till stora delar. Bland 

annat kommer hastighetsreducering 

implementeras samt ett antal passager 

för gångtrafikanter. Sikten längs delar 

av Boråsvägen kommer att förbättras. 

Trafikrisker kopplas till planförslaget 

bedöms som acceptabla. 

 

10.3 Samlad bedömning 
Den föreslagna planen ger upphov till ett antal konsekvenser och risker. Planen 

innebär att en täktverksamhet ombildas och förädlas till en helt ny stadsdel strax 

utanför Mölnlycke tätort intill Landvettersjön. 

 

Planens läge mellan Väg 40/27 Boråsvägen och Bråta industriområde medför ett 

antal svårigheter som främst är kopplade till buller och risker. Risker och buller till 

följd av närheten av Väg 40/27 kommer hanteras genom att befintliga massor i 

området delvis används för att bygga en vall upp mot vägen. Detta medför att 

risker förknippade med transporter med farligt gods därmed kan anses vara 

hanterade. Vallen medför även att buller till del avskärmas vilket skapar bättre 

ljudmiljö i planområdet. 

 

Inventeringar av de verksamheter som idag finns i Bråta verksamhetsområde 

visar på att det är få av dessa som medför en väsentlig påverkan på planområdet. 

Vad avser buller är påverkan på planområdet liten och vad avser luktstörningar så 

har enbart två verksamheter identifierats där luktande ämnen förekommer. 

Avståndet till dessa verksamheter är relativt stort och luktstörninger bedöms inte 

uppkomma. 

 

Risker med transport av farligt gods på Väg 40/27 samt risker kopplade till 

brandfarligt och explosiv vara i Bråta verksamhetsområde har hanterats dels 
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genom skyddsvall mot Väg 40/27 och dels genom att iaktta relevanta 

skyddsavstånd i planen. 

En skyfallsutredning som är genomförd pekar på några områden inom 

planområdet där problem kan uppstå vid ett 100-års regn. Dessa problem bedöms 

vara möjliga att lösa genom ett antal skyddsåtgärder som utredningen pekar ut. 

Sammantaget finns det goda möjligheter att genomföra planen utan att stora 

negativa konsekvenser uppkommer.  

11. Påverkan på miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) finns för bl.a. luft, buller, vattenkvalitet och fisk- och 

musselvatten. Normerna är juridiskt bindande krav som anger högsta tillåtna halt 

av en förorening eller högsta tillåtna nivå av en störning. Gränsvärden och nivåer 

fastställs i syfte att undvika negativ påverkan på naturen och människors hälsa. 

För planen är MKN för luft och vatten aktuellt att bedöma. 

11.1 Miljökvalitetsnormer för luft 
Förhållandena i området efter plangenomförandet som särskilt ska bedömas är 

luftkvalitet och där bedöms det vara normerna för kvävedioxid och partiklar som 

är dimensionerande till följd av utsläppen från trafik på närliggande Väg 40/27. 

Luftkvalitetsförordningen innehåller miljökvalitetsnormer för en rad olika ämnen, 

bland annat kvävedioxid, partiklar (PM10) svaveldioxid, bly, bensen, kolmonoxid, 

ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Miljökvalitetsnormerna gäller 

för utomhusluft i hela Sverige, med undantag för arbetsplatser, vägtunnlar samt 

körbanan på väg och områden där människor normalt inte vistas 

(Luftkvalitetsförordningen 2010:477, 2010).  

Miljökvalitetsnormer för NO2 finns för tidsperioderna år, dygn och timme, och för 

PM10 för år och dygn, se Tabell 10. För NO2 gäller att normerna maximalt får 

överskridas 7 gånger per år för dygnsmedelvärdet och 175 gånger per år för 

timmedelvärdet (98-percentil). I realiteten innebär detta att det 8:e och 176:e 

högsta värdet för dygn och timme ska underskrida miljökvalitetsnormen. 

För PM10 gäller att normerna maximalt får överskridas 35 gånger per år för 

dygnsmedelvärdet (90-percentil), se Tabell 10. I realiteten innebär detta att det 

36:e högsta värdet för dygn ska underskrida miljökvalitetsnormen.  

Utöver miljökvalitetsnormerna finns ett miljökvalitetsmål för luftkvalitet, Frisk luft, 

med preciseringar. För NO2 är det preciserade miljökvalitetsmålet 20 respektive 

60 μg/m3 för årsmedelvärde respektive timmedelvärde. För PM10 är det 

preciserade miljökvalitetsmålet 15 respektive 30 μg/m3 för årsmedelvärde 

respektive dygnsmedelvärde, se Tabell 10.  
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Tabell 10. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2) och Partiklar, (PM10)  

 Gränsvärdesnorm Miljökvalitetsmål (MKM) 

Förorening Medelvärdes-

period 

MKN-värde Antal tillåtna 

överskridanden 

per kalenderår 

MKM-värde 

NO2 Timme 90 μg/m3 175 h1 60 

Dygn 60 μg/m3 7 dygn  

År 40 μg/m3  20 

PM10 Dygn 50 μg/m3 35 dygn 30 

År 40 μg/m3  15 

 

Planområdet är främst påverkat med avseende på kvävedioxid och partiklar från 

Väg 40/27 i norr och Boråsvägen i söder men påverkas även från andra regionala 

emissionskällor tillsammans med intransport från både nationella och 

internationella emissionskällor.  

 

Väg 40/27 som har en skyltad hastighet om 100 km/h trafikeras av ca 48 550 

fordon per dygn (ÅDT) varav ca 13 % utgörs av tung trafik (Trafikverket, 2019). 

Boråsvägen är relativt kraftigt trafikerad och har en skyltad hastighet i höjd med 

planområdet på 60 km/h och trafikeras enligt trafikverkets senaste mätning 2014 

av ca 3 980 fordon per dygn (ÅDT) varav ca 10 % utgörs av tung trafik 

(Trafikverket, 2019). 

 

Spridningsberäkningar har genomförts av Sweco där beräkning av två olika 

scenaries har genomförts, nuläge respektive prognos för år 2030. För nuläget har 

aktuella trafikflöden för Väg 40/27 och Boråsvägen använts tillsammans med 

bedömda bakgrundshalter för respektive ämne. Bakgrundshalter för kväveoxider 

har hämtats från historiska mätningar av urban bakgrund i Borås stad och urbana 

bakgrundshalter för partiklar har hämtats har hämtats från Göteborgs stads 

mätningar av urban bakgrund på taket av Femman. Båda dessa bakgrundshalter 

bör anses vara mycket konservativa då dessa är uppmätta mitt inne i Borås 

respektive Göteborg medan planområdet ligger i en mer rural miljö.  

 

Emissionerna av trafiken har beräknats med s.k. emissionsfaktorer som hämtats 

från databasen HBEFA 3.3 där emissionsfaktorer och fördelning av fordonstyper 

för 2017 använts vid beräkningarna. För det prognosticerade scenariot år 2030 

har fördelning av fordonstyper för 2030 använts men i syfte att få en modell som 

motsvarar ett värsta scenario har prognosticerad emissionsfaktor för år 2020 

använts för kväveoxider eftersom det råder osäkerhet kring om de 

prognosticerade emissionsfaktorerna för kväveoxiderna kan vara underskattade. 

Bakgrundshalterna har justerats för att motsvara nivå för 2030. 

 

                                                
1 Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 μg/m3 under en timme mer än 18 
gånger per kalenderår. 
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En sammanfattning av erhållna resultat från spridningsberäkningarna redovisas i 

Tabell 11. Resultaten avser högsta beräknade halt i planområdet. 

 

Tabell 11. Sammanställning av erhållna resultat av spridningsberäkningar 
avseende högsta beräknade värde i planområdet (Sweco, 2019). 

Förorening Period MKN MKM Nuläge Planförslag år 2030 

NO2, μg/m3 Timme 98-percentil 90  60 58 35 

Dygn 98-percentil 60  - 40 20 

År 40  20 20 15 

PM10, μg/m3 Dygn 90-percentil 50  30 25 26 

År 40  15 17 17 

 

Genomförda spridningsberäkningar visar på att miljökvalitetsnormer för luft 

innehålls inom hela planområdet både för nuläge och för det prognosår som 

använts vid beräkningarna, år 2030. Resultaten kan anses vara mycket 

konservativa då urbana bakgrundshalter från Borås stad och Göteborgs stad har 

använts vid beräkningarna samt att emissionsfaktorn för kväveoxider som använts 

i det framtida scenariot, år 2030, är hämtad från år 2020.  

 

I nedanstående figurer redovisas spridningskartor för nuläge respektive prognosår 

2030 för kvävedioxid 98-percentil timmedelvärde och PM10 90-percentil 

dygnsmedelvärde. 

 

 

Figur 39. Spridningskarta - Nuläge för kvävedioxid som 98-percentil 
timmedelvärde, planområdet markerat med rosa ram. 
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Figur 40. Spridningskarta - Prognosår 2030 för kvävedioxid som 98-percentil 
timmedelvärde, planområdet markerat med rosa ram. 
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Figur 41. Spridningskarta - Nuläge för PM10 som 90-percentil dygnsmedelvärde, 
planområdet markerat med rosa ram. 

 

 

Figur 42. Spridningskarta - Prognosår 2030 för PM10 som 90-percentil 
dygnsmedelvärde, planområdet markerat med rosa ram 

 

Den sammanfattande bedömningen är att planen inte kommer påverka 

möjligheten att innehålla miljökvalitetsnormer för luft.  

11.2 Miljökvalitetsnormer för vatten 
Planområdet befinner sig inte inom en grundvattenförekomst som omfattas av 

miljökvalitetsnormer. 

 

Dagvatten från planområdet avleds till ytvattenförekomsten Landvettersjön 

(WA53946496), se Figur 43. 
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Figur 43. Vattenförekomsten Landvettersjön (mörkblå färg) i förhållande till 

planområdet (röd ring) (VISS-databasen, 2019).  

 

Vattenförekomsten har god ekologisk status. Kvalitetskravet är god ekologisk 

status. 
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Tabell 12. Sammanställning av ekologisk status för Landvettersjön 

Vattenförekomst: Landvettersjön Klassificering

Ekologisk status (uttag i VISS 2019-06-27, senaste klassning) God
Biologiska kvalitetsfaktorer

Växtplankton Ej klassad
Bottenfauna Ej klassad
Makrofyter Ej klassad
Fisk Måttlig

Fysikaliska kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen Hög
Ljusförhållanden Ej klassad
Syrgasförhållanden Ej klassad
Försurning God
Särskilda förorenande ämnen God

Koppar Ej klassad
Zink Ej klassad

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Konnektivitet i sjöar Otillfredsställande
Hydrologisk regim i sjöar Ej klassad
Morfologiskt tillstånd i sjöar Måttlig

Motiveringen till klassificeringen av den ekologiska statusen är enligt VISS att den 

biologi som undersökts enligt VISS, fisk och växtplankton, visar båda på God 

ekologisk status. Statusen med avseende på näringsämnen i Landvettersjön är 

hög d.v.s. har bästa status på en femgradig skala. Sjön är påverkad av försurning 

vilket motverkas genom kalkning. Sjöns stränder är påverkade av bebyggelse och 

vägar vilket kan påverka sjöns ekologiska status, men hittills har inte detta 

märkts i de biologiska undersökningar som genomförts. 

Den kemiska statusen för vattenförekomsten är inte klassificerad. Kvalitetskravet 

är god kemisk status med undantag, mindre stränga krav för överallt 

överskridande ämnen – bromerad difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar. 

Tabell 13. Sammanställning av kemisk status för Landvettersjön 

Vattenförekomst: Landvettersjön Klassificering

Kemisk status (uttag i VISS 2019-06-27, senaste klassning) Ej klassad

Prioriterade ämnen Uppnår ej god
Bromerad difenyleter Uppnår ej god
Kvicksilver och kvicksilverföreningar Uppnår ej god

Landvettersjön har två områden som är skyddade enligt badvattenförordningen 

(2008:218); Gröen-Frökens udde, belägen nordost om Långenäs, och Gröen 
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Sjöholmen, belägen sydväst om Landvetter samhälle. Ingen av dem ligger i direkt 

anslutning till planområdet. 

 

Sweco har 2018 tagit fram en VA- och dagvattenutredning för planområdet 

(Sweco, 2019). Området dimensioneras för 20-årsregn och det totala flödet ut 

från området beräknas öka från 1 300 l/s till 2 100 l/s efter exploatering. 

Delområden har skapats utifrån huvudmannaskap och fördröjningsvolymer 

beräknas för varje typ av delområde. Från varje delområde redovisas förslag på 

dagvattenlösning där tonvikten ligger på att använda dagvatten som en resurs för 

att skapa ett grönt och attraktivt område. Föroreningsberäkningarna visar att 

flerfamiljshusområdena, körbanan, centrumområdet samt förskolan kommer att 

behöva rena dagvattnet från området för att uppnå Göteborgs stads mål- och 

riktvärden som använts i jämförande syfte. 

 

Då det finns flera förslag på hur dagvatten kan renas från planområdet utgår 

Swecos bedömning från att rening sker i makadamdike för hela den exploaterade 

ytan inom planområdet. Makadamdike är den reningsåtgärd som generellt ger 

lägst reningsgrad av de föreslagna åtgärderna. 

 

Planförslaget ger lägre halter kväve i utgående dagvatten än den befintliga 

verksamheten på området. Planförslaget ger högre halter fosfor i utgående 

dagvatten jämfört med befintlig situation. Enligt genomförda 

spädningsberäkningar bedöms planförslagets bidrag av näringsämnen inte 

påverka halten i recipienten. Det innebär att status med avseende på 

näringsämnen inte kommer försämras eller försvåra att bibehålla god status i 

vattenförekomsten. 

 

Det finns haltgränser för ett antal särskilt förorenande ämnen och prioriterade 

ämnen. I Tabell 14 jämförs beräknade halter för befintlig situation respektive 

planförslaget med dessa haltgränser. 

 

Tabell 14. Beräknat halttillskott i recipient vid befintlig situation och för 
planförslaget sam gränsvärden för särskilt förorenade ämnen (Sweco, 2019). 

 Planområdet påverkan på recipienthalt µg/L 

 Bly Kadmium Koppar Krom Nickel Zink Arsenik Kvicksilver 

Beräknad halt bef. 

situation 
0,001 0,0001 0,002 0,0002 0,0002 00001 0,003 0,00004 

Beräknad halt 

planalternativ med 

rening 

0,002 0,0001 0,01 0,002 0,002 0,01 0,002 0,0002 

Årsmedel gränsvärde 

recipient (SFÄ1, AA-

MKN2) 

1,2 
0,08-

0,253 
0,5 3,4 4 5,5 0,5 - 

 

                                                
1 Särkilt förorenade ämnen, HVMFS 2013:19, 2015:4 
2 Prioriterade ämnen, årsmedelvärde, HVMFS 2013, 2015:4 
3 Prioriterade ämnen, maximal tillåten koncentration, HVMFS 2013:19, 2015:4 
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Tillskottet av metaller som planförslaget medför är litet, 0,05-0,4 % av gällande 

gränsvärden för de flesta av metallerna. Koppartillskottet avviker något där 

bidraget blir ca 1,4 % av gränsvärdet men planområdets yta utgör en relativt stor 

del av Landvettersjöns delavrinningsområdet, ca 0,7 %. 

Planförslaget bedöms inte påverka möjligheten att bibehålla aktuell status och 

MKN uppfylls därmed. 

12. Uppfyllelse av miljökvalitetsmål

Sveriges riksdag har formulerat 16 miljökvalitetsmål som ska leda vår strävan att 

nå ekologisk hållbar utveckling. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 

svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. De miljökvalitetsmål som är mest 

relevanta för planförslaget behandlas nedan. De allmänna beskrivningarna av de 

nationella miljömålen samt riksdagens definition av respektive miljökvalitetsmål 

nedan är hämtade från sverigesmiljomal.se. Det görs en årlig nationell uppföljning 

av måluppfyllelsen. I följande avsnitt görs en bedömning av planen i förhållande 

till relevanta miljömål. 

12.1 Frisk luft 

Riksdagens definition av det nationella miljömålet frisk luft 

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 

inte skadas. ” 

Detaljplanens efterlevande av miljömålen 

Att bostäder och verksamheter etablerar sig i området kommer medföra en ökad 

trafikering som innebär att avgaser släpps ut i området men planen kommer även 

gynna alternativt resande med cykel och kollektivtrafik. Utsläpp från kringliggande 

vägar påverkar inte heller planområdet i sådan utsträckning att människors hälsa 

inom planområdet påverkas negativt. Även om genomförda spridningsberäkningar 

visar på att miljökvalitetsmålet avseende PM10 överskrids i delar av området så är 

dessa beräkningar konservativa då urbana bakgrundshalter är hämtade från 

Göteborg stads mätningar i taknivå på Femman-huset. De delar av planområdet 

där detta sker ligger även mot Väg 40/27 där människor normalt inte vistas. 

Planförslaget bedöms inte motverka att miljömålet uppfylls.  

12.2 Giftfri miljö 
Riksdagens definition av det nationella miljökvalitetsmålet 

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället 

ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 

ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna. ” 
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Detaljplanens efterlevande av miljömålet 

Planförslaget innebär att föroreningar i mark till del avlägsnas men största 

mängderna med lätt förorenade massor lämnas kvar. Detta innebär att den lokala 

markmiljön kommer att förbättras i någon grad och genom täckning med rena 

massor kommer människor inte exponeras. Även om lät förorenade massor 

lämnas bedöms detta inte påverka möjligheterna att nå målet med en Giftfri miljö. 

12.3 Ingen övergödning 
Riksdagens definition av det nationella miljökvalitetsmålet 

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ 

inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 

möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.” 

 

Detaljplanens efterlevande av miljömålet 

Bostäder, kontor och andra verksamheter etableras inom planområdet. Dessa 

medför utsläpp av gödande ämnen till det kommunala spillvattennätet, vilket 

innebär att rening sker i kommunalt avloppsreningsverk. Inga betydande 

direktutsläpp av övergödande ämnen kommer att ske till dagvatten inom 

planområdet. Täktverksamheten som ger upphov till övergödande ämnen genom 

att kväveföreningar frigörs vid sprängning, försvinner. Planförslaget bedöms bidra 

till att miljömålet uppnås.  

12.4 Levande sjöar och vattendrag 
Riksdagens definition av det nationella miljökvalitetsmålet 

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 

livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 

ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.” 

 

Detaljplanens efterlevande av miljömålet 

Dagvattensystemet kommer utformats med en sådan kapacitet att det kan samla 

upp, fördröja och rena dagvattnet innan det släpps ut i Landvettersjön. 

Skyddsvallen mot Väg 40/27 bidrar även till att kemikalier vid en olycka 

förhindras att nå Landvettersjön och därför bedöms planförslaget bidra till att 

miljömålet uppnås.   

12.5 Grundvatten av god kvalitet  
Riksdagens definition av det nationella miljökvalitetsmålet 

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till 

en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag." 

