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Plats: Råda Rum 

 

Ordförande 
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Sven Karlsson (M) 
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David Dinsdale (L) 
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Anders Halldén (L) 
Anita Anger (L) 
Patrik Nordgren (KD) 
Håkan Eriksson (KD) 
Jan Inge Forsberg (SP) 
Cecilia Grebert Flatow (SP) 
Lennart Winqvist (SP) 
Brita Dermark (KP) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Patrik Linde (S) 
Gunilla Wathne (S) 
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Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande 
Siw Hallbert (S) 
Lena Fredriksson (S) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Monica Bengtsson (S) 
Oskar Sköld (S) 
Mats Werner (S) 
Kerstin Sandberg (V) 
Bengt Andersson (V) 
Roland Jonsson (MP) 
Marie Strid (MP) 
Marcus Berggren (MP) 
Ida Rosengren (MP) 
Calle Johansson (SD) 
Boris Leimar (SD) 
Patrik Strömsten (SD) 
Peter Arvidsson (SD) 
Bengt Hellgren (SD) 
Natalija Löfgren (SD) 
Anders Johansson (-) 

Ersättare 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Eva Karlsson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Weine Samuelsson (M) 
Anders Norlin (M) 
Karin Wickman (M) 
Tony Wahl (C) 
Elin Germgård (C) 
Lars Magnus Frisk (L) 
Erik Lagerström (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Lars Landrö (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Martin Kronvall (SP) 
Jan Gustavsson (KP) 
Johan Wistrand (KP) 
Jonas Andersson (S) 
Varinder Bajwa (S) 
Ulrika Öst (S) 
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Rolf Vestman (S) 
Mustafa Jamil (S) 
Björn Mattsson (V) 
Åsa Garberg (V) 
Ahmad Ahmadi (MP) 
Christian Schmitt (MP) 
Inga-Lill Hellgren (SD) 
Danuta Wahlberg (SD) 
Hans Lundquist (SD) 
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1 Upprop och val av justerare, tillkännagivande av plats och tid för justering samt 
fastställande av dagordning 
  
Information 
Justeringen äger rum den 23 juni kl 11.00 
 

2 Information från Härryda Vatten och Avfall AB 
2021KS7 
  
Information 
Presentation publiceras här senare. 
 

3 Remittering av inkomna medborgarförslag 
  
Information 
Kfp föreslår att kommunfullmäktige remitterar samtliga medborgarförslag till 
kommunstyrelsen. 
 

4 Remittering av inkomna interpellationer 
  

5 Delgivning av kommunstyrelsens beslut avseende granskning av projektstyrningen av 
byggnationen av överföringledningar för dricksspillvatten mellan Landvetter-Hindås 
mm. 
2020KS616 
  

6 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av revisorernas grundläggande 
granskning 2020 
2021KS280 
  

7 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av revisorernas granskning av 
intern kontroll 2020 
2021KS279 
  

8 Överskridande av budget för underhållsåtgärder av fastigheter för 2021, samt 
ekonomisk månadsuppföljning per mars 2021 för kommunstyrelsen 
2021KS165 
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9 Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 
2021KS7 
  

10 Budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar för Härryda 
kommun 
2021KS329 
  
Information 
Presidiet kommer föreslå att fullmäktige beslutar att tillämpa bifogade debattregler.  
 

11 Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke inom del av 
Hulebäck 1:282 och 1:153 
2021KS35 
  

12 Fastställande av revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 
2021KS246 
  

13 Fastställande av revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB 
2021KS245 
  

14 Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen Väst 2020 
2021KS260 
  

15 Godkännande av tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del av Mölnlycke 
1:168 
2021KS216 
  

16 Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem, Strategi och regler för stöd till 
ideella föreningar och folkbildning 
2021KS198 
  

17 Tillfälligt tillägg till avtal om kommunal avtalssamverkan avseende serveringstillstånd 
och tillsyn samt taxa år 2021 
2021KS271 
  

18 Rapportering av avtalssamverkan 2020 
2021KS261 
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19 Information från den tillfälliga beredningen för demokratifrågor 
2021KS7 
  

20 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande -  Vem äger IES? 
2021KS223 
  

21 Besvarande av motion om Håll Sverige rent-dagen 
2020KS631 
  

22 Besvarande av motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda Kommun 
2020KS629 
  

23 Besvarande av motion om resursfördelning i kommunens skolor 
2020KS633 
  

24 Besvarande av motion om hedersomnämnande Hållbarhet 
2020KS636 
  

25 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om exploatörsdrivna detaljplaner 
2021KS341 
  

26 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående yttrande till Trafikverkets avseende 
samråd 3 
2021KS392 
  