 

Detaljplanens efterlevande av miljömålet 

Planförslaget innebär att den mest förorenade marken avlägsnas. Detta innebär 

att risken för att föroreningar når grundvattnet minskar. Planförslaget bedöms 

bidra till att miljömålet kan uppnås. 
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12.6 God bebyggd miljö  
Riksdagens definition av det nationella miljökvalitetsmålet 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

 

Detaljplanens efterlevande av miljömålet 

För att uppnå miljömålet behöver verksamhetsområdet utformas på ett 

miljöanpassat sätt, så att en långsiktigt god hushållning med mark och vatten kan 

främjas. Bostadsområdet som planeras i området kommer byggas så att detta 

smälter in i naturen genom att fasader till stora delar är i trä och ett centralt 

placerat parkområde med ett porlande vattendrag kommer att finnas. Området är 

placerat mitt emellan Väg 40/27, Boråsvägen och Bråta verksamhetsområde vilket 

innebär att området är relativt bullerstört. Buller bedöms dock kunna hanteras 

genom lämplig placering av byggnader inom området och så länge detta beaktas 

och fångas upp i etableringsskedet bedöms boendemiljön blir tillräckligt bra. 

Planförslaget bedöms inte motverka att miljömålet uppfylls.    

12.7 Ett rikt växt- och djurliv 
Riksdagens definition av det nationella miljökvalitetsmålet 

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 

deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 

en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 

livskvalitet och välfärd.” 

 

Detaljplanens efterlevande av miljömålet 

Befintlig bergtäkt men även till viss del orörd naturmark kommer övergå till ett 

bostadsområde. För att kunna fördröja dagvatten kommer grönstråk anläggas 

genom ett parkområde med en bäck att planläggas inom området som gynnar den 

biologiska mångfalden. Planen motverkar inte miljömålets syften. 
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13. Kontroll och uppföljning

Av miljöbalken 6 kapitlet 12 § framgår att ”en miljökonsekvensbeskrivning för en

plan bland annat ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för

uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet

av planen eller programmet medför”.

Områden som bedöms behöva kontrolleras och följas upp i fortsatt arbete med

projektering och bygglov är:

• Buller i förhållande till de bestämmelser som finns angivna i detaljplanen.

• Geotekniska risker tillsammans med hur inspektion och underhåll av

bergslänter och bergsäkringsåtgärder ska genomföras. Detta måste

hanteras inom ramen för bostadsområdets underhåll.

• Uppföljning av spridning av föroreningar från massor genom att

grundvattenrör installeras och provtagning av grundvatten genomförs.
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§ 111  Dnr 2020KS663 

Rapport om framtidens vård och omsorg från beredningen för 
framtidens välfärd och samhällsutveckling  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med förslaget från 
Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 
Kommunfullmäktige noterar rapport om framtidens vård och omsorg och uppdrar åt 
välfärdsnämnden att beakta rapporten vid kommunens arbete inom berörda områden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges fasta beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling ska ha 
ett långsiktigt perspektiv och helhetssyn på samhället och välfärden. Beredningen har bland 
annat till uppgift att, utifrån behovet av framtidens välfärd och samhällsutveckling, göra 
omvärldsbevakning, ta fram rapporter och analyser som underlag till fullmäktige. 
  
Beredningen beslutade i november 2019 att under 2020 se närmare på kommunens vård och 
omsorg för de som är 65 år och äldre samt vilka troliga framtidsbehov som kommer att finnas. 
Beredningens arbete har utmynnat i rapporten Framtidens vård och omsorg. Rapporten var 
uppe för överläggning i fullmäktige den 18 februari 2021, § 32. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från beredningen 17 mars 2021 
 Rapport om framtidens vård och omsorg 13 oktober 2020  
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Ordförande 2:e vice ordförande 
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1 Inledning 
Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling beslutade i 
november 2019 att under 2020 se närmare på kommunens vård och omsorg för 
de som är 65 år och äldre samt vilka troliga framtidsbehov som kommer att 
finnas. Den demografiska utvecklingen, där allt fler blir äldre under de närmaste 
10 åren, kommer att påverka alla kommuner. Beredningen har även gjort en 
omvärldsanalys om vilka närliggande organisationer och myndigheter som 
påverkar den kommunala verksamheten. För att kunna spana in i framtiden har 
beredningen först tittat på hur det ser ut idag: Vad behövs förbättras när vi går in 
i framtiden? Rapporten innefattar olika områden så som hemtjänsten, 
hemsjukvård och palliativ vård, olika boendeformer som SÄBO (särskilt boende 
för äldre) och trygghetsboende, kompetensförsörjning samt teknik och 
digitaliseringen i vården. 
 
Beredningspresidiet har avrapporterat till fullmäktigepresidiet under arbetets 
gång. 

2 Avgränsningar 
Beredningen har avgränsat rapporten till att endast gälla vård och omsorg samt 
olika boendeformer för personer 65 år och äldre. Beredningen har inte undersökt 
dagverksamhet för äldre, funktionsstöd eller psykiska diagnoser. 

3 Omvärldsanalys/framtidsspaning  
Beredningen har undersökt några av de samverkanspartner som finns i 
närområdet för Härryda kommun men även det som påverkar en kommuns 
verksamhet dvs. Socialdepartementet/Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen 
(VGR), Göteborgsregionen (GR) samt Sveriges kommuner och regioner (SKR).  

 
3.1 Västra Götalandsregionen (VGR) 
Samarbetet mellan kommuner och VGR är en viktig faktor för länets utveckling. 
Regionen ansvarar för all hälso-och sjukvård så som slutenvård (sjukhus) och 
öppenvård (primärvård). Genom avtal/överenskommelse servar primärvården 
kommunen med läkare i äldrevården, hemtjänsten och hemsjukvården. 
Samarbete sker också genom specialistteam som utgår från sjukhuset samt 
samverkan vid in- och utskrivningsprocessen för personer som har behov av 
insatser efter utskrivning från slutenvården (sjukhusen). 
 
För att möta de krav som ställs på sjukvård samt vård och omsorg behövs en 
översyn av organisationen i regionen. Regionfullmäktige beslutade om en 
utvärdering av sin organisation i samarbete med Borås Högskola år 2014. I 
utvärderingen framkom en del brister i organisationen. Bland annat ifrågasätts 
styrelsers och nämnders storlek samt att det upplevs att mötena antingen är 
presidiestyrda eller tjänstemannastyrda, eller både och. Beställar-utförarmodellen 
är i behov av översyn men även formerna för politiskt inflytande.  
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Det finns otydlighet i styrning och ansvar och utredningen föreslår att 
utförarstyrelserna avvecklas och att sjukhusen görs ansvariga för verksamheten i 
förhållande till den beställning av vård som är gjord. Även beställarnämndernas 
organisation ifrågasätts då styrsignaler kommer från olika håll. Det är viktigt i 
samarbete med kommunerna att alla drar åt samma håll och att det klart framgår 
vem som ansvarar för vad. Tillskott av pengar från staten kan vara bra men det 
löser inte alltid problemet, utan ansvariga måste också se på hur organisationen 
ser ut. Man skall göra rätt saker och göra saker rätt. 
 
Ett exempel/förslag på samarbete mellan VGR och kommun som skulle vara 
intressant att undersöka är att skapa närvårdsplatser/mellanvårdsavdelningar som 
sköts av regionen och kommunen/kranskommunerna tillsammans. Målgruppen 
skulle främst vara multisjuka med behov av tillfällig vård dygnet runt bl a efter 
utskrivning från sjukhusen. Bemanningen skulle bestå av primärvårdsläkare med 
inriktning på geriatrik, sjuksköterskor med specialitet äldresjukvård, 
undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Östhammars kommun har 
ett sådant upplägg. Där erbjuds medicinska utredningar och behandlingar som 
inte kan ges i bostaden och där brukaren inte behöver specialistsjukhusets 
resurser. De har även rehabilitering och utreder omsorgsbehov. 
 
Vården befinner sig i en omställning där allt mer hälso- och sjukvård ges i 
hemmet och inom den kommunala omsorgen. Detta gör att kommunernas 
åtagande och ansvar ökar. Formerna för vårdsamverkan med VGR behöver 
fortsätta att utvecklas. Det gäller för huvudmännen att hitta gemensamma 
lösningar när det gäller planering, kompetensförsörjning och resurser. Utifrån 
patientens/brukarens perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv och säker 
med god kvalitet och bemötande. 
 
3.2 Göteborgsregionen (GR) 
Göteborgsregionen består av Göteborgs kommun och 12 kranskommuner varav 
Härryda kommun är en. GR driver bl a utvecklingsprojekt, forskar och anordnar 
utbildningar. Politiker och tjänstemän från kommunerna träffas för att utbyta 
erfarenheter och besluta om gemensamma satsningar. 
 
Nationellt arbetar GR för att påverka samhällsutvecklingen utifrån kommunernas 
behov. Kontakter finns bl a med Regeringskansliet, Näringsdepartementet, 
Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet. GR samarbetar också med 
Sveriges kommuner och regioner (SKR). 
 
Det finns idag ett stort behov av kompetensutbildning för vård-och 
omsorgspersonal. Framtidens utbildningar kommer att ske till större delen 
digitalt på distans och där utbudet anpassas till individen. Här har GR en 
utmaning att gemensamt anordna utbildningar som stärker vård-och 
omsorgspersonalen. 
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3.3 Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
”Under år 2020:s coronapandemi har det blivit uppenbart hur det svenska 
systemet med starka expertmyndigheter är tänkt att fungera. När det aktuella 
läget har lagt sig är det dags för utvärdering av hur styrningen i samhällsviktig 
verksamhet sker eller borde ske. I detta sammanhang borde även SKR starkt 
expanderande inflytande belysas” säger Fia Edwald, tidigare chef för 
systematisk informationssäkerhet vid Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB). 
 
SKR är inte en myndighet utan en arbetsgivare- och intresseorganisation som de 
senaste 15 åren har tagit på sig allt fler operativa uppgifter som liknar en 
myndighet. I Riksrevisionens rapport (RiR 2017:3) framkommer det att SKR fått 
en roll där man direktförhandlar med regeringen istället för med myndigheter på 
sedvanligt sätt. Trots att politiker från kommuner och regioner deltar i SKR:s 
beredningar och beslut så gäller inte offentlighetsprincipen för organisationen. 
SKR omfattas inte heller av sekretessreglerna i offentlighets- sekretesslagen 
vilket gör att hanteringen av känslig information inte är reglerad och insynen är 
begränsad. Bristen på insyn är besvärande ur ett demokratiperspektiv. 
 
3.4 Socialdepartementet/Socialstyrelsen 
En reformering av primärvården har inletts med inriktning för en nära och 
tillgänglig vård. Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna 
gjort en överenskommelse och har lämnat över propositionen 2019/20:164 till 
riksdagen i april. I propositionen stärks huvuduppgiften för primärvården med 
tydliga uppdrag och med ett särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet och 
kontinuitet. Primärvården skall vara navet i vården och samspela med annan 
hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Patienten ska vara delaktig utifrån 
sina förutsättningar och preferenser.  
 
I primärvården ingår bl a vårdcentraler och omsorgsboenden. Huvudmännen är 
alltså både region och kommun. Innehållet i lagrådsremissen Inriktning för nära 
och tillgänglig vård, en primärvårdsreform har sammanfattats i tre centrala mål: 
 

1. Tillgängligheten till primärvården måste öka. 
2. En mer delaktig patient/brukare och en personcentrerad vård. 
3. Kontinuiteten i primärvården ska öka. 

Här betonas också vikten av att primärvården organiseras så att alla som vill ha 
en fast läkarkontakt ska få det. 
 
Då det idag enligt lag är förbjudet att anställa läkare i kommunerna är det viktigt 
att det finns rätt kompetens på vårdcentralerna och att det i samband med 
reformen inrättas en fast läkare med geriatrisk inriktning på varje orts vårdcentral 
i vår kommun som kan arbeta med kommunens äldreboende och hemtjänst. 

Page 13 of 57



6 

3.4.1 Förslag till ny socialtjänstlag 
En översyn av socialtjänstlagen har gjorts och ett förslag till ny lag Hållbar 
socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), har lämnats in från 
utredningen Framtidens socialtjänst. Förslaget ska ersätta nuvarande lag och få 
karaktären av en ramlag Ett tilläggsdirektiv, 2018:69, tillkom under 2018 där 
utredningen fick i uppdrag att analysera om en särlagstiftning för äldre skulle 
vara motiverat. Här har utredningen kommit fram till att ett fortsatt arbete behövs 
för att se över hur en särlagstiftning kan utformas. Utredningen anser att en 
förändring i riktning mot ett sådant förslag är en så komplex och omfattande 
förändring att den fordrar en särskild översyn. Utredningen bedömer också att en 
proposition med de författningsförslag som lämnats i betänkandet kan 
överlämnas till riksdagen tidigast hösten 2021. Förslagen bör kunna träda i kraft 
2022-2023. 

Troligtvis kommer vissa av förslagen i utlåtandet att eventuellt påverka 
socialtjänstens arbetssätt t ex förslaget att socialtjänsten ska ha ett förebyggande 
perspektiv och inriktas på att vara lättillgänglig, att verksamheten ska bedrivas i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att insatser får 
tillhandahållas utan föregående individuella behovsprövning (ny befogenhet för 
kommunerna). Utredningens bedömning är att en förskjutning av socialtjänstens 
verksamhet mot förebyggande arbete kan leda till besparingar för kommun och 
stat. 

En ny lag om socialtjänstdataregister föreslås också i utredningen. 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utarbeta nya allmänna råd och föreskrifter 
för att stödja kommunerna i omställningen. 

4 Härryda kommuns äldreomsorgsverksamheter 
4.1 Hemtjänsten 
Varje dag vårdas ett stort antal människor i hemmet med hjälp av den 
kommunala hemtjänsten. När nu antalet personer, främst 80 år och äldre, kraftigt 
ökar de närmaste 10 åren så kommer omsorgen att stå inför stora utmaningar. 
Enligt SCB förväntas en ökning i Sverige av personer som är 80+ från idag ca 
535 000 personer till ca 806 000 personer år 2030. Av dessa beräknas ca 36 % ha 
insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) i form av hemtjänst, särskilt boende för 
äldre (SÄBO), trygghetsboende och korttidsboende. Denna ökning sker 
samtidigt som den yrkesverksamma delen av befolkningen minskar under samma 
period. 

Den medicinska utvecklingen, där fler kan behandlas och rehabiliteras, gör att vi 
lever längre. Sjukvårdens framsteg innebär att behovet av sjukhusvård kan 
minska men istället ökar behovet av bl a hemtjänst/hemsjukvård. Framstegen 
inom den slutna vården kan alltså få stora konsekvenser för kommunerna. I 
framtiden kommer samverkan mellan läkare i primärvården och hemtjänsten att 
vara av stor betydelse.  
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Härryda kommun hade enligt bokslutet 2019 ca 720 personer som fick olika 
insatser av hemtjänsten. Cirka drygt 215 av dessa har enbart larm. Hemtjänstens 
personal har möteslokaler i Mölnlycke, Landvetter och Rävlanda. 
 
Antal tillsvidareanställda per chef inom hemtjänst, per den 30/6, 2020. 
Totalt 129 personer varav 9 arbetar natt. 
 

 
 
Alla tjänster är heltid men personalen har möjlighet att vara partiellt ledig en del 
av tjänsten om de så önskar. I snitt besöker man 14-16 brukare under ett 8-
timmars arbetspass. Ett kvällspass (6 tim) brukar innebära 18-20 besök. 
 
Hur många timanställda som finns i verksamheten idag har varit svårt att få fram 
under pågående pandemi men behovet av vikarier har ökat under år 2020. Enligt 
tidigare statestik, innan pandemin, så låg antalet arbetande timmar, utfört av 
timanställda, på 20-25 %. Personalkontinuiteten i hemtjänsten är en viktig 
kvalitetsaspekt. Denna kontinuitet innebär att den äldre i största möjliga mån får 
vård och omsorg av samma personal. I Härryda kommun möter en brukare (i 
medelvärde) 16 olika personer från hemtjänsten under en 14-dagarsperiod. 
 
Personalens tidsåtgång för sina insatser hos brukarna varierar naturligtvis 
beroende av beviljad insats. Härryda kommun använder idag en slags 
insatsschablon för hur lång tid det ska ta för en enskild insats hos brukaren 
exempelvis 30 min för morgonbesök, dusch eller promenad och 15 min för alla 
andra insatser. En timmas städ var tredje vecka. Om en brukare behöver längre 
tid vid ett besök får den tiden tas från någon annan brukare. Då även restiden 
mellan brukarna är inräknat i arbetsschemat så kan personalen uppleva att det 
blir en stressfaktor att hinna med sitt arbete i tid. 
 
Den demografiska utvecklingen med fler äldre innebär också en efterfrågan på 
utbildad personal inom omsorgen. Hemtjänsten måste idag ta hand om betydligt 
sjukare människor än för 10-15 år sedan vilket ställer högre kompetenskrav. En 
förutsättning för att äldreomsorgens insatser ska vara av god kvalitet är att 
personalen har lämplig adekvat utbildning och erfarenhet.  
 
Enligt SCB:s prognos 2019(31) finns stor risk för brist av personal i framtiden. 
Denna brist kan innebära att befintlig personal får försämrad arbetsmiljö och får 
en högre arbetsbelastning med t ex att det blir fler brukare per anställd att ta hand 
om per arbetspass.  
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Även om kommunen idag har ett bra fortbildningsutbud så gäller det för 
kommunen att även i framtiden skapa goda förutsättningar för en hållbar 
kompetensförsörjning.   
 
Ibland behövs det nya perspektiv för att verksamheten ska utvecklas framåt. Det 
finns idag många olika arbetsmodeller där vård och omsorgsverksamheten kan ta 
till sig nytt arbetssätt. En modell som sticker ut är Skönsmomodellen i Sundsvall. 
Tillitsdelegationen beskriver i SOU, 2018:38 att modellen har lett fram till bättre 
kvalitet och arbetsmiljö, större arbetsgäldje för medarbetare och positiva effekter 
för kommunens ekonomi. ”Arbetet med modellen har inneburit, skriver 
Sundsvalls kommun ”att organisationen har gjort en resa från brukarperspektiv 
till brukarens perspektiv.” 
 

4.1.1 Anhörigvårdare 
Det finns en grupp inom hemtjänstens uppdragsområde som man sällan nämner 
och det är anhörigvårdare. När den äldre beviljas hemtjänst tar också 
handläggarna hänsyn till om det finns anhöriga som kan vara behjälpliga i 
vården av den enskilde. Ofta innebär det att anhöriga skall kunna vara nära till 
hands och delaktig – d v s de skall inte ha ansvaret för brukaren. Det finns idag 
ingen lag som säger att anhöriga är skyldiga att hjälpa till, inte ens i 
äktenskapsbalken. Vård av närstående måste byggas på frivillighet. I många 
relationer blir närmaste anhörig den som får ta vård och omsorgsansvar i 
vardagen. De är en sak att vara delaktig och en helt annan att som anhörig känna 
att hen ska bära hela ansvaret. 
 
Alltför många anhöriga sliter idag för att skapa en dräglig tillvaro för sin 
närstående. Risken finns att det kan leda till att den som vårdar inte orkar med 
utan också insjuknar och i och med det så krävs det mer omsorg. Bostaden 
riskerar att förvandlas från ett gemytligt hem till en vårdplats.  
 
4.2 Biståndsbedömda äldreboenden 
Idag har kommunen drygt 6200 pensionärer vilket motsvarar ca 16,1 % av 
befolkningen. Av dessa bor 75 % i Landvetter och Mölnlycke. Det krävs ett 
långsiktigt förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska 
och tekniska utvecklingen. Även om de som är äldre idag blir allt friskare så ökar 
andelen som är över 80 år markant med ca 7 % per år i vår kommun fram till år 
2030. Med hög ålder ökar risken för multisjuklighet och demenssjukdom och det 
är för denna grupp som äldreomsorgen behöver rusta för i framtiden. Demens 
ökar i gruppen 80+ och nästan hälften av alla som är 90+ har en demenssjukdom. 
Detta innebär att våra särskilda boendeplatser, demensboende, trygghetsboende 
och korttidsplatser inte kommer att räcka till i framtiden. Alla kan eller vill inte 
behandlas hemma. 
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4.2.1 Särskilt boende för äldre 
Härryda kommuns kapacitet att erbjuda moderna ändamålsenliga bostäder till 
äldre måste öka. Just nu finns det 7 stycken särskilt boende för äldre (SÄBO): 
Säterigården, Ekdalagården, Rådahemmet, Hönekulla gård, Bygården, Östra 
Bygården, Björkelid. Totalt 288 platser varav 27 platser är korttidsboende. 

Behovet av platser med särskild inriktning på äldre kommer säkerligen att öka 
mer än vad kommunen har prognostiserat. Dagens SÄBO är i första hand 
organiserad för den som är multisjuk och som har så omfattande behov att 
kvarboende i hemmet framstår som olämpligt av säkerhetsskäl. Antalet platser på 
SÄBO har minskat i förhållande till det ökande antalet äldre. 

Ett bevis på att det kan saknas platser är väntetiden mellan fattat beslut och 
inflyttningsdatum till SÄBO. År 2019 var väntetiden 179 dagar, det motsvarar 
nästan 6 månader. Alltså det dubbla mot var SoL anger, vilket är inom 3 
månader. En sådan lång väntetid kan få negativa konsekvenser för den äldres 
hälsa och påverkar också de närstående negativt. Kommunen riskerar att få 
betala en särskild avgift till staten i varje ärende där en person behövt vänta mer 
än 3 månader på att beslut ska verkställas. Ur brukarens perspektiv sker att 
brukaren ansöker om en plats och får den, att brukaren ansöker om en plats men 
får ingen eller att brukaren ansöker om en plats, får en plats, men tackar nej. Det 
uppstår alltså en obalans i uppfattningen om tillgängliga platser och bristen på 
platser.  

Med dagens erfarenhet, av coronaviruset, står det klart att politiker, tjänstemän 
och byggherrar måste ta höjd för pandemier redan när ett SÄBO skall planeras 
och byggas. Byggplaner bör sträva efter att bygga ”hemlika” boenden med 
trädgård och uteplatser. Boendet ska förstärka det friska hos de äldre som 
uppmuntrar till utevistelse och samvaro. 

Ett exempel på ett radikalt annorlunda boende finns i Hodgeway i Nederländerna 
där man har byggt en demensby som ett bostadsområde med affärer, restauranger 
och torg. Där bor det 152 äldre dementa i grupper om ca 25 personer i olika hus. 
Där kan de röra sig fritt utan att känna sig inlåsta. Resultatet har blivit att andelen 
äldre som tar lugnande medel har minskat med hälften. Vellinge kommun är på 
väg att bygga Sveriges första demensby. 

Beredningen bedömer, utifrån det underlag vi har fått fram, att 
behovet/efterfrågan av fler SÄBO även fortsättningsvis kommer att vara stort. 

4.2.2 Biståndsbedömt trygghetsboende 
En ny biståndsbedömd särskild boendeform infördes i april 2019 som kallas 
trygghetsboende. Kommunen har idag tre biståndsbedömda boenden i 
Mölnlycke, Landvetter och Hindås med totalt 70 platser.  
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Kommunens befintliga boenden med god tillgänglighet (BGT-boende) i 
Mölnlycke och Landvetter har ändrat namn till trygghetsboende, alltså inga 
nybyggnationer. 
 
Insatsen i trygghetsboendet syftar till att öka tryggheten för äldre personer som 
upplever otrygghet och social isolering. Målgruppen behöver inte vård och 
omsorg dygnet runt utan insatsen syftar till att bryta isoleringen genom bl a 
möjlighet till gemensamma måltider och aktiviteter. Även här är utemiljön viktig 
när dessa boende planeras. 
 
Trygghetsboenden kan avlasta hemtjänsten och korttidsboendet då flera brukare 
bor på samma plats och genom detta minskar restiden för personalen som då 
slipper åka till olika brukares boende. Det här är en boendeform som kan vara 
lämplig för flera av de som får avslag till SÄBO. Enligt kommunens 
lokalresursplan så planeras inga fler biståndsbedömda trygghetsboende i 
kommunen de närmaste 5 åren. 
 

4.2.3 Korttidsboende 
Behovet av fler korttidsplatser finns också. Idag har vi enbart korttidsboende i 
Mölnlycke för hela Härryda kommun. Detta innebär långa resor för de anhöriga 
som bor i de östra delarna. Totalt har kommunen 27 korttidsplatser men utav 
dessa används en del av platserna under år 2020 också för coronapatienter vilket 
innebär att vi minskat just korttidsplatser som bl a används för avlastning för 
anhöriga i hemtjänsten och utskrivna från sjukhusen. Då det förväntas att de allra 
flesta sjuka äldre skall behandlas i hemmet så behövs det sannolikt ytterligare 
korttidsboende som avlastningsplatser. Behovet är minst 25 nya platser i den 
närmaste framtiden och förslagsvis då på en annan ort i kommunen än 
Mölnlycke. 
 
4.3 Hemsjukvård/palliativ vård 
Uppdraget i beredningen har bland annat varit att göra studiebesök på olika 
instanser kopplade till omvårdnaden på olika vis. Under senvintern blev vi alla i 
samhället drabbade av Coronapandemin med olika restriktioner som följd. Det 
gjorde att till exempel studiebesök inte längre kunde genomföras. Vårt uppdrag 
har varit att beskriva hemsjukvården och den palliativa vården. Om 
hemsjukvården generellt är uppgifterna hämtade från kommunens egen hemsida 
under Vård och Omsorg, kompletterat med siffror och kostnader, uppgifter som 
besvarades av Elisabeth Trenter, planeringsledare inom socialtjänsten. 
 
Redogörelsen om den palliativa vården bygger på samtal och mejlkontakt med 
Linda Modig, specialistsjuksköterska inom palliativ vård och palliativ 
koordinator. Beredningen ger också beskrivning av ett tänkt scenario i vården en 
patient i livets slutskede grundad på empiri. 
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4.3.1 Hemsjukvård 
Vårdsamverkan i Göteborgsområdet och kommunal hälso- och sjukvård 
I organiseringen Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet, möts 
chefer från regionens hälso- och sjukvård, tandvård, kommunal vård och omsorg, 
socialtjänst samt skola för att skapa förutsättningar att ge personer som behöver 
insatser från både kommun och region bästa möjliga vård, stöd och omsorg. I 
Göteborgsområdet ingår Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö.  

Den som inte klarar av att besöka vårdcentralen kan få den sjukvård som hen 
behöver i hemmet. Genom kontakt med vårdcentralen skickas remiss med 
förfrågan om kommunal hemsjukvård. Sjukvårdsinsatserna utförs av 
sjuksköterskeenheten som även ansvarar för personer som bor på äldre- och 
gruppboenden. Sjuksköterskeenheten är tillgänglig dygnet runt. 

Ansvarsfördelning kommun och region 
Västra Götalandsregionen ansvarar för att ge förutsättningar för en god hälsa för 
alla invånare i Västra Götaland och för att det finns bra sjukvård för alla. Västra 
Götalandsregionen ansvarar för sjukhus, vårdcentraler och folktandvård. 
Kommunen ansvarar för (enligt hälso- och sjukvårdslagen) att erbjuda en god 
hälso- och sjukvård som även omfattar habilitering, rehabilitering och 
hjälpmedel upp till sjuksköterskenivå till den som: 

• bor i särskilt boende eller på korttidsboende
• har behov av insatser i hemmet - hemsjukvård eller rehabilitering
• deltar i dagverksamhet

Härryda kommun erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Hjälp från läkare 
ansvarar alltid vårdcentral och sjukhus för. 

Att vårdas i hemmet 
”Sjuka äldre bör undvika sjukhus och kan vårdas tryggare i sina hem”. Det 
budskapet går nu kommuner, sjukhus och primärvården i Göteborgsregionen ut 
med för att skydda personer i riskgrupper från att bli smittade av coronaviruset. 
”Vi har en bred kompetens för detta och kan ge en god avancerad vård i 
hemmet”, säger Lena Lager, sektorschef för socialtjänst i Härryda kommun. 
Uppmaningen att undvika sjukhus gäller framförallt för så kallade sköra äldre, 
vilket innebär personer som är äldre än 70 år eller som har bakomliggande 
sjukdomar. Dessa patienter finns oftast i kommunens äldreomsorg och vårdas 
redan idag i stor utsträckning i sina hem med hjälp av hemtjänst och 
hemsjukvård. ”Det finns en allmän uppfattning bland patienter och anhöriga att 
det är tryggare att vårdas på ett sjukhus. Vi strävar alltid efter en säker vård på 
patientens villkor och oftast sker den bäst i hemmet. Och just nu kan det vara 
direkt olämpligt för många inom denna patientgrupp att vara på ett sjukhus”, 
säger Lena Lager. 
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Den rådande situationen innebär att patienter i större utsträckning ska får vård i 
sina hem. Idag kan man till exempel få provtagning, behandling med antibiotika 
eller dropp i sitt hem utan att behöva åka in till ett sjukhus. Enligt Lena Lager 
finns det en god beredskap inom Härryda kommun och det behövs inga 
omprioriteringar i nuläget för att klara vården i hemmet. ”Vi klarar detta med de 
resurser som finns. Det finns en tät samverkan mellan kommunen, sjukhus och 
vårdcentraler att ge avancerad vård i hemmet i större utsträckning och alla står 
bakom detta. 
 
Sjuksköterska, omvårdnadspersonal, läkare och MAS 
Äldre eller funktionshindrade personer som bor i sina hem kan få hjälp av en 
sjuksköterska från sjuksköterskeenheten. Omvårdnadspersonal är i tjänst dygnet 
runt. Den som bor hemma söker läkarvård via vårdcentralen. Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) har det övergripande ansvaret för all kommunal 
hälso- och sjukvård, med uppgift är att bevaka vårdtagarnas säkerhet och 
utveckla kvaliteten i vården. 
 
Avgift och antal brukare 
Avgifter gäller tjänster som kommunen ska utföra enligt Socialtjänstlagen och 
Hälso- och sjukvårdslagen. För den enskilde är i dagsläget avgiften 669kr per 
månad. Det beror lite på vad som räknas; sjuksköterskor och rehab eller kostnad 
även för delegerad tid. Hittills har 581 personer erhållit hemsjukvård och det 
brukar röra sig om ca 800 personer/år.  

4.3.2 Palliativ vård 
Härryda kommun erbjuder palliativ vård på en allmän nivå eftersom ingen egen 
läkare är anställd utan läkarna kommer från vårdcentralen. Hemsjukvården har 
inget palliativt team utan vård, lindring, i livets slutskede sköts av 
hemsjukvården med stöd av palliativ koordinator som är en sjuksköterska med 
specialistutbildning i palliativ vård. Koordinatorn samordnar, informerar, 
utbildar, är kontaktperson, erbjuder besök och verkar för utveckling av vården. 
Teamet uppstår på nytt kring varje ny patient tillsammans med en läkare från 
vårdcentralen. I Sverige utgör den allmänna palliativa vården ca 80 % av dem 
som vårdas i palliativt skede. Kommunen har då ansvaret och all personal ska ha 
grundläggande kunskaper. 10-20 % av dem som vårdas har behov av 
specialistkompetens t ex hospice eller specialistteam som regionen ansvarar för. 
Härryda kommun erbjuder alltså allmän palliativ vård, medan vi konsulterar 
specialister på Palliativt centrum SU eller SÄS och köper platser på hospice i 
Göteborg vid behov. 
 
Härryda kommun har det politiska målet att ”ingen skall dö ensam”. Hälso-och 
sjukvårdslagen (HSL) samarbetar med Socialtjänstlagen (SoL) då den 
medicinska bedömningen som görs av sjuksköterska (HSL) till stor del ligger till 
grund för och handläggarens (SoL) beslut om insatser. I det absoluta slutskedet 
arbetar professionerna tillsammans med öppna beslut om vård i livets slutskede 
eller vård på korttidsplats. 
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Det finns ingen specialiserad palliativ vård i Härryda kommun eller i våra 
kranskommuner. Det är uppmärksammat av regionen. En kartläggning gjordes 
under 2019 och en rapport presenterades. Det framkom att utbyggnaden av 
specialiserad palliativ vård i Partille, Öckerö, Härryda och Mölndal bör 
prioriteras.  
 
Eftersom kommunen inte har palliativa vårdplatser är vi beroende av att köpa 
platser av Göteborgs kommun. Man kan få allmän palliativ vård på Hönekulla 
gård, korttidsenheten. Härryda kommun erbjuder bra palliativ vård i 
hemsjukvården under de rådande omständigheterna men eftersom den inte är 
under specialistvården saknas egna läkare, dietister och kuratorer. Avancerad 
vård ges i hemmet i viss utsträckning som t ex blodtransfusioner och skötsel av 
ascitesdrän, det bygger då på samarbete med läkare på sjukhusen. Slutsatsen blir 
att kommunen får en högre kompetens om kommunen också har ett eget hospice 
eller delar med kranskommunerna än bara tillgång till ett specialistteam men 
koppling till vårdcentralen med inhyrda hospiceplatser.  
 
Empirin 
I praktiken kan det gå till så att exempelvis onkologen på Sahlgrenska initierar 
hemsjukvård för patienten. Runt patienten skapas då ett vårdteam med 
sjukgymnaster, rehabpersonal, kontaktperson från den palliativa vården, läkare 
från vårdcentralen. Patienten får hembesök för att avgöra vilket stöd och vilken 
hjälp patienten behöver. Det kan till exempelvis vara tryckutjämnande madrass, 
sittbänk över badkaret, duschpall, transportrullstol. Patienten kan också få dropp, 
näringslösning och medicinering i hemmet. Dessutom kan blodprover tas och 
hemsjukvården hjälper till med att se över doser, recept med mera. Vid behov 
kan patienten få hem näringsdrycker, blöjor och andra skyddsmaterial. Om 
behovet finns kan en korttidsplats erbjudas för avlastning av familjen. Avlastning 
och omvårdnad i hemmet kan också ordnas genom hemtjänsten. Hemsjukvården 
står i ständig kontakt med onkologen för att kunna ge patienten den bästa möjliga 
vård i hemmet.  
 
Dock har vår ”spaning” på hemsjukvården sett ett problem som kan uppstå när 
det blir glapp mellan behandling, behandlingens upphörande och placeringen på 
hospice. När medicineringen som onkologen har ansvar för upphör eftersom 
patienten är färdigbehandlad kan patienten visserligen stå i kontakt med läkare 
på onkologen men ansvaret ligger nu hos läkaren på vårdcentralen som är 
kopplat till hemsjukvården. Den läkaren är inte onkolog.  
Först när patienten blir inskriven på hospice får patienten tillgång till en läkare 
med kunskap om cancersjukdomar. Det finns en uppenbar risk att patienten 
upplever sig falla mellan två stolar. Det är knappast optimalt i livets slutskede. 
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Avgift, kostnad och antal brukare  
Palliativ vård i hemmet eller hospicevård i annan kommun betalas genom 
avgifter och som en kostnad för kommunen. Den enskilde betalar en avgift för 
mat och omvårdnad motsvarande avgiften vid korttidsvistelse. Kommunens 
kostnad är 5 380 kr per dygn. 
 
Under 2019 avled 19 personer i hemmet och i år har hittills 15 personer avlidit. 
Hospicevård i andra kommuner beviljas under senare år med 1-2 personer per år. 
Hittills under 2020 har 6 personer beviljats vård i annan kommun. 
 
4.4 Ofrivillig ensamhet 
Ofrivillig ensamhet drabbar många äldre och för en del går denna känsla av 
ensamhet inte över. Den påverkar deras hälsa på ett destruktivt sätt. Det finns 
idag mycket forskning som visar på de negativa hälsokonsekvenserna som 
ofrivillig ensamhet kan orsaka. Det är den farligaste typen av ensamhet och 
bedöms som dubbelt så skadlig som fetma och lika skadligt som alkoholism och 
stillasittande. 
 
Det finns olika former av ensamhet, objektiv (mätbar) d v s den äldre bor ensam 
och umgås sällan med andra och den subjektiva (upplevda) ensamheten, en 
persons självskattade ensamhet och som är skadlig för hälsan. Studier visar att 
ensamhet är vanlig bland äldre och graden av ensamhet ökar med stigande ålder. 
Det är i och för sig inte åldern i sig som gör att äldre är drabbade utan snarare att 
det är andra olika former av ohälsa som drabbar dem ju äldre de blir. Det finns 
tydliga samband med ensamhet och depression samt mellan ensamhet och 
nedsatt fysisk rörlighet. Bland andelen äldre över 77 år är det ca 12 % av 
befolkningen i Sverige som uppger att de känner sig ensamma enligt SCB:s 
undersökning. 
 
John Cacioppo är en utav världens ledande forskare på ensamhet och dess 
konsekvenser på hälsan. I boken ”Loneliness, Human Nature and the Need for 
social Connection”, som han skrivit tillsammans med William Patric, redogörs 
både tidigare forskning och egna studier i ämnet. Där refereras till en artikel i 
tidskriften ”Science” som visar att isolering innebär lika hög risk för förtidig död 
som högt blodtryck och hjärtkärlsjukdomar. 
 
Det är viktigt att alla sektorer i samhället känner till vikten av sociala relationer 
och underlättar skapandet av sådana. Det gäller att hjälpa de äldre att hitta 
gemenskap. Ett exempel på detta görs i Danmark genom projektet ”Genlyd” där 
de har en hemsida som fungerar som en anslagstavla. Där kan de äldre ta del av 
både kommunens och civilsamhällets utbud av aktiviteter. 
 
Den digitala utvecklingen ger också möjlighet att umgås och interagera utan att 
ses fysiskt, men hänger de äldre inte med i den utvecklingen eller helt enkelt inte 
vill umgås digitalt, är det lätt att man blir isolerad. 
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Att minska den ofrivilliga ensamheten är en stor utmaning som kräver samarbete 
mellan samhällets olika aktörer. 
 
Exempel att satsa på: 
 

• Att kommunen ger ekonomiskt stöd till de i civilsamhället som möjliggör 
kostnadsfri social gemenskap för äldre. 

• Att öronmärka tid för samtal/social samvaro i hemtjänstuppdraget. Den 
tiden finns inte idag. 

• Att investera i mer personal på äldreboende så att de boende kan delta i 
socialt umgänge. 

5 Kompetensförsörjning 
5.1 Stärkt kompetens i vård och omsorg från nutid till 2040 
Arbetsgivarna måste kunna rekrytera, attrahera, utveckla och behålla rätt 
kompetens. Då kan verksamheten erbjuda medborgare och företag den service 
och de tjänster som krävs. Behovet av arbetskraft kommer att öka med 60 % 
(170 000 personer) enligt ”Trender och prognoser 2017” från SCB fram till 
2035. Arbetsvillkoren i Sverige gör också att många överväger att sluta inom 
äldreomsorgen. En faktor till detta anges vara de så kallade ”delade turerna” som 
är unikt för Sverige. Andra faktorer är arbetsbelastning, handlingsutrymme, stöd 
i arbetet, utvecklingsmöjligheter inom yrket med mera. Socialstyrelsens 
lägesrapport från 2017 anger att alldeles för få män söker sig till yrket och detta 
begränsar rekryteringsbasen. Det finns en sammantagen uppfattning att många 
som söker de utannonserade tjänsterna, t ex undersköterska, inte är 
anställningsbara bl a på grund av bristande eller inte tillräcklig utbildning. Det 
behövs insatser i ett tidigt skede av utbildningsvägen för att öka intresset för 
yrket. Flera verksamheter bemannas, enligt utredningens erfarenhet, i stor 
utsträckning av personal som inte har rätt kompetens för arbetsuppgiften.  
 