27 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om hjälp till utsatta 
kvinnor 
2021KS285 
  

28 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om besparingar i 
skolverksamheten 
2021KS322 
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Inskickat av: Anders Joakim Angervall
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#18026

Datum
2021-05-10 18:58

Ärendenummer: #18026 | Inskickat av: Anders Joakim Angervall (signerad) | Datum: 2021-05-10 18:58

Postnummer och ort 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
Anders Joakim Angervall

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Grefab - Härryda kommun saknar avtal

Beskriv förslaget
Hej,
Alla kranskommuner förutom Härryda har avtal med Göteborgs kommun gällande småbåtshamnarna som drivs av Grefab. Det är 
en stor nackdel för oss som bor i Härryda att vi inte har ett sådant avtal då de sköter den stora majoriteten av alla småbåtsplatser i 
området. Vi som älskar havet och allt vad det erbjuder har en enorm puckel in i båtlivet som känns onödig. Ett avtal med Göteborg 
skulle hjälpa oss invånare otroligt mycket men också öka attraktionskraften att vilja bo i Härryda kommun ytterligare.
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Inskickat av: CAROLINA MAGNUSSON
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#17992

Datum
2021-05-10 15:29

Ärendenummer: #17992 | Inskickat av: CAROLINA MAGNUSSON (signerad) | Datum: 2021-05-10 15:29

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
CAROLINA MAGNUSSON

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Uppfräschning och utveckling av Lekplats på fastighet Salmered 1:33 (Grönkullavägen Landvetter).

Beskriv förslaget
Den befintliga lekplatsen har idag en sandlåda som är igenvuxen av gräs. Tidigare fanns det en rutschbana på lekplatsen och den är 
nu borttagen. Det finns ett par gungor. Lekplatsen används nästan aldrig av barn då den inte är speciellt inbjudande till lek pga dålig 
underhållning. Bredvid finns också en mindre fotbollsplan med grusat underlag. Även den här planen används mycket sällan och 
det syns tydligt då hela planen idag är bevuxen med gräs.
Mitt förslag är att restaurera hela fritidsytan så att den blir mer inbjudande att besöka - mitt förslag är att bygga ett UTEGYM. 
Området ligger lättillgängligt för att gå dit och träna både från bebyggelse men också angränsar det till Landehofs-området med 
elljusslinga och fina motionsstigar.
Väljer att bifoga bild från området idag samt två bilder på hur fint det skulle kunna se ut.
Ni får gärna kontakta mig för vidare diskussion och mer förslag.
MVH
Carolina Magnusson

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

    (132 KB)lekpl.jpg
    (31 KB)OIP.jfif
    (17 KB)ladda ned.jfif

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Sida
(2 2)

Inskickat av: CAROLINA 
MAGNUSSON (Signerad)

Ärendenummer
#17992

Datum
2021-05-10 15:29

Ärendenummer: #17992 | Inskickat av: CAROLINA MAGNUSSON (signerad) | Datum: 2021-05-10 15:29
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Inskickat av: HENRIK EK
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#19491

Datum
2021-05-19 20:50

Ärendenummer: #19491 | Inskickat av: HENRIK EK (signerad) | Datum: 2021-05-19 20:50

Postnummer och ort 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
Personnummer 

För- och efternamn 
HENRIK EK

Adress 

Telefon 
-

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Förbättring av grillplatser i naturreservatet Gallhålan

Beskriv förslaget
Det finns idag två grillplatser i naturreservatet Gallhålan och som används flitigt nu i pandemitider när man träffas allt mer 
utomhus. Där skulle man gärna sett att det fanns riktig grill med galler vid dessa två grillplatser.
Kanske även att man t.o.m. skulle kunna göra grillhyddor såsom vid Delsjön/Bertilssons Stuga. Alternativt att det vid grillplatserna 
finns vindskydd.
Det är framförallt den östra grillplatsen i reservatet är den som används av allmänheten och föreningar.
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Inskickat av: HENRIK EK
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#19499

Datum
2021-05-19 21:24

Ärendenummer: #19499 | Inskickat av: HENRIK EK (signerad) | Datum: 2021-05-19 21:24

Postnummer och ort 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
Personnummer 

För- och efternamn 
HENRIK EK

Adress 

Telefon 
-

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
En trevligare plats vid badplatsen vid Landvettersjön, Sjöholmsvägen.