Kraven på kompetensnivå skiljer sig mellan regioner och kommuner. Det finns 
en uppfattning i yrkesgruppen att det är attraktivare att arbeta inom en region än 
inom kommunal verksamhet. Enligt SKR:s rekryteringsrapport från 2018 är 
rekryteringsbehovet fram till 2026 500 000 personer. En negativ faktor i 
kompetensförsörjningen är sjukfrånvaron. 2016 låg det på 6 000 årsarbetare. 
Statens ansvar i kompetensförsörjningen är begränsat till högre utbildning och 
lagstiftning. Kompetensutvecklingen är arbetsgivarens eget ansvar. Regeringen 
ger ändå medel till regioner och kommuner för kompetensförsörjande insatser.  
Olika insatser har genomförts som till exempel Kunskapslyftet, Insatser för 
tillfälligt anställda, Kvinnors hälsa och förlossningsvård, inom psykiatrin, 
Ledarskapsutbildning inom äldreomsorgen, Omvårdnadslyftet med flera. 
 
 

Page 23 of 57



16 

Många av de 180 000 yrkesverksamma undersköterskorna har olika lång 
erfarenhet i yrket och varierande yrkesutbildningsbakgrund. Om yrkesutövaren 
behöver kompetenshöjning måste yrket valideras. Ett påpekande när det gäller 
undersköterskorna är att man under valideringsperioden behöver hitta vikarier 
och eftersom perioden i sig är kort blir det svårt att hitta ersättare.  

Utbildningsvägarna är många inom yrket och skiljer sig åt över både tid och rum. 
Utredningen pekar på att de 1) föreslår ett legitimationsförfarande, men också 2) 
avstyrker det samma. Det visar komplexiteten i frågan. Utredningen drar därefter 
slutsatsen att 3) skyddad yrkestitel är mer ändamålsenlig. I kommunal 
verksamhet är det oftast endast lönen som skiljer ett vårdbiträde från en 
undersköterska, inte arbetsuppgifterna. Detta trots att utbildningen skiljer sig åt. 
När arbetsfördelningen inte sker på grundval av kompetens finns det en risk att 
säkerheten för patienterna och brukarna försämras. 

Kartläggningen som utredningen gjort visar bland annat på att personalen oftast 
arbetar självständigt i kommunal verksamhet, särskilt inom hemtjänsten, men de 
gör samma kvalificerade arbete. Den anställde kan vara vårdbiträde eller 
undersköterska. De kompetensbrister som framkommit är bland annat avsaknad 
av enhetlig utbildning, bristande, för yrket, karaktäristiska kunskaper, bristande 
språkkunskaper och att arbets- och ansvarsfördelning inte sker efter kompetens, 
främst inom kommunal verksamhet. Men det finns också hinder för att införa en 
legitimation. På grund av att yrket inte har någon akademisk nivå uppfylls inte 
kriterierna för legitimation så som det ser ut idag. Vidare menar utredningen att 
de kriterierna är väl avvägda och etablerade och bör därför inte ändras. Trots 
tidigare förslag fortsätter utredningen med ett resonemang om att kostnaderna för 
legitimationsförfarande inte står i proportion till vad som skulle uppnås med en 
legitimation. De avslutar med att skriva: ”Sammantaget anser utredningen att 
den form av reglering som är mest ändamålsenlig för den aktuella yrkesgruppen 
är skyddad yrkestitel” (SOU 2019:20. s 192).  

Reglerna om skyddad yrkestitel är bland annat dels att endast den med rätt 
kompetens/examen har rätt att använda själva titeln, dels att den som saknar 
rätten till användandet inte heller har rätt att använda en titel som kan förväxlas 
med den skyddade titeln. Det skall vara frivilligt att ansöka om skyddad 
yrkestitel hos Socialstyrelsen men det innebär också att man dels inte vill ansöka 
eller dels inte vet om att man kan ansöka. 

Konkurrensen på arbetsmarknaden ökar. Den bristande kompetensen i flera 
branscher som kräver en allt högre kompetens blir en brist i dubbel bemärkelse. 
Människor utanför arbetsmarknaden med begränsade språkkunskaper och låg 
utbildningsnivå behöver uppdatera sin kompetens. I offentlig sektor är snart alla 
yrken bristyrken.  
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Kravet ökar på ett yrkeslivslångt lärande. De snabba förändringarna påverkar alla 
branscher. Det troliga är att fler kommer att få byta yrkeskarriär under sitt 
yrkesliv. Det ökar kravet på att arbetsgivaren är attraktiv. ”Att vara en attraktiv 
arbetsgivare och ladda varumärket så att det lockar talangerna blir viktigare 
när konkurrensen ökar” (Hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning i 
framtiden, En scenarioanalys fram emot 2040. 2019 Kairos Future AB, s 26) Den 
anställde skall ha bra arbetstider, intressanta arbetsuppgifter, 
anställningstrygghet, meningsfullt arbete etc. Djup och bredd i kompetensen och 
kompetensutvecklingen blir viktigare. 
 
Kairos Future AB:s studie visar vidare på ett scenario 2040. 2040 är konfliktfylld 
och flera av de avtalen om minskade utsläpp av växthusgaser har inte uppfyllts. 
Inga fler länder har lämnat EU. I Mellanöstern och i Sydamerika fortsätter de 
olika konflikterna. Kärnkraften fortsatt viktig roll för stabil elförsörjning. 
Migrationen har stabiliserats eftersom man i EU kommit överens om delat 
ansvar. Integrationen är fortsatt ett problem. Däremot har integreringen vård, 
omsorg och tandvård gjort att tänderna räknas som en del av kroppen. Generellt 
sett är tillgängligheten god inom hälso- och sjukvården trots att patienterna ofta 
tvingas byta läkare. Kravet på egenansvar saknas och preventionen får inget stöd. 
Implementering, utbildning och support att IT-stödet för individen har uteblivit. 
Journalsystemet är transparent och inrymmer alla data som behövs. 
Digitaliseringsutvecklingen har gått framåt. Lagstiftningen har inte hängt med. 
Inom den högspecialiserade vården är man överens på nationell nivå vem som 
gör vad och var. Primärvården är offentligt finansierad inom sjukvården. 
Hälsofrämjande och prevention varierar över landet. Inom äldreomsorgen på 
grund av den demografiska bilden går man på knäna igen eftersom ingen förmår 
tänka långsiktigt. Hemsjukvården har allt fler patienter med brister i 
transportsystem, distribution och bemanning. 
 
”Kompetensförsörjning 
Många försök har gjorts under åren för att säkerställa kompetensförsörjningen 
för hälso- och sjukvården och omsorgen. Idag har man genom statens försorg 
gett lärosätena en övergripande instruktion om vad de ska producera.  
 
De har anpassat sitt kursutbud efter behoven när det gäller hälso-och 
sjukvårdens kompetensbehov inom exempelvis digital teknik och AI, ledarskap, 
kommunikation och tjänstedesign. Kompetensutveckling i vård och omsorg 
samordnas mellan lärosätena och vårdaktörerna men det saknas system för 
uppföljning av det yrkeslivslånga lärandet” (a.a. s 37). 
 
Trots problemen menar Kairos Future att framförhållningen och långsiktigheten 
utvecklats så att anpassning av programmen i utbildningen blir bättre. De tror att 
proven blir regelbundna och återkommer vart 5:e år som ett krav för legitimerad 
personal att behålla sina legitimationer. Kompetensbristen är stor och 
försörjningsplanen dålig vilket gynnar bemanningsföretagen och driver upp 
kostnaderna.  

Page 25 of 57



  
 
 
 

 

 

18 

”Samtidigt ökar kostnaderna för vård och omsorg vilket har lett till stora 
besparingar och höjda skatter. Den stora 40-talistgenerationen är nu i 90-100-
årsåldern och innebär helt nya erfarenheter för vård- och omsorgssektorn när 
det gäller omfattningen av nödvändiga insatser. Sammanfattningsvis råder en 
politisk splittring när det gäller finansieringen och prioriteringen av hälso- och 
sjukvården samt omsorgen”…(a.a. s 49,50). 
 
Vidare skriver de: ”Kompetensförsörjning 
När det gäller lärosätenas roll i hälso- och sjukvårdssystemet 2040 har man från 
statligt håll äntligen, enligt många, tagit fram en långsiktig strategisk plan för 
utbildningar och finansiering. Det har gnisslat i leden och viss konkurrens har 
uppstått mellan lärosätena men insikten om att alla kommer att tjäna på 
åtgärderna börjar sjunka in. En annan positiv aspekt är att lärosätena får en allt 
viktigare roll i det yrkeslivslånga lärandet, både fysiskt och genom webbaserade 
utbildningar.” (a.a. s60). 
 
Gamla kompetenser kommer att finnas kvar eller försvinna och nya kommer till. 
Workshop-grupperna (Kairos Future) pekar ut olika områden som: 
Högspecialiserad vård, den centrala vården. Samordningsfunktion, logistik, 
distribution och patiensflöden. Primär- och hemsjukvård. Nära vård, fysik och 
digital. 
 
Kairos Future avslutar med följande reflektion: ”En synnerligen viktig fråga är 
hur den samlande kraften för kompetensförsörjningen ska utformas för att skapa 
en sammanhållen, jämlik, framtidsinriktad och attraktiv vård och omsorg för 
såväl patienter som medarbetare. En kraft som förmår möta utmaningarna, 
undanröja hindren för innovationer och initiativ och som skapar en 
sammanhållen och långsiktig hälsovård och omsorg” (a.a. s 75, 76). 

6 Teknik och digitalisering  
Efter Ädelreformen 1992, och utvärderingen sex år senare, pekades bland annat 
ut problem med samordningen kring de olika ansvarsområdena med tekniska 
lösningar och hjälpmedel som fanns på den tiden. Efter tio år konstaterades att t 
ex samarbetssvårigheterna mellan olika ansvarsområden på grund av förändrade 
samhällsstrukturella förändringar fortfarande fanns kvar. Efter 20 år har 
samordningen delvis blivit bättre. Dessutom har teknikutvecklingen av 
hjälpmedel och andra tekniska lösningar hela tiden ökat.  
 
Trendspaningen ger vid handen att äldre blir ännu äldre, fler och är friskare och 
mer självständiga än förr. Förebyggande arbete är minst lika viktigt som vården i 
sig. Eftersom många lever längre kommer vissa grupper av hälsotillstånd öka 
som exempelvis demenssjukdomar som kräver nya arbetsmetoder och 
investeringar.  
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Digitaliseringen kommer att bli omfattande i välfärdssektorn vilket innebär stora 
möjligheter. Sensorer, appar på mobiler och surfplattor som skickar påminnelser 
eller andra stöd till de äldre ökar tryggheten, självständigheten och högre 
livskvalitet. Tekniken med t ex e-hälsolösningar ger bättre arbetsmiljöer i 
socialtjänsten, kan ge personalen mer tid, flexibilitet i utförandet och minska 
stressen. Tekniken ger möjlighet för personalen att disponera sin tid bättre i 
förhållandet till sina brukare.  
 
Med de tekniska lösningarna följer bland annat problemet med att en 
patients/brukares vårdhistoria finns på fler ställen och det går inte att få en 
samlad information. Lagrum, integritetsskyddet, informationsansvaret och 
åtkomst är en inte helt enkel nöt att knäcka. Sverige har kommit långt med 
gemensam teknisk infrastruktur och ramverket i informationsförsörjningen. Vi 
ligger långt fram i samverkan mellan olika aktörer t ex huvudmännen region och 
kommun, myndigheter och privata aktörer. Sverige och de övriga nordiska 
länderna anses vara ur ett globalt perspektiv innovationsfrämjande sett till kultur 
och öppenhet. 
 
I framtiden spås fler få vård i hemmet. Hur ser man då på teknik, integritet och 
offentligt ansvar? Hur ser bostaden ut, oavsett om det är hemmabostaden eller ett 
äldreboende? Oavsett hur svaren blir om själva boendet konstateras det att ny 
teknik kommer att finnas i bostaden eftersom bland annat till exempel Artificiell 
Intelligens kommer att öka i användning. I vår spaning ser vi en del olika förslag 
till exempel robotvändning för att undvika trycksår, rörelseträning i maskiner, 
ekonomisk ersättning till de vuxna barn som tar hand om sina föräldrar, 
sjukgymnastik online, kläder som lyser i mörkret med mera.  
 
Det förutspås också att de som har råd kan få bättre vård genom 
”premiumtjänster”, vård i hemmiljö utomlands, bättre rullstolsanpassade bilar. 
Vår spaning konstaterar att de äldre i högre grad än förr söker tillfredsställa sitt 
självförverkligande snarare än att söka trygghet och fysiska behov vilket var mer 
angeläget tidigare. Troligtvis innebär detta att den äldre kan använda tekniken för 
sina relationer, för att få uppleva olika saker virtuellt, att kunna lägga upp sitt liv, 
bilder med mera online (vilket kallas virtuell odödlighet), att med teknikens hjälp 
kunna utföra viktiga funktioner (kallas yrke light), tekniskt kunna skapa och 
simulera ”avatarer” av döda släktingar, i livet slutskede möta och stödja 
trancendens (hos Futurwise kallat ”Gud online”). 
 
Individualismen kommer att öka och därmed svårigheterna att inrätta sig i 
”ledet” som andra byggt. Då ger de tekniska lösningarna möjligheter att bygga 
sin egen värld. Som exempel ges att handla på nätet som innebär att man kan ha 
sin egen profil. Det finns en hälsoboom i samhället. Medvetenheten om den 
fysiska hälsan, motion och kondition har ökat vilket kommer att ge möjligheter 
virtuell träning, skanning av matens näringsinnehåll, träningscyklar som 
omvandlar energi till el.  
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Fler exempel är: stepmaskiner som man måste trampa på så att inte tv:n stängs 
av, ljudliga påminnelser ”nu har du suttit för länge”, fettförbränning med 
mikroskakningar i sängen, kylskåpsdörrar som bara öppnas om man gjort 
tyngdlyftning. Robothundar, appar för mindfullness, terapi online, brainboost-
cocktail för att förbättra hjärnfunktioner på kemisk väg. 

Detta om patienten och brukaren men hur ser det ut i bostaden (oavsett var den 
är)? Det skiljer sig i behov beroende på om brukaren bor i staden eller på landet. 
Med ökat avstånd krävs koordination, samverkan, smart logistik och hjälp med 
information. Lösningar kan vara t ex e-handel, on-demand-buss, kontaktcenter.  

Dessutom är det fler som bor ensamma vilket också bidrar till en önskan om 
tekniska lösningar och här föreslås t ex: onlinebingo/bridge, onlineforum och 
diskussioner med andra människor som har samma frågeställningar (inom t ex 
sjukvården), lösningar som knyter ihop personer med liknande intressen, 
hobbyer, profil samt en virtuell stad för pensionärer. De så kallade 
grindsamhällena som ännu inte är så vanliga i Sverige medför troligtvis biometri 
för identifiering av vård-och omsorgspersonal, temporära digitala nycklar via 
mobiler samt ringar, armband och inopererade chip för identifiering. 

Hemmen blir mångfunktionella och man kan arbeta, shoppa, distansutbilda sig, 
se på underhållning, göra diverse bokningar med mera. Rummen förvandlas och 
byter funktioner genom dold vårdutrustning, värme och ljusinställningar kan 
varieras för stämningsskapande, takdisplayer som visar t ex en blå himmel eller 
blommande körsbärsträd, pilar i golvet som lyser i mörkret så att man hittar till 
toaletten. Om bostaden ligger i ett område där förortsservicen stängts ner, 
utanförskapet är stort och svårighet att komma in i samhället eller otrygghet i 
närmiljön föreslås bland annat: byta utsikten från fönstren eller färgen på tapeten 
med hjälp av en fjärrkontroll (det vill säga digitala tapeter som är stora 
displayer), ambulerande sjukhus i förorten och på flyktingmottagningar samt 
bepansrade transporter av vårdpersonal.  

När det gäller tekniken i sig finns det de som menar att tekniken så småningom 
kommer att överträffa människan, andra hävdar tvärtemot. Det förutspås att 
tekniken detekterar beteende som avviker (t ex att en person inte satt på 
kaffebryggaren på morgonen), man kan mäta nöjdhet, åtgärda systemfel, 
upptäcka spridning av virus och pollen, ge indikation på åkomma och göra en 
handlingsplan utifrån upptäckten, hälsoanalys av morgonurinen, smarta kläder 
som mäter puls.  

Vidare till exempel att realtidsöversättning av språk i öronsnäckor eller glasögon, 
bildanalys av videor om någon ligger livlös i sängen eller försöker stjäla en bil. 
Det finns de som menar att integritetsfrågan kommer bli viktigare men också 
andra som menar att den inte längre är lika viktig eftersom så många redan nu 
använder smartphones som lagrar rörelser på nät och i geografin. 
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Om drönaren föreslås följande: drönaren följer en dement person på promenad, 
levererar utrustning till olycksplatser, levererar medicin till bostaden, hjälper till 
med fysiska aktiviteter genom att t ex kasta en boll, små drönare som kan 
massvaccinera vid epidemier. Robotar kan användas till att skapa en upplevelse 
av en fysisk person som befinner sig på plats, hjälpa till med förflyttningar, 
social kontakt på distans, distansundersökning av en läkare, medicindosering, 
utföra vardagssysslor, ge aerobicsklass på distans där alla är hemma men alla ser 
varandra, promenader med mera.  

Tjänster som är sammanhangsbaserade ökar. Ju mer man vet om vårdtagaren 
desto mer anpassas tjänsterna till individen. Tekniken erbjuder personliga 
profiler. Spaningen ger också information om så kallade EXO-skelett alltså 
hjälpmedel som sitter ovanpå brukarens egen kropp. Möjlighet för patienter med 
nedsatt rörelseförmåga att gå, medicinsk rehabilitering där exoskelett ’visar’ 
olika rörelser samt möjligheten för svaga äldre att med exohänder skruva av hårt 
sittande burklock. Självkörande fordon ökar möjligheterna för 
brukaren/patienten: synnedsatta och rörelsehindrade kan bli mer mobila, 
vårdpersonal kan optimera sin tid genom att exempelvis utföra administrativa 
arbeten under resan samt bilen åker och hämtar varor eller mat som man har 
beställt. 

I Örebro har forskningen kommit fram till att äldre ändrar inställningen till 
teknik när de väl fått pröva. Återigen handlar det om sensorer, elektroniska 
kalendrar och GPS:larm. Tekniken syftar till att få fler att bo kvar hemma. 
Orosmomentet för brukaren/patienten är fellarm, systemfel och tekniska fel. Men 
efter att få ha prövat inser många teknikens fördelar och att de kan påverka sina 
liv på ett positivt sätt. Dock saknar forskningen mer kunskap om redan färdiga 
produkter då många studier handlar om det som kommer sedan.  

I Falun presenteras Smartare hem i en visningslägenhet. Där kan man prova 
mycket av den teknik som nämns ovan. Tekniken är relativt enkel och billig. Det 
gör att privatpersoner kan pröva sig fram. Smartare hem används också i 
utbildningssyfte. Målet är att förbättra hälsan hos Faluns äldre, påverka utbudet 
genom att se efter vilka behov som finns och att användaren skall känna en ökad 
trygghet. 
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7 Sammanfattning 

7.1 Omvärldsanalys/framtidsspaning 
Samarbetet mellan kommuner och VGR är en viktig faktor för länets utveckling. 
För att möta de krav som ställs på sjukvård och vård och omsorg behövs en 
översyn av organisationen i regionen. Vården befinner sig i en omställning där 
allt mer hälso- och sjukvård ges i hemmet och inom den kommunala omsorgen. 
Detta gör att kommunernas åtagande och ansvar ökar.  

Det saknas läkare och sjuksköterskor med erfarenhet av äldresjukvård. Vidare 
råder det brist på geriatriska team. Det fattas mellanvårdsavdelningar (även kallat 
närvårdsplatser) och det saknas kontinuitet samt en röd tråd i äldrevården. 

Innehållet i lagrådsremissen Inriktning för nära och tillgänglig vård, en 
primärvårdsreform från april 2020 har sammanfattats i tre centrala mål: 

1. Tillgängligheten till primärvården måste öka.
2. En mer delaktig patient/brukare och en personcentrerad vård.
3. Kontinuiteten i primärvården ska öka.

Dessutom betonas vikten av att primärvården organiseras så att alla som vill ha 
en fast läkarkontakt ska få det. Det krävs ett långsiktigt förändringsarbete för att 
anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen. 

7.2 Härryda kommuns äldreomsorgsverksamheter 
Beredningen bedömer, utifrån det underlag vi har fått fram, att 
behovet/efterfrågan av fler SÄBO och trygghetsboende även fortsättningsvis 
kommer att vara betydande i framtiden. Behovet av korttidsplatser kommer att 
öka närmaste framtiden och förslagsvis då på en annan ort i kommunen än 
Mölnlycke.  

Brukarna bör få större möjlighet att påverka sin egen situation. Personalen 
behöver större handlingsutrymme, ökat inflytande och möjlighet till bättre 
arbetsmiljöpåverkan samt fortsatt fortbildning av hög klass. Fler 
tillsvidareanställda med adekvat utbildning behövs då antalet brukare ökar. Det 
är också viktigt att komma ihåg att anhörigvårdare är ett frivilligt uppdrag. 

Dock har beredningens ”spaning” på hemsjukvården sett ett problem som kan 
uppstå när det blir glapp mellan behandling, behandlingens upphörande och 
placeringen på hospice. När medicineringen som onkologen har ansvar för 
upphör, eftersom patienten är färdigbehandlad, kan patienten visserligen stå i 
kontakt med läkare på onkologen men ansvaret ligger nu hos läkaren på 
vårdcentralen som är kopplat till hemsjukvården. Den läkaren är inte onkolog. 

Page 30 of 57



23 

Först när patienten blir inskriven på hospice får patienten tillgång till en läkare 
med kunskap om cancersjukdomar. Det finns en uppenbar risk att patienten 
upplever sig falla mellan två stolar. Det är knappast optimalt i livets slutskede. 

7.3 Ofrivillig ensamhet 
Ofrivillig ensamhet drabbar många äldre oavsett boendeform och livssituation, 
vilket kan påverka deras livskvalitet och hälsa negativt. För att bryta ensamheten 
krävs samarbete mellan samhällets olika aktörer så som kommun, föreningsliv, 
frivilligorganisationer och religiösa samfund. 

Idag finns t ex ingen öronmärkt tid för samtal/social samvaro i 
hemtjänstuppdraget. Med fler personal på äldreboende kan de boende lättare 
delta i socialt umgänge. Exempel att satsa på är att kommunen ger stöd till de i 
civilsamhället som möjliggör kostnadsfri social gemenskap för äldre. 

7.4 Kompetensförsörjning 
Behovet av arbetskraft kommer att öka med 60 % (170 000 personer) enligt 
”Trender och prognoser 2017” från SCB fram till 2035. 

Enligt SKR:s rekryteringsrapport från 2018 är rekryteringsbehovet fram till 2026 
500 000 personer. 

Motsatserna: 
Utredningen Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) pekar på att de 
1) föreslår ett legitimationsförfarande, men också 2) avstyrker det samma. Det
visar komplexiteten i frågan. Utredningen drar därefter slutsatsen att 3) skyddad
yrkestitel är mer ändamålsenlig.

Reglerna om skyddad yrkestitel är bland annat dels att endast den med rätt 
kompetens/examen har rätt att använda själva titeln, dels att den som saknar 
rätten till användandet inte heller har rätt att använda en titel som kan förväxlas 
med den skyddade titeln. Det skall vara frivilligt att ansöka om skyddad 
yrkestitel hos Socialstyrelsen men det innebär också att man dels inte vill ansöka 
eller dels inte vet om att man kan ansöka. 

De avslutar med följande reflektion: ”En synnerligen viktig fråga är hur den 
samlande kraften för kompetensförsörjningen ska utformas för att skapa en 
sammanhållen, jämlik, framtidsinriktad och attraktiv vård och omsorg för såväl 
patienter som medarbetare. En kraft som förmår möta utmaningarna, undanröja 
hindren för innovationer och initiativ och som skapar en sammanhållen och 
långsiktig hälsovård och omsorg” (a.a. s 75, 76). 
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7.5 Teknik och digitalisering 
Den tekniska utvecklingen har inneburit mer, fler och bättre ”grejer”. Den 
tekniska utvecklingen och de tekniska möjligheterna kommer brukaren till del 
endast om samordningen mellan de olika ansvarsområdena fungerar. Motstånden 
mot tekniska lösningar kan bero på rädsla att inte förstå tekniken, oro för den 
personliga integriteten och att det saknas utbildning både hos användarna och 
personalen. Oftast hävdas att brukaren är ovillig att lära den nya tekniken, men 
det gäller i minst lika hög grad inom personalgruppen. Tekniken skall inte 
användas för att spara in på personal, utan för att spara in tid så att personalen 
kan lägga mer tid på brukaren. 

Begreppet trygghet har fått en annan valör över tid. Förr var tryggheten viktigare 
än självförverkligandet, nu är det tvärt om. Men samtidigt byggs till exempel 
samhällen bakom stängsel och grindar just för att skapa trygghet. Det kan också 
bero på vad individen anser att trygghet står för. Förr kanske mer om ekonomisk 
försörjning, möjlighet till arbete och bostad. Nu i de stängda samhällena för den 
personliga tryggheten på grund av upplevda hot. Det är i sig ingen motsättning.  

Pandemin som grasserar över, i stort sett, hela världen har satt ljuset på flera 
olika saker. Att 70+:are utgör en riskgrupp, att vi behöver fysisk distansering och 
att vanliga dagliga rutiner upphör för att ersättas av andra för att nämna några 
omställningar. Men det har troligtvis också fört med sig ett ökande användande 
av tekniken på olika vis. Flera äldre har nu använt sig av de möjligheter som 
tekniken erbjuder inte för att möjligheten finns, rent generellt, utan för att det är 
den enda möjligheten att till exempel få se sina nära och kära, eller handla hem 
mat. Digitala möten är nu en vardag för många, likaså att arbeta hemifrån. På sikt 
kommer pandemin ha påverkat utvecklingen av teknikanvändandet. Många av de 
restriktioner som kom i samband med pandemin har tvingat människor och 
verksamheter att utnyttja tekniken i ännu högre grad än tidigare. Redan nu 
används till exempel drönare för olika uppdrag på grund av coronaviruset.  

Det finns, generellt sett, en tro att när åldersgruppen 40-talister kommer in i 
vården så kommer kraven att öka och den tekniska kunskapen bli bättre. Det kan 
vara fel eftersom tekniken i många fall utvecklats i en hastighet som gör att även 
yngre kan ha svårt att hänga med. 

Beredningen drar därför slutsatsen att samordning, samarbete och utbildning i 
hela vårdkedjans alla lager från personal till brukare/patient är absolut 
nödvändig. Fördelarna med den tekniska utvecklingen är långt mycket större än 
nackdelarna. En samsyn i de politiska leden om användningsområden, 
ekonomiska förutsättningar med mera torde vara av godo eftersom tekniken i sig 
inte har en egen ideologisk agenda. 
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8 Slutsatser 

Beredningen bedömer: 

Omvärldsanalysen 

att vårdsamverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommuner 
behöver intensifieras där ansvarsfördelningen är tydlig, d v s vem ansvarar för 
vad? 

att tillgängligheten till primärvården måste öka och där tjänster med geriatrisk 
kompetens inrättas på vårdcentraler. 

Hemtjänsten 

att brukarna bör få större inflytande. 

att personalen i hemtjänsten/äldreboende behöver få ökat handlingsutrymme, 
inflytande och större möjlighet till arbetsmiljöpåverkan. 

Äldreomsorgsverksamheter 

att fler tillsvidareanställda med adekvat utbildning behövs då antalet brukare 
ökar. 

att behovet/efterfrågan av fler SÄBO, korttidsboende och trygghetsboende 
kommer att öka. 

Palliativ vård 

att utbudet av palliativa platser blir större om ett hospice fanns i Härryda 
kommun.  

Hemsjukvården 

att hemsjukvården får tillgång till egen läkare. 

Ofrivillig ensamhet 

att det krävs ett samarbete mellan samhällets olika aktörer för att minska äldres 
upplevda ensamhet. 

att tid för samtal/social samvaro borde ingå i hemtjänstuppdraget. 

att beakta att anhörigvårdare är ett frivilligt uppdrag. 
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Kompetensförsörjning 

att kompetensförsörjningen bör utformas så att den förmår möta utmaningar, 
undanröja hinder för innovationer och initiativ och som skapar en långsiktig 
hälsovård och omsorg. 

Teknik/digitalisering 

att då utvecklingen av teknik och digitalisering går fort är det viktigt att 
samordning, samarbete och utbildning i hela vårdkedjan från personal till 
brukare görs. 

Sammanfattningsvis bedömer beredningen att befolkningen ökar både i antal och 
med stigande ålder, ännu fler bli äldre och kanske dessvärre också sjukare och 
kommer därmed ha större behov av vård och omsorg. Behovet av olika 
boendeformer kommer att öka liksom behovet av mer personal i de olika 
verksamheterna. För att möta kraven, men också för att öka intresset, för de olika 
yrkesgrupperna inom vård och omsorg behövs en mer utvecklad och förändrad 
kompetensförhöjning. Den ökande digitalisering och teknikutvecklingen i sig 
kan komma att bidra till både ett ökat intresse och en utveckling av vård och 
omsorg i de områden beredningen arbetat med: hemtjänst, hemsjukvård, olika 
boendeformer för äldre exempelvis trygghetsboende och särskilda boende, 
palliativ vård och för att stävja ofrivillig ensamhet. 
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Sammanfattning 

Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling har under 2020 
sett närmare på vilka troliga framtidsbehov som kommer att finnas för 
kommunens barn och unga samt civilsamhällets roll i framtiden. Utifrån 
beredningens spaning har vi kunnat identifiera olika områden där både 
problem och möjligheter finns. För att komma tillrätta med t. ex 
integrationsfrågor, fysisk och psykisk ohälsa och nå målet om ett större 
välbefinnande rent generellt behövs bland annat fysiska platser att mötas på. 
Ungdomar behöver mötas, röra på sig, träffa vänner, diskutera eller på annat 
sätt stimulera kropp och själ. De behöver också ett digitalt utrymme, en 
digital kunskap, för att på bästa sätt kunna använda sig av den 
teknikutveckling som sker i vårt samhälle. Civilsamhället, så som vi 
beskriver det, kan och bör både ta och ges möjlighet att stötta våra unga. 

Många unga känner sig inte sedda, eller lyssnade på. Utanförskapet kan bero 
på olika saker som t. ex. avsaknad av meningsfull sysselsättning, brister i 
hem- eller skolmiljö, dåliga ekonomiska förutsättningar, psykisk eller fysisk 
ohälsa. Vi är medvetna om att det sociala utanförskapet som ofta är baserat 
på en känsla är ett komplext fenomen, men inte desto mindre en verklighet. 
Det är viktigt att tidigt identifiera de ungas problem för att sätta in rätt stöd i 
tid. Detta för att minska barnfattigdomen, höja kvaliteten i utbildning och 
skolmiljö, skapa delaktighet i miljö- och stadsplanering, erbjuda ett brett 
kulturellt utbud, förebygga våld och sexuella övergrepp, motverka brister i 
omsorg samt ge bra elev- och ungdomshälsa. Integration är nyckeln till en 
bättre situation för unga. Den kan ske genom ett brett föreningsutbud som 
erbjuder idrott, kultur, mentala aktiviteter eller andra områden. Aktiviteterna 
skall vara tillgängliga och anpassas efter lika behov. 

Ungdomars dåliga hälsa både psykiskt och fysiskt är alarmerande. Alla 
människor behöver äta rätt och röra på sig. Ungdomar utgör inget undantag. 
Här har kommunen med ansvar för skolan ett stort ansvar men också 
civilsamhället. Vi vuxna som omger ungdomarna behöver agera 
tillsammans med civilsamhälle och kommun för att ge våra unga 
förutsättningar till ett gott liv. 

I framtiden kommer antalet unga i vår kommun vara runt 12–13 000 
beroende på om vi ser 10 år framåt eller längre. I Ungdomsbarometern 2020 
redovisas att ungdomar vill umgås mer hemma, resa mindre, använda den 
virtuella världen mer. Den visar att konsumtion av kulturaktiviteter ökar, 
flera idrottar regelbundet och stressen minskar för att nämna några områden. 

Beredningen drar därför följande slutsatser: 

• Civilsamhället behövs för stimulerande och nya diskussioner kring
lösningar.

• Det innebär också att det måste finnas möjligheter att ta vara på det
ideella engagemanget.
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1. Inledning

Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling beslutade i 
november 2019 att under år 2020 titta närmare på kommunens barn och 
ungdomar upp till 18 år samt vilka troliga framtidsbehov som kommer att 
finnas. 

Den offentliga sektorn klarar inte att på egen hand möta de 
välfärdsutmaningar som ligger framför oss, då kompenserar civilsamhället 
genom att skapa samhällsnyttig verksamhet inom olika områden. Ett starkt 
civilsamhälle har historiskt varit och är fortfarande en garant för ett 
välfungerande demokratiskt samhälle. 

Utformningen av det offentliga stödet till civilsamhällets organisationer är 
avgörande för deras verksamhet. Organisationerna är oberoende för att 
kunna utvecklas och bidra till samhället fullt ut. 

Syftet med rapporten är att ge information och förslag som kan ligga till 
grund för politiska beslut. 

2. Avgränsningar

Det tidigare generationer tog för givet; bra sjukvårdsystem, god ekonomi 
och hållbart klimat är idag ingen självklarhet. Det är dags att tänka i nya 
banor och det är unga människor bra på. De har goda förutsättningar för att 
lösa problemen. 

När vi gjort vår omvärldsspaning på civilsamhällets roll i ungdomars liv har 
vi valt att utgå från följande aktuella områden:   

• Fritid och Träffpunkter
• Utanförskap
• Integration
• Hälsa

3. Omvärldsanalys

3.1 Det civila samhället
Sverige har en stark föreningstradition och det finns uppskattningsvis ca 232 
000 föreningar med organisationsnummer i landet. Enligt SCB:s 
beräkningar för 2016 var produktionen för det civila samhället 235 miljarder 
kronor eller 3,1% av Sveriges BNP. Totalt fanns det 2446 utförare av 
kommun- och regionköpta tjänster i det civila samhället. 
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Härryda kommun har drygt 500 olika föreningar varav c:a 200 som får stöd 
av kommunen t.ex. Svenska kyrkan, idrottsföreningar, studieförbund och 
pensionärsföreningar. 

De idéburna organisationerna kännetecknas av att de låter vinst/överskott gå 
tillbaka till verksamheten. De har länge spelat en viktig roll i välfärden och 
har ofta en stark förankring hos de människor som har behov av deras 
tjänster.  

I regeringens proposition 2013/14:172 ”Allas kunskap - allas utbildning” 
formulerades för första gången ett särskilt mål för folkbildningspolitiken. 
”Folkbildningen ska ge alla en möjlighet att tillsammans öka sin kunskap 
och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.” 

4. Fritid och Träffpunkter

På spaning efter ungdomsverksamhet i den tid som kommer. 

Kommunens ungdomsverksamhet bedrivs bland annat av kommunens 
träffpunkter för unga, Kulturskolan och studieförbunden men kommer 
antagligen också att drivas av frivilligorganisationer i framtiden. I flera 
kommuner görs detta redan. I Ludvika är det ideella föreningar som driver 
fritidsgårdarna.  

I en artikel av Mia Petterson (GP 2020-08-10) om fritidsgårdarnas framtid 
framför de forskare hon haft kontakt med att fritidsgårdar inte har den 
brottsförebyggande effekt man tidigare trott. Istället kan fritidsgårdarna ha 
direkt motsatt verkan. I sämsta fall får kriminella möjlighet att träffas och 
planera sin verksamhet. Så är det naturligtvis inte överlag. Problemet är att 
de flesta fritidsgårdar saknar pedagogik med tydliga mål som går att 
utvärdera. 

För att ta reda på vilken typ av verksamhet som svenska staten beviljar 
ungdomsbidrag till har beredningen tagit del av underlag från Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Föreningar kan få bidrag 
för strategiska partnerskap, aktiviteter som rör kultur och kreativitet samt 
vänortsutbyte s.k. Town Twinning. 

I år är det hundra år sedan Sverige fick allmän rösträtt och kommuner och 
organisationer kan ansöka om bidrag för att öka ungas kunskap om lokal 
demokrati. Där kan de få god vägledning i häftet "Det vore ju kul om de 
frågade nån gång - Ungas vägledning för inflytande på lokal nivå", utgiven 
av MUCF. Genom enkäter och djupintervjuer har de tagit reda på vilka 
ungdomssatsningar inom demokratin som görs i Sveriges kommuner. 
Många har ungdomsråd (t.ex. Härryda kommun), ungdomsfullmäktige, 
dialogforum samt tematiska fokus- och arbetsgrupper. Skolval och 
medborgarförslag för unga är viktiga kanaler för ungdomars inflytande.  
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En del kommuner har anställt ungdomar som sommarjobbare för att aktivt 
informera andra ungdomar om deras rättigheter och skyldigheter i den egna 
kommunen. 

I Sveriges riksdag är det i dag möjligt att göra studiebesök med guide. 
Kanske kan en liknande guidning inför ett kommunfullmäktigesammanträde 
göras för skolungdomar i den egna kommunen. Lärarfortbildning i 
föreningskunskap och därefter rollspel i föreningsteknik likt gymnasiets 
populära FN-rollspel är andra vägar man kan gå för att öka ungdomars 
intresse samt kunskap för demokratifrågor. 