Beskriv förslaget
En mer riktig grillplats skulle vara passande att ha vid badplatsen vid Landvettersjön, Sjöholmsvägen. Grillplats som är mer ifrån 
centrum av badplatsen så att den inte stör övriga på badplatsen (norra delen kanske).
Även att det hade varit passande att ha en lekplats, eller balansbana på bra plats vid badplatsen så att barnen kan leka och aktivera 
sig på ett bra sätt. Exempel på bra balansbana är såsom finns vid Justin Bäver i Partille, alternativt likt den som finns på den större 
lekplatsen i Hindås som finns mellan Hindås tennisklubb och Hindås fotbollsklubb.
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Inskickat av: HENRIK EK
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#19500

Datum
2021-05-19 21:31

Ärendenummer: #19500 | Inskickat av: HENRIK EK (signerad) | Datum: 2021-05-19 21:31

Postnummer och ort 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
Personnummer 

För- och efternamn 
HENRIK EK

Adress 

Telefon 
-

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Grillplats/grillstuga i motionsområdet Landehof i Landvetter

Beskriv förslaget
En bra plats för att göra en bra, riktigt grillplats är vid motionsområdet i Landehof.
Det finns idag grillplats med vindskydd längs ett av motionsspåren.(Möjligen att det finns ett till.)
Men tänker då även på en riktig grillplats med galler och kanske mer såsom en grillstuga, såsom den vid Delsjön/Bertilssons Stuga.
Det hade säkerligen blivit en succé bland alla skidåkare, orienterare, scouter och alla övriga motionärer.
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2021 -05- 1 2 

osos 
FRAMTIDSPARTIET 

Diarieplanbeteckn 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Naturreservat vid Härssjön och Rambo mosse 

Vär kommun har mänga vackra naturomr~den. En av de vackraste, enligt min mening, är Härssjön 
ach Rambo mosse. Ett naturskönt omräde med en unik miljö och en hemvist för mánga olika arter 
med start bevarande skydd. 

Denna typ av omräde är viktigt att beva ra för framtida generationer. 
Det är ocksä viktigt att beva ra den na typ av omräden för att man ska II säkerställa den bio logis ka 
mängfalden och i slutändan vär egna arts överlevnad. 

Jag tyckeratt det skulle vara en bra möjlighet för kommunen om detta omräd e blev ett 

naturreservat. Av den na anledning skulle jag vilja ställa följande frägor till kommunstyrelsens 
ordförande: 

Varförvalde den politiska majoriteten och kommunstyrelsens ordförande attsäga nej till ett 
naturreservat? 

Kommer den politiska majoriteten ach kommunstyrelsens ordförande verka för att omrädet blir 
beva rat för framtida generationer? I sa fall hur tänker man göra detta? 

Ska II detta nej till naturreservat ses endast som ett nej till detta omräde e lier ska II tolkningen vara 
att man säger nej till alla i framtiden tänkta naturreservat? 

För Socialdemokraterna 

Lena Fredriksson 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2021 -05- 12 

Interpellation till välfärdsnämndens ordförande 

Unga personers utsatthet i sociala medier 

Det pâgâr för närvarande en debatt om hur unga personer lockas till att dela lättklädda bilder av sig 
själva pâ socia la medier. Detta sker via olika typer av socia la medier till exempel appen onlyfans. Det 
har ocksâ konstaterats att detta har fun nits även in nan just den na app ach kommer tyvärr fin nas 
även efter denna app. 

För att lyckas lösa problemet sä kommer det inte att hjälpa med förbud mot vissa appar utan det 
handlar om att föra diskussioner med eleverna pâ skolorna ach arbeta med synsättet och kunskapen 
hos elever, föräldrar och personal. 

Vi tycker att den na frága är viktig för vâra barns och ungas hälsa pâ bâde lâng ach kort sikt. 

Vi viii därför ställa följande frägor till välfärdsnämndens ordförande: 

Hur arbetar man med denna frâga i grundskolan och i gymnasiet? 

Hur ser välfärdsnämndens handlingsplan ut? 

Hur tycker välfärdsnämndens ordförande att man skall arbeta med frágan? 

2f, 1é.reo 
7 U II a-Kar in Johansson 

Socialdemokraterna 
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Delgivning av kommunstyrelsens beslut 
avseende granskning av projektstyrningen av 

byggnationen av överföringledningar för 
dricksspillvatten mellan Landvetter-Hindås 

mm. 

5 

2020KS616 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 221  Dnr 2020KS616 

Svar med anledning av revisorernas granskning av 
projektstyrningen av byggnationen av överföringsledningar för 
dricks och spillvatten mellan Landvetter-Hindås m.m.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens svar med anledning av revisorernas granskning. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun fick PwC i uppdrag att 
genomföra en granskning av projektstyrningen av byggnationen av överföringsledningar för 
dricks och spillvatten mellan Landvetter-Hindås m.m. Den 5 oktober 2020 överlämnade 
revisorerna PwC:s slutrapport till kommunstyrelsen. I rapporten har PwC gjort bedömningen 
att lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU inte efterlevs.  
  