Om vi ser till ovanstående skulle ett möjligt scenario i Härrydas framtida 
fritid bli:  

• Sommarjobb som demokratiguide
• Badvakts- och simlärarjobb på flera språk
• Kulturskole- och idrottsutbyte med andra länder
• Byta sommarjobb med vänorter i andra länder

5. Utanförskap

Ett växande antal unga i vårt samhälle hamnar i utanförskap utan arbete 
eller annan meningsfull sysselsättning. Anledningar till utanförskap kan 
vara etnicitet, funktionsvariation, ohälsa, fattigdom och missbruk. Föräldrars 
situation påverkar i stor utsträckning att barn och unga hamnar i 
utanförskap. Tecken på socialt utanförskap bland unga, kan t.ex. vara 
resursbrister i hemmiljön, knappa konsumtionsmöjligheter, svaga 
prestationer i skolan, avbruten skolgång, kriminalitet, missbruk samt 
psykisk och fysisk ohälsa. Socialt utanförskap är ett komplext fenomen, som 
ofta handlar om den egna upplevelsen. Detta innebär att det inte blir någon 
exakt vetenskap, då upplevelsen delvis är baserad på känslor. Unga som 
växer upp i socialt utanförskap, riskerar att hamna i en negativ 
utvecklingskedja som kan vara svår att bryta, om den inte uppmärksammas 
och åtgärdas på ett tidigt stadium.  

MUCF har tagit fram en rapport (2019) som visar att 7,5% i ålderskategorin 
16–24 år varken studerar eller arbetar. Denna grupp behöver identifieras och 
ges stöd vid följande faser:  

• övergång från högstadiet till gymnasiet
• övergång från skolan till kommunens aktivitetsansvar
• övergång från skola till arbetsliv

Ett annat område, där unga känner ett upplevt utanförskap, är kring 
möjligheten till inflytande. Vid fokusgruppsintervjuer, genomförda av 
MUCF, angav de flesta att de aldrig bjudits in för att delge synpunkter 
avseende förändringsprocesser eller haft möjlighet att påverka sin närmiljö. 
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För att skapa trygga och goda uppväxtförhållanden för unga kan följande 
krävas:  

• miljö- och stadsplanering bör genomsyras av ungas perspektiv och
delaktighet

• möjligheter till en meningsfull fritid för alla unga skapas med hjälp av
bibliotek, fysisk aktivitet, kultur, skapande verksamheter och sociala
arenor utan alkohol, droger och tobak

• genom ökad identifiering av unga som far illa förebyggs arbetet mot
våld, brist på omsorg och sexuella övergrepp

• ökad samverkan mellan myndigheter för insatser, rörande stödet till
familjer med sociala problem och även minska barnfattigdom

• satsa på en bra elev- och ungdomshälsa, som tidigt kan identifiera
psykiska och fysiska funktionsvariationer

6. Integration och civilsamhället

6.1 Föreningsaktiviteter
Deltagande i föreningsaktiviteter bidrar i de flesta fall till integration, 
oavsett vilket område en förening är aktiv inom. En del föreningar bedriver 
verksamhet som i särskild grad fokuserar på integration genom att aktivt 
rekrytera nya medlemmar bland grupper i samhället som i låg grad deltar. 
Landvetter Judoklubb är exempel på en klubb som har lyckats med detta. 
Sådana projekt skulle kunna startas i fler av Härryda kommuns 
idrottsföreningar. 

Schackklubbar har, både inom civilsamhället och inom skolan, genomfört 
flera framgångsrika projekt som medverkat till integration. Kulturella 
initiativ inom civilsamhället kan komplettera exempelvis den kommunala 
kulturskolan och göra ett bredare utbud av kultur tillgänglig för fler. Detta 
både inom exempelvis dansföreningar och föreningar som fokuserar på 
kultur från ett visst land eller etnicitet. Den senare kategorin av föreningar 
har dock i genomförda studier varierande inverkan på integration, se 
exempelvis Delegationen för migrationsstudier (Delmi), 2017. 

Föreningar för unga med intresse för matematik och naturvetenskap, t.ex. 
inom nätverket Unga Forskare för olika grupper bidra till integration. En av 
föreningarna inom Unga Forskare-nätverket är matteklubben Intize som 
finns i bland annat Göteborg och Trollhättan. Intize arbetar ideellt med att 
ge stöd till unga med matematikintresse, både med mentorer och stöd 
genom drop-in. De bedriver ett särskilt samarbete med Läxhjälpen i 
Bergsjön. En liknande verksamhet finns i Härryda kommun i 
Equmeniakyrkans regi. Detta kan bidra till både ökad integration och 
förbättrade resultat i skolan. 
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Enligt gällande regler i Härryda kommun kan föreningar för personer med 
funktionsvariation få bidrag till sin verksamhet. I nya regler som kom under 
hösten 2020 kan bidrag sökas av alla ideella föreningar för att täcka 
kostnader för ledare med anpassad kompetens eller för hjälpmedel.  
Samverkan mellan kommun och ideella föreningar kan vara nödvändigt för 
att motverka diskriminering, kränkningar och mobbing. I en del kommuner 
bedrivs särskilt riktad verksamhet. I några kommuner, t.ex. Karlstad och 
Borås, erbjuds utbildningar om hur en förening kan förebygga och hantera 
dessa problem. 

6.2 Digital integration  
Det finns grupper av unga med olika bakgrund som har begränsande 
kunskaper om delar av digital teknik. Digital kunskap för unga är viktigt ur 
många olika perspektiv: socialt, möjlighet till utbildning och arbete, ta del 
av information från samhället och för att kunna köpa varor och tjänster. Det 
civila samhället kan göra mer för att hjälpa dem som delvis är utanför den 
digitala gemenskapen. En digital möjlighet till integration är exempelvis att 
lära nyanlända ungdomarna vilka appar som är lokalt populära för social 
interaktion. 

Digitala möjligheter har blivit ännu viktigare under pandemin med fler 
digitalt genomförda aktiviteter, t.ex. schackturneringar. För att kunna delta 
krävs rätt programvara och grundläggande kunskap om teknik. Små 
färgbilder så kallade Widgets kan användas för att förbättra 
kommunikationen för den som behöver. Den tekniska och digitala 
utvecklingen går i ett rasande tempo som innebär stora utmaningar för både 
samhälle och individ. 

7. Hälsa

Stillasittande är lika dåligt för hälsan som rökning och vuxna sitter ca 9 
tim/dag. Årets Pep-rapport från Generation Pep visar att våra barn inte är 
mycket bättre. Endast två av tio barn når rekommendationen om 60 
minuters fysisk aktivitet per dag och den minst aktiva gruppen är 
tonårstjejer. Stillasittande skärmtid är fortsatt väldigt vanligt, inte minst 
bland tonåringarna där en av fyra anger att de sitter stilla framför en skärm i 
fem timmar eller mer. Dessutom är det endast 14 % som äter tillräckligt av 
det som deras kroppar behöver.  

En rapport från Ung livsstil Malmö med titeln Matvanor och hälsa, visar att 
ungdomar som:   
• ofta hoppar över frukosten har sämre hälsa, fler besvär och lägre

livskvalitet
• alltid äter lunch har bättre hälsa och livskvalitet samt färre besvär
• oftare äter nyttig mat skattar sin hälsa som bättre
• ofta intar onyttig mat/dryck har fler psykiska besvär
• är fysiskt aktiva skattar sin hälsa och livskvalitet högre, däremot

redovisar de i genomsnitt inte färre psykiska besvär.
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7.1 Den psykiska ohälsan bland unga  
Förra året, 2019, gjordes en så kallad Espadstudie om 15-16-årigars 
konsumtion av tobak, alkohol och droger. 79 % av alla 15-16-åringar i 
Europa uppger att de druckit alkohol någon gång i sitt liv. För Sverige är 
siffran betydligt lägre; 58 %. Däremot anser svenska ungdomar att det är lätt 
att få tag i både cigaretter och olika typer av droger uppger Martin Mederyd 
Hårdh i en artikel publicerad i Svenska Dagbladet.1  

”En allvarlig trend som det ofta rapporteras om är den ökade psykiska 
ohälsan bland unga. Bland förklaringarna i Ungdomsbarometerns studier 
märks bland annat användandet av sociala medier, mindre fysiskt umgänge, 
minskad sömn och en framtidsstress. För att minska stressen uppger nästan 
varannan ung att de tränar (47 %), drygt två av fem att de pratar med vänner 
eller familj (38 %), och färre än var tionde att de går till psykolog (8 %).” 2 

– Detta är ett omdiskuterat område där det behövs betydligt mer forskning.
Men det är odiskutabelt att allt fler ungdomar upplever mer stress och
psykisk ohälsa. Över hälften i den här generationen upplever att
förväntningarna de har på sig själva stressar dem och många känner ett
alldeles för stort ansvar för framtiden, säger Ulrik Hoffman, VD
Ungdomsbarometern till ungdomsbarometern.se.

8. Framtidsspaning

I dag bor ca 11 000 barn och ungdomar (0-19 år) i Härryda kommun. Om 
tio år beräknas siffran ha stigit till ca 12 000. Rädda Barnens rapport 
"Barnfattigdom i Sverige" 2018 visar att 2,7 % barn i Härryda kommun 
lever i hushåll med låg inkomststandard.3 Detta påverkar naturligtvis 
möjligheten att fritt välja fritidsaktiviteter. 

I en rapport från 2019 har Ung livsstil undersökt vilka fritidsaktiviteter som 
barn och ungdomar från mellanstadie- till gymnasieåldern i 
Stockholmsregionen vill utöva. Inte vilka de ägnar sig åt, utan vilka de vill 
ägna sig åt. Undersökningen visar att boendeområdet och föräldrarnas 
önskemål har stor betydelse för fritidsintresset. Det är också skillnad mellan 
flickors och pojkars aktiviteter.  

Om barn och ungdomar själva fick välja och om det vore praktiskt möjligt 
skulle pojkar vilja ägna sig åt nio olika aktiviteter i veckan medan flickor 
väljer ytterligare två, det vill säga ända upp till elva fritidsaktiviteter. Det är 
naturligtvis omöjligt med tanke på tiden, men ambitionen finns. Intressant 
att notera är att 92 % av pojkarna och 95 % av flickorna i 
mellanstadieåldern väljer biblioteksbesök som en av sina veckoaktiviteter. 
Hos mellanstadiebarnen ser man ingen större skillnad mellan könen. Hos 
lite äldre ungdomar ligger flickors intressen mer åt det kulturella hållet 
medan pojkar vill ägna sig åt idrott.  

1 "Svenska ungdomar nyktrare än EU-snittet" Martin Mederyd Hårdh, SvD 2020-11-14 
2 Ungdomsbarometern.se/rapportslapp-generation-z 
3 Barnfattigdom i Sverige, rapport från Rädda Barnen, 2018 
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Med åldern breddas intresset och högstadie- och gymnasieungdomar vill 
ägna sig åt upp till 26 olika fritidsaktiviteter per vecka. Det gäller inte alltid 
egen fysisk utövning eller ens att flytta sig från hemmet utan kan vara att se 
på idrottsevenemang. Egen motion rankas dock högt. Under högstadiet och 
gymnasiet önskar 80 % av pojkarna och 88 % av flickorna ägna sig åt 
motion i egen regi. Idrottsföreningar och gym är också populärt. Önskan om 
att tävla i föreningsregi minskar med åren.4 

Ungdomsbarometern har under 2020 gjort en kartläggning av attityder och 
beteendemönster hos barn och unga. Fyra av tio uppger att de önskar vara 
tillsammans med familjen. Intresset för att festa har minskat och digitalt 
umgänge i hemmet har ökat.5 

I reportaget "Experterna: Så ser ditt liv ut om 20 år" i Göteborgs Posten den 
27 september 2020 fick fyra forskare ge sin syn på framtiden. De belyste 
inte fritiden specifikt men man kan ändå utläsa en del fakta och applicera på 
fritidsområdet. Anna Pernestål forskar om transporter på KTH och hon tror 
att fler kommer att köra fossilfria fordon, gärna kollektivt men enskilt, i små 
kupéer. Samtidigt menar Anna Pernestål att tiden är för dyrbar för 
transporter och vi kommer att resa mindre i framtiden. 

Christian Sandström undervisar i teknisk förändring och branschomvandling 
på Chalmers. Han ser att okvalificerade kontorsarbeten kommer att 
försvinna samtidigt som gigjobb med provisionsuppdrag inom 
servicenäringen, till exempel matleveranser, kommer att öka. Frida Jonsson 
som är mattrendspanare tror att vi snart kan få leveranserna via drönare. 

För dagens unga blir den virtuella världen den mest naturliga. Traditionen 
med tevetittande i ett eget rum kan komma att förändras och därmed också 
planlösningen i bostäderna. Det menar Pernilla Hagbert, doktor i arkitektur 
vid KTH. Vi kommer att behöva bo på mindre yta och använda bostadsytan 
tillsammans med andra och mer flexibelt.6  

Ovanstående forskares siande ger ett framtida ungdomsscenario där 
tonåringen beställer varor och tjänster samt umgås med vänner i en virtuell 
värld. De sitter hemma i sin bostad och väntar på jobbuppdrag, kanske från 
det appbaserade nätverket Yepster, där man kan kontakta ungdomar för att 
utföra småjobb.7 Bostaden kanske är av flextyp, där användandet kan 
förändras och fler kan dela på ytan. Ger man sig ut i samhället blir det 
kanske i en epa-traktor på elslinga, monorail eller liknande.  

4 Vilka organiserade fritidsaktiviteter vill barn/ungdomar utöva på sin fritid? – en analys av samband 
med kön, ålder och social bakgrund i övrigt. Ung livsstil nr 26, 2019 
5 Ungdomsbarometern, 2020 
6 GP 2020-09-27 "Experterna:  Så ser ditt liv ut om 20 år", Filip Lyrheden 
7 Talk, Nordea Yespter 5/2018 
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 I propositionen ”Med fokus på unga” (2013/14:191) formulerar regeringen 
sina ungdomspolitiska mål: Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, 
makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.  
MUCF har i sin årsrapport för 2020 undersökt hur väl målen som rör fritid 
överensstämmer med verkligheten. 
 
• Kulturaktiviteterna med unga som konsumenter och utövare ökar. 

Ökningen är något mindre bland killar och något högre bland 
utrikesfödda. Utrikesfödda besöker oftare bibliotek men läsningen 
minskar över lag. 

• Sju av tio idrottar regelbundet. Trenden är stabil. Fler utövar idrott 
utanför idrottsföreningar än inom klubbar. 

• 60 % av alla ungdomar är medlemmar i någon förening. Siffrorna 
minskar dock. 7 % besöker öppen fritidsverksamhet. 

• Åtta av tio ungdomar anser att de har god tillgång till fritids- kultur- och 
sociala aktiviteter. 

• När det gäller ungdomars fritid kopplad till hälsan uppger 50 % att de 
har lagom med fritid. Den här ”lagom”-halvan av Sveriges ungdomar 
har minst risk för psykisk ohälsa. Av den övriga hälften ungdomar anser 
killarna att de har för mycket fritid och tjejerna för lite. De som är med i 
föreningar är mindre stressade. 

 

9. Slutsatser 

Civilsamhället är en viktig bidragande kraft till samhällets sammanhållning 
och serviceproduktion men också ett forum för nya idéer och för diskussion 
och debatt i såväl samhällets grundläggande värde som mer vardagliga 
frågor med betydelse för medborgarna. Det behövs olika möjligheter för att 
bättre ta till vara det ideella engagemanget. 
 
För att förebygga framtida stora hälsoproblem måste vi ha ett samhälle som 
uppmuntrar rörelse och vardagsmotion. 
 
• Bygga fler utegym 
• Utveckla spontanidrotten 
• Införa Fritidscheck till tonåringar 
• Obligatorisk lunch och mer rörelse i skolan 
• Investera i Aktivitetsrundor från ”Träning i Livet” 
 
Det behövs olika möjligheter för att bättre ta tillvara det ideella 
engagemanget. Det är också av stor vikt att ta till vara de lokala 
föreningarna som finns för att bygga upp ett tryggare och hälsosammare 
samhälle. Det engagemang som finns i det civila samhället är till gagn för så 
väl individer och grupper som för samhällsekonomin. Det handlar om att 
skapa ett samhälle präglat av frivilliga och öppna gemenskaper. 
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 En trend i vårt samhälle är att föreningar tappar medlemmar. En ökad 
individualisering kan vara en förklaring. En annan trolig orsak är 
möjligheten att syssla med en fritidsaktivitet under en kortare period, ett 
projekt som tar slut efter en tid. Man behöver inte binda upp sig för all 
framtid. Framtid = Fritid i projektmodell. 
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10. Källhänvisningar

Barnfattigdom i Sverige, rapport från Rädda Barnen, 2018 
Civilsamhällets roll för jämlikare hälsa, Linde, Jan, Svensk Förening för 
Folkhälsoarbete, 2018 
Göteborgs-Posten 2020-09-27 "Experterna: Så ser ditt liv ut om 20 år", Filip 
Lyrheden 
Göteborgs-Posten 2020-08-10 "Inga belägg för att fritidsgårdar förebygger 
brott", Mia Pettersson  
Malmö Högskola, Barn i Malmö: Olika livsvillkor ger ojämlik hälsa. 
MUCF, "Det vore ju kul om de frågade nån gång - Ungas vägledning för 
inflytande på lokal nivå", utgiven av MUCF 2019, red. Victoria C 
Wahlgren. 
MUCF, Lägesbild av systemhinder och strukturella utmaningar. Delrapport 
rörande unga  
MUCF, 2019. Stöd till unga som varken arbetar eller studerar 
Samverkansmatematik: 1+1=3, En kartläggning av hur civila samhället och 
kommuner samverkar inom integrationsområdet, Västra Götalandsregionen, 
rapport 2014:68 
SR 2020-06-02, Vetenskapsradion på djupet - Julia Mosquera, Institutet för 
Framtidsstudier 
Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder, Ung idag 
2020, MUCFV 
Ungdomsbarometern, 2020 
Ung livsstil nr 26, 2019, Vilka organiserade fritidsaktiviteter vill 
barn/ungdomar utöva på sin fritid? – en analys av samband med kön, ålder 
och social bakgrund i övrigt.  
UNICEF Sverige: Barn i socialt utanförskap halkar efter i samhället. 
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$a %l Socialdemokraterna 
FRAMTIDSPARTIET 

Interpellation till Välfärdsnämndens ordförande om 

Trygghetsboende i Härryda kommun 

Fiera kommunen bygger ell er har planer pa att bygga trygghetsboende. 

1. HarVälfärdsnämndens ordförande nägra konkreta planer pà att kommunen ska 
bygga trygghetsboende i Härryda kommun? 

2. Vad anser Välfärdsnämndens ordförande att ett ej biständsbedömt trygghetsboende 
som etablerar sig i vär kommun ska innehälla? 

3. Vad anser Välfärdsnämndens ordförande ett biständsbedömt trygghetsboende ska 
innehälla? 

4. Vilka behovkrävs för att fä en plats pá ett biständsbedömt trygghetsboende? 

2021-02-26 HRRDA KOMMUI 

2021 -02- 26 
Jiarient I Diarieplanbeteckn 

Siw Hallbert 

Soci a Id emokraterna 
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Till Härryda kommunfullmäktige 2021-XX-XX 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstlsen 

2021 -03- O 5 

Diarienr [fi@welcc 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg. 

-Vilka utgängspunkter har Härryda kommun i frágan om sträckningen av 

Götalandsbanan? 

Om man söker pä - (Höghastighetstäg Riksrevisionsverket), sä kan man läsa vad 
riksrevisíonsverket skríver om höghastighetsjärnvägen. Man skríver att " Götalandsbanan 
kommer att bli samhällsekonomiskt mycket olönsam och man framför även kritik över hur 
planeringenhar skötts av höghastighetsjärnvägen. Nu har även städerna Bor~s Jönköping 
Linköping - Norrköping - Nyköping gemensamt gätt ut och klagat pä planerna att bygga 
järnvägen utanför städemas centrum och denna planerade dragning av jämvägen gör man für 
att spara pengar. Konsekvensen blir att järnvägen blir mindre attraktiv som färdmedel. Som 
det ser ut i planeringen i dagsläget, sä kommer det att endast finnas stationer i Mölndal och 
Landvetter flygplats pà sträckan Göteborg Boräs. 

VVad giller Ostlänken,som är en 160 km lang sträckning mellan Linköping och Järna har 
prognosen visai att budgeten inte räcker utan kommer att överskridas med minst 1 0 miljarder 
till hela 64 miljarder kronor. 

Det som framkommer i revisionsberättelsen är att det finns inget beslut frän riksdagen om att 
bygga en höghastighetsjärnväg hela vägen mellan Göteborg och 
Stockholm.Riksrevisionsverket beskriver investeringen i detta megaprojekt som "nägot sà 
dyrt har staten aldrig tidigare arbetat med" och att <lessa megaprojekt i regel blir mycket 
dyrare och med längre byggtid än planerat. Aven Trafikverket har uttalat att man bedömer 
höghastighetsjärnvägen som samhällsekonomiskt olönsam. 

Frägor: 

Kommer Härryda kommun att göra en ny utvärdering av 
Götalandsbanan innan det kommer beslut pà var sträckningen av 
järnvägen ska g~? 

Vad har Härryda kommun för utgängspunkt i fräga om sträckningen av 
Götalandsbanan innan beslutet frän Trafikverket kommer? 

- Hur kommer Härryda kommun att hantera miljökonsekvenserna av en 
bansträckning i ett omrâde som har hög prioritet vad gäller skyddande 
av rödlistade arter? 

Bengt Andersson 

Vänsterpartiet Härryda 

ks,R kn» 
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Besvarande av interpellation till 
välfärdsnämndens ordförande - Konsekvenser 

för den kommunala verksamheten vid en 
etablering av lnternationella Engelska Skolan 

{IES) i Mölnlycke 

27 
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HäRRYD• KOMMUN 
Kc;mynsrelsen 

2021 -03- 16 

Diarienr I Diarii;plaroeteckn 
miljöpartiet de gröno 

HÄRRYDA 
3 

2021.03.15 
Interpellation till välfärdsnämnden ordförande Maria KornevikJakobsson 

Konsekvenser för den kommunala verksamheten vid en etablering av 
lnternationella Engelska Skolan {IES) i Mölnlycke 

Fräga: Hur ska den kommunala grundskoleverksamheten i Härryda kommun hantera de väl 
kända konsekvenser som kommer att uppstä vid en etablering av IES verksamhet i 
Mölnlycke avseende 

de ekonomiska konsekvenserna, 
konsekvenser avseende likvärdighet, 
konsekvenser avseende segregation, samt 
konsekvenser för mälet att skapa Sveriges bästa skola? 

Motivering 

Majoriteten i Härryda kommun har beslutat att verka för en etablering av privata aktörer 
som tex skolkoncerner. I frägan om etablering av skolkoncernen IES har beslut ännu inte 
fattats, men 

- för en god och längsiktigt hällbar ekonomisk planering/hushällni ng av resurser, samt 
en hällbar planering av den kommunal a skolverksamheten 

finns betydande behov av att behandla de konsekvenser som (numera) är kända och 
förväntade. Idag finns det konstaterade konsekvenser som en följd av etablering av 
fristäende skolkoncerner, publicerade i vetenskapliga studier och genom beprövad 
erfarenhet frän andra kommuner. Dessa konsekvenser finns därmed lätt tillgängliga och 
borde vara väsentliga att ta till vara för en längsiktigt hällbar skolverksamhet i Härryda 
kommun. 

Marie Strid 

Miljöpartiet de Gröna i Härryda 

Page 57 of 57


	0ccdb4dd-1379-4e4f-a1cf-5c4e87ebcce0.docx
	KALLELSE
	Ordförande
	Ledamöter
	Ersättare
	1	Upprop och val av justerare, tillkännagivande av plats och tid för justering samt fastställande av dagordning
	Ärendet i korthet
	2	Information från Förbo AB
	Peter Granstedt VD
	3	Avsägelse från Madeleine Söderlund (KD) som ersättare i kommunfullmäktige, 1:e vice ordföranden i miljö- och bygglovsnämnden samt ledamot i den tillfälliga beredningen för demokratifrågor
	4	Avsägelse från Adam Garnemark (M) som ledamot i valnämnden
	5	Remittering av inkomna medborgarförslag
	Ärendet i korthet
	6	Remittering av inkomna interpellationer
	7	Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande - Samråd 3 järnvägen Göteborg-Borås nya stambanor
	8	Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande - beträffande beslut om öppna möten i kommunstyrelsen
	9	Inkommen fråga till välfärdsnämndens ordförande - beträffande beslut om öppna möten i välfärdsnämnden
	10	Delgivning av kommunstyrelsen beslut med anledning av verksamhetsberättelse 2020
	11	Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av ekonomisk månadsuppföljning per februari 2020 för kommunstyrelsens förvaltning
	12	Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av yttrande över revisorernas granskning av inköp och upphandling
	13	Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av yttrande över granskningsrapport avseende styrning, uppföljning och kontroll för ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet för diarieföring
	14	Svar på medborgarförslag om skatepark i Hindås
	15	Redovisning av medborgarförslag 2021 för kommunstyrelsen
	16	Redovisning av medborgarförslag från välfärdsnämnden
	17	Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke
	18	Tillfällig reducering av kulturskoleavgifter under 2021 med anledning av pandemin
	19	Godkännande av genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för Bråta 2:139 m.fl.
	20	Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl


	02cb6f01-6495-4edf-af9f-39b3cb49646b.docx
	9a3fe2e4-7b72-45a7-91a4-d4cc33408ba9.pdf
	1. Inlämnat av
	Inlämnat av

	2. Ditt förslag
	Rubrik på ditt förslag
	Beskriv förslaget

	Signering

	23575640-1ef6-4da4-af1d-6805bfa22a6e.pdf
	1. Inlämnat av
	Inlämnat av

	2. Ditt förslag
	Rubrik på ditt förslag
	Beskriv förslaget

	Signering

	6985457d-19ed-4698-887a-9ad4c602bf9c.pdf
	1. Inlämnat av
	Inlämnat av

	2. Ditt förslag
	Rubrik på ditt förslag
	Beskriv förslaget

	Signering

	210b7574-f313-4a96-ac00-a02a40dcd98b.pdf
	1. Inlämnat av
	Inlämnat av

	2. Ditt förslag
	Rubrik på ditt förslag
	Beskriv förslaget

	Signering

	9ab0724c-8b54-478f-8960-7a96690f7f0b.pdf
	1. Inlämnat av
	Inlämnat av

	2. Ditt förslag
	Rubrik på ditt förslag
	Beskriv förslaget

	Signering

	094c8730-1367-4420-b35e-20eeeb7c715e.pdf
	1. Inlämnat av
	Inlämnat av

	2. Ditt förslag
	Rubrik på ditt förslag
	Beskriv förslaget

	Signering

	7d3695c5-f8a9-4a4b-8e88-5d435b971a2d.pdf
	1. Inlämnat av
	Inlämnat av

	2. Ditt förslag
	Rubrik på ditt förslag
	Beskriv förslaget

	Signering

	3b1dd520-b44e-48d7-96fc-db7b343544d2.pdf
	1. Inlämnat av
	Inlämnat av

	2. Ditt förslag
	Rubrik på ditt förslag
	Beskriv förslaget
	Bifogat material

	Signering

	ee4286e8-cc26-4d87-8dcd-17aca0bf539a.pdf
	5352abb2-158d-4535-bac1-a3c0a2d1ff2f.pdf
	1. Inlämnat av
	Inlämnat av

	2. Ditt förslag
	Rubrik på ditt förslag
	Beskriv förslaget

	Signering

	e370bb65-cb44-441c-b0ab-c8cb852b250a.docx
	99cba88e-4a5c-48be-b51f-9fc20321f9c4.pdf
	4d614b42-1069-4034-a265-46ec919d0187.pdf
	c0d3ca18-6098-45fb-bda5-0344fc248a69.docx
	aef4c7d8-4d34-4af7-8f71-4a5c5e7ecdac.pdf
	22ec8e64-a405-4e35-b31b-a411f8e8d408.docx
	79f9d8dd-2223-44a6-8965-51e97efddbd3.pdf
	e8327f4d-585f-42c3-94ff-f29f5c3722cd.docx
	065356b9-d26b-4093-a8a8-86d9e25c9835.pdf
	ac3956d8-b32b-4eb5-92bb-8d8bbc6cddc1.docx
	e0f20207-b926-4ff2-9295-67933fc9e72a.pdf
	c6374581-e99f-4036-8637-611290142c0f.docx
	Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020
	Beslut
	Avstår från att delta
	Reservation
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Paragrafen är justerad


	ad105a06-1cd2-4cde-b2b8-d3545cdc3cc9.pdf
	ad105a06-1cd2-4cde-b2b8-d3545cdc3cc9.docx

	4e6594ef-753a-4c9e-aae3-5e15a29c7c87.docx

	ac8ab5ea-96f6-427c-a13c-f4819fe7ac00.docx
	Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ärendet
	Om kommunens styrmodell
	Processen för planering – mål, inriktningar och budget
	Uppföljningsprocessen



	4a771111-80ba-4da4-9dcd-270495fd94f1.pdf
	Framsida ks.pdf
	Verksamhetsberättelse och prognos
	- delår 2020

	Verksamhetsberattelse 2020 Kommunstyrelsen.pdf
	1 Kommunstyrelsen
	1.1  Kommundirektören om bokslut 2020
	1.2 Organisation
	1.2.1 Politisk organisation
	Nämndens uppgifter
	Informationsmått
	Ekonomi

	1.2.2 Förvaltningens organisation

	1.3 Styrmodell
	1.4 Mål för god ekonomisk hushållning
	1.4.1 Verksamhetsmål

	1.5 Effektiv resursanvändning
	1.5.1 Samhällsbyggnad
	1.5.2 Teknik och förvaltningsstöd
	1.5.3 Administrativt stöd

	1.6 Kommungemensamma områden
	1.6.1 Serviceorganisation
	1.6.2 Näringsliv
	1.6.3 Kommunikation
	1.6.4 Agenda 2030
	1.6.5 Digitalisering
	1.6.6 Konkurrensutsättning
	1.6.7 Arbetsgivarvarumärke

	1.7 Personal
	1.7.1 Indikatorer

	1.8 Sammanfattning av sektorernas uppföljning av grunduppdrag
	Kommunledning och stödfunktioner
	Samhällsbyggnad
	Teknik- och förvaltningsstöd

	1.9 Ekonomi
	1.9.1 Driftredovisning
	1.9.2 Investeringsredovisning
	1.9.3 Specificering av nettobudgetens förändring


	2 Kommunledning och stödfunktioner
	2.1.1 Sektorns organisation
	2.1.2 Ekonomi
	Driftredovisning
	Investeringsredovisning

	2.2 Ledning
	2.2.1 Uppdrag
	2.2.2 Ekonomi

	2.3 Ekonomi och upphandling
	2.3.1 Grunduppdrag och analys
	Grunduppdrag
	Informationstal
	Uppföljning av grunduppdrag

	2.3.2 Ekonomi

	2.4 Personal
	2.4.1 Grunduppdrag och analys
	Grunduppdrag
	Informationstal
	Uppföljning av grunduppdrag

	2.4.2 Ekonomi

	2.5 Utvecklingsfunktion
	2.5.1 Grunduppdrag och analys
	Grunduppdrag
	Uppföljning av grunduppdrag

	2.5.2 Ekonomi


	3 Sektor för samhällsbyggnad
	3.1.1 Sektorns organisation
	3.1.2 Sektorchefen om bokslutet
	3.1.3 Sammanfattning av verksamheternas uppföljning av grunduppdrag
	3.1.4 Politiska inriktningar och uppdrag
	Inriktningar
	Uppföljning av politiska inriktningar

	3.1.5 Ekonomi
	Driftredovisning
	Investeringsredovisning
	Exploateringsredovisning

	3.1.6 Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet
	3.2 Ledning
	3.2.1 Uppdrag
	3.2.2 Ekonomi

	3.3 Mark- och exploateringsverksamhet
	3.3.1 Grunduppdrag och analys
	Grunduppdrag
	Informationstal
	Uppföljning av grunduppdrag

	3.3.2 Politiska inriktningar och uppdrag
	Inriktningar
	Uppföljning av politiska inriktningar

	3.3.3 Ekonomi

	3.4 Miljö- och hälsoskydd
	3.4.1 Grunduppdrag och analys
	Grunduppdrag
	Informationstal
	Uppföljning av grunduppdrag
	Kvalitetsindikatorer

	3.4.2 Ekonomi

	3.5 Plan och bygglov
	3.5.1 Grunduppdrag och analys
	Grunduppdrag
	Informationstal
	Uppföljning av grunduppdrag
	Kvalitetsindikatorer

	3.5.2 Politiska inriktningar och uppdrag
	Inriktningar
	Uppföljning av politiska inriktningar

	3.5.3 Ekonomi

	3.6 Trafik
	3.6.1 Grunduppdrag och analys
	Grunduppdrag
	Informationstal
	Uppföljning av grunduppdrag

	3.6.2 Ekonomi

	3.7 Vatten
	3.7.1 Grunduppdrag och analys
	Grunduppdrag
	Informationstal
	Uppföljning av grunduppdrag

	3.7.2 Politiska inriktningar och uppdrag
	Inriktningar
	Uppföljning av politiska inriktningar

	3.7.3 Ekonomi

	3.8 Avfall
	3.8.1 Grunduppdrag och analys
	Grunduppdrag
	Informationstal
	Uppföljning av grunduppdrag

	3.8.2 Politiska inriktningar och uppdrag
	Inriktningar
	Uppföljning av politiska inriktningar

	3.8.3 Ekonomi


	4 Sektor för teknik och förvaltningsstöd
	4.1.1 Sektorns organisation
	4.1.2 Sektorchefen om bokslutet
	4.1.3 Sammanfattning av verksamheternas uppföljning av grunduppdrag
	4.1.4 Politiska inriktningar och uppdrag
	Inriktningar
	Uppföljning av politiska inriktningar

	4.1.5 Ekonomi
	Driftredovisning
	Investeringsredovisning

	4.2 Ledning
	4.2.1 Uppdrag
	4.2.2 Ekonomi

	4.3 Fastighet
	4.3.1 Grunduppdrag och analys
	Grunduppdrag
	Informationstal
	Uppföljning av grunduppdrag
	Kvalitetsindikatorer

	4.3.2 Politiska inriktningar och uppdrag
	Inriktningar
	Uppföljning av politiska inriktningar

	4.3.3 Ekonomi

	4.4 IT
	4.4.1 Grunduppdrag och analys
	Grunduppdrag
	Informationstal
	Uppföljning av grunduppdrag
	Kvalitetsindikatorer

	4.4.2 Politiska inriktningar och uppdrag
	Inriktningar
	Uppföljning av politiska inriktningar

	4.4.3 Ekonomi

	4.5 Måltidsservice
	4.5.1 Grunduppdrag och analys
	Grunduppdrag
	Informationstal
	Uppföljning av grunduppdrag
	Kvalitetsindikatorer

	4.5.2 Politiska inriktningar och uppdrag
	Inriktningar
	Uppföljning av politiska inriktningar

	4.5.3 Ekonomi

	4.6 Service
	4.6.1 Grunduppdrag och analys
	Grunduppdrag
	Informationstal
	Uppföljning av grunduppdrag
	Kvalitetsindikatorer

	4.6.2 Politiska inriktningar och uppdrag
	Inriktningar
	Uppföljning av politiska inriktningar

	4.6.3 Ekonomi

	4.7 Städservice
	4.7.1 Grunduppdrag och analys
	Grunduppdrag
	Informationstal
	Uppföljning av grunduppdrag
	Kvalitetsindikatorer

	4.7.2 Ekonomi

	4.8 Säkerhet
	4.8.1 Grunduppdrag och analys
	Grunduppdrag
	Informationstal
	Uppföljning av grunduppdrag
	Kvalitetsindikatorer

	4.8.2 Politiska inriktningar och uppdrag
	Inriktningar
	Uppföljning av politiska inriktningar

	4.8.3 Ekonomi



	bilaga 1 Investeringstabell ks.pdf
	Bilaga 1 investeringstabell 1.pdf
	Sheet1

	Bilaga 1 investeringstabell ks.pdf
	Sheet1

	Bilaga 1 investeringstabell vfn.pdf
	Sheet1


	Bilaga 2 Exploateringstabell.pdf
	Exploatering

	Bilaga 3 Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet.pdf

	1400e985-7d25-4d99-a639-2238eba76338.docx
	dd57a5a3-f8e7-40e3-bbed-e6d9e390b0cf.pdf
	af363d31-7365-4360-8f08-91aad357ae0b.docx
	Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2021
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad



	46e1e260-b024-47df-8d3c-ea94c0dad203.docx
	Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2021
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ärendet
	Prognos för kommunen
	Prognos för kommunstyrelsens verksamheter

	Förvaltningens bedömning


	46c786bb-17ba-44d0-8340-2c17a8d6874f.pdf
	Prognosen i korthet
	Driftredovisning
	Investeringsredovisning
	Finansförvaltning
	Politisk organisation

	Kommunstyrelsen
	Driftredovisning
	Investeringsredovisning
	Kommunledning och stödfunktioner
	Driftredovisning
	Åtgärder
	Investeringsredovisning

	Sektor för samhällsbyggnad
	Driftredovisning
	Investeringsredovisning

	Sektor för teknik och förvaltningsstöd
	Driftredovisning
	Åtgärder
	Investeringsredovisning



	207e1f29-6a74-4fd9-be69-1ae9477d519f.docx
	a1ab9f51-e57a-42b0-9f5e-16b12b5ae7b6.pdf
	f8601a1a-bfb9-4b07-aac5-27e5c46e425a.docx
	Yttrande över revisorernas granskning av inköp och upphandling
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad



	464d7c00-7ecd-4a2f-8889-c6c0aa46af8f.docx
	Yttrande över revisorernas granskning av inköp och upphandling
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag


	22bad514-5a85-4ce7-b8f4-e0457a4d463e.docx
	449e7e3d-7673-43aa-b56d-6b8e3444a964.pdf
	fa233428-9002-4dfd-9b9b-0ee692789e62.docx
	d1ca9b15-cf5f-411e-868d-4ccb51da75f8.pdf
	27bd549e-8430-42f1-9ef8-6f641afa5b3a.docx
	Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av yttrande över granskningsrapport avseende styrning, uppföljning och kontroll för ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet för diarieföring
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad



	e1884279-8787-4407-9909-8f47561eab2c.pdf
	477cb60c-4b2e-4a47-929a-3e2c85f3063e.docx
	Beslutsunderlag
	Beslut


	c6400433-bdb8-4bba-bed3-27d952dc87f3.pdf
	Yttrande över revisorernas granskning av styrning, uppföljning och kontroll av ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ärendet
	Förvaltningens bedömning


	3050ce2b-c04b-47bc-bd81-a0c0194d3b99.docx
	fc60e2c6-c79c-42a8-878a-655668cd02d9.pdf
	Underskrivet - Styrning, uppföljning och kontroll för ändamålsenligt, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet.pdf
	Slutgiltig rev rapp Härryda 2020 Styrning VFN.pdf

	00b7cc3a-870b-42e6-906a-223e83b35bfa.docx
	04fbe77d-f5ed-40a8-83ff-7b515f409543.pdf
	8a839a36-3ef3-4e2e-ba8e-35894672d313.docx
	Svar på medborgarförslag om skatepark i Hindås
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad



	e790f93b-26bf-4537-a312-6a5f70e493e1.pdf
	76e20ab1-3632-4483-8128-8488f080ec07.pdf
	cb81f752-b9e7-43d2-afa5-85ba8be3afe1.docx
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslut


	6f5f3f8e-6c5b-479f-a48b-63d27f79e364.pdf
	39acf5c5-2bd9-4733-9961-006115da11ea.docx
	95f56b97-89c5-48e9-9dcd-a6aec9ff6b24.pdf
	2200c208-896e-49ee-8016-cd3aa4d40f89.docx
	Redovisning av medborgarförslag 2021
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad



	ff89d837-e9f4-48ff-bb2f-ce219bdbc151.docx
	Redovisning av medborgarförslag 2021
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ärendet


	3cde8c63-dfa2-4945-ae11-70a29dbde53d.docx
	22cfffbb-cbd0-4995-927b-82a7543830c2.pdf
	260299d2-51da-49b7-98e0-12da812aaaf5.docx
	Redovisning av medborgarförslag från välfärdsnämnden 2021
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad



	83054ed2-ad9b-40ae-b39a-836c31659fdf.pdf
	3cfdd2a1-edb2-4a2c-9b36-ef5f9ac97610.docx
	Beslutsunderlag
	Beslut


	ba8031bf-ccaf-4728-96dc-c114cfc95622.docx
	Redovisning av medborgarförslag 2021
	Förslag till beslut
	Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen

	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ärendet
	Beredning av ärendet i välfärdsnämnden och kommunstyrelsen


	50410447-53bb-4971-9f64-58f69bb96302.docx
	3fe7a499-2e04-45ea-ad5e-c23b3b5334ce.pdf
	871e4807-cab2-400c-a86b-650cddf2ca63.docx
	Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Ajournering
	Beslutsgång
	Paragrafen är justerad


	90635bf7-3ef9-4862-87c0-5646c0bfa1b7.pdf
	8f6a80e1-1328-4589-80e6-d8a47824dd75.docx


	f85af1b3-449b-43a0-aa83-7ce961551f8a.docx
	Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ärendet
	Historik
	Mölnlycke Aktivitetspark
	Förslag ”Mölnlycke bangolf”
	Jämförelse

	Förvaltningens bedömning


	cf3bd582-7873-4f3b-abc8-ecc9d5d31063.pdf
	19742365-eef9-48db-ac65-e6db4df826a2.pdf
	0ab9402b-1fdd-4b85-ab36-204caa539d2a.docx
	Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens beslut

	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ärendet
	Förvaltningens bedömning


	d6a9f15e-e299-45e9-a9e8-d7c8718a87de.pdf
	22975a48-7a37-4b01-8bfc-913feee8619f.pdf
	b80ec785-25a4-48d8-9a7f-e5963e1d5022.pdf
	704374f9-89ea-4220-ae56-87d17dbbc12b.pdf
	4d693c7f-6170-4f83-a724-96709b6949be.docx
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Ajournering
	Beslutsgång
	Beslut
	Reservation

	9ea459e9-b829-4a0d-8a87-75b9c5c2ff0e.pdf
	9ea459e9-b829-4a0d-8a87-75b9c5c2ff0e.docx

	38788d76-630a-4b7a-82fe-5aa0ec33e768.pdf
	608c49d6-9d10-4505-b3e1-9331eaef8256.docx

	48f4c96f-5e88-4a4d-aa13-d719df0d3ec1.pdf
	297d17dc-9b84-4f79-96df-9d4e16b2fb08.docx
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Ajournering
	Beslutsgång
	Beslut
	Reservation

	de04bc6d-c913-4319-8321-6fbb7898fa94.pdf
	de04bc6d-c913-4319-8321-6fbb7898fa94.docx

	eabcbdee-5ceb-4fd4-9e67-d7015279e945.pdf
	Kommunfullmäktige 2021-02-22
	Skriftligreservation



	781fac65-928e-4e97-8826-279017686045.pdf
	855b0c0a-6dff-4390-8ea9-378183fae66a.docx
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Ajournering
	Beslutsgång
	Beslut
	Reservation

	b2352a37-a3fc-4451-9499-99f62a3d54f9.pdf
	b2352a37-a3fc-4451-9499-99f62a3d54f9.docx

	6f5ca960-1c2e-4d1a-ad82-3e92971066c3.docx

	23fa2d6c-084b-49dd-ae15-751e4284710c.docx
	dd1f909f-24b2-44d1-857f-9c592c270b1e.pdf
	2a249796-a687-4805-a0be-dfb0c669875e.docx
	Tillfällig reducering av kulturskoleavgifter under 2021 med anledning av pandemin
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Paragrafen är justerad



	3133b6bf-2d59-4884-a53f-85958a942492.pdf
	31f34977-5a83-4501-9948-481b10bb1125.pdf
	b8240154-82ad-4358-8344-b0cf6054498b.docx
	Beslutsunderlag
	Beslut


	e3929ad4-a212-4dd3-ab15-212859be1dde.pdf
	d58df747-0e4f-40e5-bd5e-777f3250b5f5.docx
	3a5eb49c-f910-4aac-a7de-07c1d2881743.pdf
	757df599-de31-4f8a-98cf-e8badd4a4b1b.docx
	Genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för Bråta 2:139 m.fl.
	Beslut
	Avstår från att delta
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Paragrafen är justerad


	32c07470-7583-4ad8-9f6b-ad2faa92bd3e.pdf
	91bebb78-19a9-4837-98d0-31d8ccc5e9f2.docx


	b110d370-0782-42eb-8bee-8ae18c0f4b02.docx
	Genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för Bråta 2:139 m.fl.
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ärendet


	30746834-fa23-45b5-8c7c-f561d8c9f4be.pdf
	81f1630a-d832-40e0-81db-c76211d7a4f3.pdf
	37ace7ab-3ad8-47f6-8dc1-680c320f7a53.pdf
	f1e04756-2743-4e80-9825-fe1483fa7266.pdf
	34f54d2f-c423-4e0b-b637-52b26b8c3c9a.pdf
	84dd7ffd-d450-460d-80d3-8b50606590f3.pdf
	81bc580e-f234-4351-a784-7612be9d3a25.docx
	Beslut

	e5457c2f-5d95-4f63-becc-450d1f5d1b41.pdf
	a41eec27-dc03-4e04-85bd-612e76e0ede8.docx


	da2d6b9e-f8b9-4952-bcf7-2734f86a8cd5.pdf
	Beslut enligt 11 kap plan- och bygglagen (PBL) om kommunens antagandebeslut för Bråta 2:139 mfl, i Härryda kommun
	Länsstyrelsens beslut
	Länsstyrelsen beslutar enligt 11 kap. 11 § plan- och bygglagen (PBL) att upphäva Härryda kommuns beslut att anta detaljplan för Bråta 2:139 mfl i dess helhet.
	Beskrivning av ärendet
	Motivering till beslutet

	9c534691-9da8-47da-87a4-c5117a41b14e.docx
	193653c3-610a-4ba7-aa20-e6830dd7e613.pdf
	0ebd0036-3885-4acb-a818-3e92498a4230.docx
	Exploateringsavtal för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl.
	Beslut
	Avstår från att delta
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Paragrafen är justerad



	e71b3667-1510-4594-920c-aaf9d389e321.docx
	Exploateringsavtal för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl.
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ärendet


	170d02cb-1d93-428b-8637-4bacd24cdc6b.pdf
	e0224370-99f7-40ce-a1bf-01633a0be9ba.pdf
	59093ec8-f0a1-46c0-9fdb-6076eb2b4199.pdf
	621283b5-14f5-4372-9105-9fc9c80d8e5d.pdf
	299fcae6-98dc-45eb-ac9b-5b7bf623677a.pdf
	bb8278b7-78da-41fc-9ee0-8202d37d0ff5.docx
	Beslut

	c2823fd6-a51d-487e-be1f-f626ee3f94ae.pdf
	c2823fd6-a51d-487e-be1f-f626ee3f94ae.docx


	f7fa755e-7378-44d2-b2fc-8ca87dc5eb91.pdf
	Beslut enligt 11 kap plan- och bygglagen (PBL) om kommunens antagandebeslut för Bråta 2:139 mfl, i Härryda kommun
	Länsstyrelsens beslut
	Länsstyrelsen beslutar enligt 11 kap. 11 § plan- och bygglagen (PBL) att upphäva Härryda kommuns beslut att anta detaljplan för Bråta 2:139 mfl i dess helhet.
	Beskrivning av ärendet
	Motivering till beslutet

	NY 21.pdf
	ab762482-c38c-4565-ab6e-21f0202776da.docx
	Antagande av detaljplan för Bråta 2:139, Bostäder m.m. vid Landvettersjön i Mölnlycke
	Beslut
	Avstår från att delta
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Paragrafen är justerad


	Plankarta med bestämmelser(102817) (0)_TMP.pdf
	Sheets and Views
	A0-L


	Plankarta admingränser(102818) (0)_TMP.pdf
	Sheets and Views
	A0-L Admingränser


	Samrådsredogörelse(103039) (0)_TMP.pdf
	LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER
	1. Länsstyrelsen, yttrande daterat 2018-01-29
	2. Lantmäteriet, yttrande daterat 2019-01-17
	3. Trafikverket, yttrande daterat 2019-01-25
	4. SGI, yttrande daterat 2019-01-24

	YTTRANDEN FRÅN NÄMNDER. FÖRENINGAR, BOLAG M FL
	5. Räddningstjänsten, yttrande daterat 2019-01-02
	6. Härryda Energi, yttrande daterat 2019-01-10
	7. Rådet för idéburna organisationer, yttrande daterat 2019-01-02
	8. Västtrafik, yttrande daterat 2019-01-17
	9. Rådet för funktionshinderfrågor, yttrande daterat 2019-01-17
	10. Pensionärsrådet, datum saknas
	11. Naturskyddsföreningen, yttrande daterat 2019-01-22
	12.  Mölndalsåns vattenråd, yttrande daterat 2019-02-01
	13. Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, yttrande daterat 2019-01-31

	Remissinstanser som inte har något att erinra
	14. Skanova, yttrande daterat 2019-01-03

	SAMRÅD MED SAKÄGARE
	16. Hulebäck 1:280, 1:58 och 2:23, yttrande daterat 2019-01-03
	17. FKM Investor AB, Härryda-Hulebäck 1:594,  yttrande daterat 2019-01-17
	18. Corem Bråta KB och Corem Mölnlycke KM, Bråta 2:136 och 2:150, yttrande daterat 2019-01-18
	19. Mölnlycke företagcenter, Bråta 2:139 m.fl., bostäder m.m. vid Landvettersjön, Mölnlycke, yttrande daterat 2019-01-15
	ÖVRIGA SYNPUNKTER
	20. Dick Heidlund, Stenmursvägen 3, yttrande daterat 2019-01-17


	Granskningsutlåtande(103038) (0)_TMP.pdf
	GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE
	YTTRANDEN UTAN SYNPUNKTER
	YTTRANDEN MED SYNPUNKTER
	SAMMANSTÄLLNING

	INKOMNA YTTRANDEN
	LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER
	Länsstyrelsen, Västra Götalands län yttrande daterat 2020-03-09
	Trafikverket, yttrande daterat 2020-03-04
	Lantmäteriet, yttrande daterat 2020-01-31
	SGI, yttrande daterat 2020-02-19

	INKOMNA YTTRANDEN
	ORGANISATIONER, FÖRENINGAR, BOLAG M FL
	PRO och SPF i Härryda kommun, yttrande daterat 2020-02-14
	Mölndalsåns vattenråd, yttrande daterat 2020-02-21
	Postnord, yttrande daterat 2020-01-27
	Västtrafik, yttrande daterat 2020-02-24
	Rådet för funktionshinderfrågor, yttrande daterat 2020-02-09
	Rådet för idéburna organisationer, yttrande daterat 2020-02-19
	Gryaab, yttrande daterat 2020-02-14
	Corem, yttrande daterat 2020-01-30


	INKOMNA YTTRANDEN
	Fastighetsägare och privatpersoner
	Fastighetsägare A, skrivelse inkommen 2020-01-28
	Fastighetsägare B, skrivelse inkommen 2020-02-01
	Fastighetsägare C, skrivelse nr 1. Inkommen 2020-02-05
	Fastighetsägare C (Bo och Gunilla Rydeving), skrivelse nr 2. Inkommen 2020-02-24


	ÄNDRINGAR EFTER Granskning
	Inför antagande revideras planförslaget på följande punkter:
	Organisationer och sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda



	NY 22-27.pdf
	2c1bd24e-0a68-41f6-b3ea-cd75c4d4b918.docx
	KALLELSE
	Ordförande
	Ledamöter
	Ersättare
	22	Rapport om "Framtidens vård och omsorg"
	23	Överläggning av beredningens rapport "Fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i framtiden"
	24	Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om trygghetsboende i Härryda kommun
	Sammanfattning
	25	Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Vilka utgångspunkter har Härryda kommun i frågan om sträckningen av Götalandsbanan?
	Sammanfattning
	26	Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande angående konkurrentsutsättning av skolorna i Härryda kommun
	Sammanfattning
	27	Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande - Konsekvenser för den kommunala verksamheten vid en etablering av lnternationella Engelska Skolan {IES) i Mölnlycke
	Sammanfattning


	4660c989-b2e9-419a-9974-9c55220cba0d.docx
	405dc482-bfe7-479e-901c-609c9fd91a09.pdf
	47453156-3a5b-45d4-9c0c-d81e742b8d9d.docx
	Rapport om framtidens vård och omsorg från beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad



	5cdb44bc-3089-4a38-9210-030db964e0e3.docx
	Rapport om framtidens vård och omsorg från beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag


	873c92a8-89b3-4c46-ac3c-a850dcab3da6.pdf
	Framtidens vård och omsorg
	1 Inledning
	2 Avgränsningar
	3 Omvärldsanalys/framtidsspaning
	3.1 Västra Götalandsregionen (VGR)
	3.2 Göteborgsregionen (GR)
	3.3 Sveriges kommuner och regioner (SKR)
	3.4 Socialdepartementet/Socialstyrelsen
	3.4.1 Förslag till ny socialtjänstlag


	4 Härryda kommuns äldreomsorgsverksamheter
	4.1 Hemtjänsten
	4.1.1 Anhörigvårdare

	4.2 Biståndsbedömda äldreboenden
	4.2.1 Särskilt boende för äldre
	4.2.2 Biståndsbedömt trygghetsboende
	4.2.3 Korttidsboende

	4.3 Hemsjukvård/palliativ vård
	4.3.1 Hemsjukvård
	4.3.2 Palliativ vård

	4.4 Ofrivillig ensamhet

	5 Kompetensförsörjning
	5.1 Stärkt kompetens i vård och omsorg från nutid till 2040

	6 Teknik och digitalisering
	7 Sammanfattning
	7.1 Omvärldsanalys/framtidsspaning
	7.2 Härryda kommuns äldreomsorgsverksamheter
	7.3 Ofrivillig ensamhet
	7.4 Kompetensförsörjning
	7.5 Teknik och digitalisering

	8 Slutsatser
	9 Källhänvisningar

	900c5262-7bff-4b06-b8de-db0f8ebc9d30.docx
	e2cc2bc3-488d-420f-b621-715d0de2b6ee.pdf
	Fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i framtiden
	Sammanfattning
	1. Inledning
	2. Avgränsningar
	3. Omvärldsanalys
	3.1 Det civila samhället

	4. Fritid och Träffpunkter
	5. Utanförskap
	6. Integration och civilsamhället
	6.1 Föreningsaktiviteter
	6.2 Digital integration

	7. Hälsa
	7.1 Den psykiska ohälsan bland unga

	8. Framtidsspaning
	9. Slutsatser
	10. Källhänvisningar

	5e55b450-eb17-45ce-85ad-352048bf52b8.docx
	5ce965ca-c425-4c76-9070-ea23d415c461.pdf
	408156b9-dfa7-4f28-a4df-d3d380bc71ee.docx
	148494fe-81e6-44f9-b16b-5d52758e6469.pdf
	50e647ac-0fe0-46ae-896c-4014663491c4.docx
	6d062500-083a-43bd-a6c3-94188800f1e7.pdf
	6dd350bc-d822-4511-9d8c-b325850bddce.docx
	4285643e-c117-4d49-9c42-44efebdc1ef5.pdf

	NY försättsblad.pdf
	491c1260-2080-4d17-b016-6e7d2cc479e9.docx
	KALLELSE
	Ordförande
	Ledamöter
	Ersättare
	1	Upprop och val av justerare, tillkännagivande av plats och tid för justering samt fastställande av dagordning
	Ärendet i korthet
	2	Information från Förbo AB
	Peter Granstedt VD
	3	Avsägelse från Madeleine Söderlund (KD) som ersättare i kommunfullmäktige, 1:e vice ordföranden i miljö- och bygglovsnämnden samt ledamot i den tillfälliga beredningen för demokratifrågor
	4	Avsägelse från Adam Garnemark (M) som ledamot i valnämnden
	5	Remittering av inkomna medborgarförslag
	Ärendet i korthet
	6	Remittering av inkomna interpellationer
	7	Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande - Samråd 3 järnvägen Göteborg-Borås nya stambanor
	8	Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande - beträffande beslut om öppna möten i kommunstyrelsen
	9	Inkommen fråga till välfärdsnämndens ordförande - beträffande beslut om öppna möten i välfärdsnämnden
	10	Delgivning av kommunstyrelsen beslut med anledning av verksamhetsberättelse 2020
	11	Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av ekonomisk månadsuppföljning per februari 2020 för kommunstyrelsens förvaltning
	12	Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av yttrande över revisorernas granskning av inköp och upphandling
	13	Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av yttrande över granskningsrapport avseende styrning, uppföljning och kontroll för ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet för diarieföring
	14	Svar på medborgarförslag om skatepark i Hindås
	15	Redovisning av medborgarförslag 2021 för kommunstyrelsen
	16	Redovisning av medborgarförslag från välfärdsnämnden
	17	Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke
	18	Tillfällig reducering av kulturskoleavgifter under 2021 med anledning av pandemin
	19	Godkännande av genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för Bråta 2:139 m.fl.
	20	Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl
	21	Antagande av detaljplan för Bråta 2:139, Bostäder m.m. vid Landvettersjön i Mölnlycke
	22	Rapport om "Framtidens vård och omsorg"
	23	Överläggning av beredningens rapport "Fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i framtiden"
	24	Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om trygghetsboende i Härryda kommun
	Sammanfattning
	25	Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Vilka utgångspunkter har Härryda kommun i frågan om sträckningen av Götalandsbanan?
	Sammanfattning
	26	Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande angående konkurrentsutsättning av skolorna i Härryda kommun
	Sammanfattning
	27	Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande - Konsekvenser för den kommunala verksamheten vid en etablering av lnternationella Engelska Skolan {IES) i Mölnlycke
	Sammanfattning




		2021-04-07T15:50:08+0200