Varken förvaltningen eller Härryda Vatten och Avfall AB delar den bedömning som PwC 
gjort i sin rapport och beställde därav en oberoende granskning av Wistrand advokatbyrå 
gällande upphandlingen av överföringsledningar, vattenverk m.m. Wistrand har i denna 
utredning kommit fram till att de direktupphandlingar som genomförts har varit tillåtna och att 
något brott mot LOU inte har skett. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 30 april 2021 
 Härryda Vatten och Avfall AB:s yttrande över revisorernas granskning av 

projektstyrningen av byggnationen av överföringsledningar för dricks och spillvatten 
mellan Landvetter-Hindås m.m. revisorernas granskning av inköp och upphandling 

 Granskning av projektstyrningen av byggnationen av överföringsledningar för dricks 
och spillvatten mellan Landvetter-Hindås 

 PM- Wistrands granskning gällande upphandlingen av överföringsledningar, 
vattenverk m.m. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, noterar 
förvaltningens svar med anledning av revisorernas granskning, samt att kommunstyrelsen 
delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet där förvaltningen 
och Härryda Vatten och Avfall AB i större utsträckning tar till sig av och arbetar utefter de 
rekommendationer kommunens revisorer och deras sakkunniga föreslår i stället för att köpa in 
en dyr ”oberoende granskning” på 10 sidor av advokatbyrå Wistrand. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han 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. 
  
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Återremiss och avgöra ärendet 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 12 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 7.    
  
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  
2021-05-27  

 

Voteringslista: § 221 
Ärende: Svar med anledning av revisorernas granskning av projektstyrningen av 
byggnationen av överföringsledningar för dricks och spillvatten mellan Landvetter-Hindås 
m.m.,  2020KS616 
 
Omröstningslistan 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   
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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 1(3) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Sara Gustafsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-04-30   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS616 007 

 

 

Svar med anledning av revisorernas granskning av 
projektstyrningen av byggnationen av överföringsledningar 
för dricks och spillvatten mellan Landvetter-Hindås m.m. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens svar med anledning av 
revisorernas granskning. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun fick PwC i 
uppdrag att genomföra en granskning av projektstyrningen av byggnationen 
av överföringsledningar för dricks och spillvatten mellan Landvetter-Hindås 
m.m. Den 5 oktober 2020 överlämnade revisorerna PwC:s slutrapport till 
kommunstyrelsen. I rapporten har PwC gjort bedömningen att lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling, LOU inte efterlevs.  

Varken förvaltningen eller Härryda Vatten och Avfall AB delar den 
bedömning som PwC gjort i sin rapport och beställde därav en oberoende 
granskning av Wistrand advokatbyrå gällande upphandlingen av 
överföringsledningar, vattenverk m.m. Wistrand har i denna utredning 
kommit fram till att de direktupphandlingar som genomförts har varit 
tillåtna och att något brott mot LOU inte har skett. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 30 april 2021 
 Härryda Vatten och Avfall AB:s yttrande över revisorernas 

granskning av projektstyrningen av byggnationen av 
överföringsledningar för dricks och spillvatten mellan Landvetter-
Hindås m.m. revisorernas granskning av inköp och upphandling 

 Granskning av projektstyrningen av byggnationen av 
överföringsledningar för dricks och spillvatten mellan Landvetter-
Hindås 

 PM- Wistrands granskning gällande upphandlingen av 
överföringsledningar, vattenverk m.m. 
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Ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun fick PwC i 
uppdrag att genomföra en granskning av projektstyrningen av byggnationen 
av överföringsledningar för dricks och spillvatten mellan Landvetter-Hindås 
m.m. Den 5 oktober 2020 överlämnade revisorerna PwC:s slutrapport till 
kommunstyrelsen. I rapporten har PwC gjort bedömningen att LOU inte 
efterlevs. Bland annat konstateras att budgetkostnaden för projektet enligt 
nya beräkningar, utökats från 250 miljoner kronor till totalt 547 miljoner 
kronor enligt 2018 års prisnivå. Denna kontraktsändring på 297 miljoner 
kronor anser PwC genomförts som en otillåten direktupphandling och därav 
strider mot LOU.  

PwC rekommenderade även att kommunstyrelsen införde följande rutiner 
efter sin granskning: 

 Stärka arbetet kring upphandlingsprocessen för att säkerställa att 
lagstiftning följs. 

 Säkerställa att inga dubbelbetalningar skett.  
 Säkerställa att tillräckliga personella resurser med rätt kompetens 

tilldelas kommunens projektorganisation. 
 Lås riktpriserna till takpriser för löpande räkningsförfarande 
 Säkerställa ändamålsenliga rutiner och processer för uppföljning av 

genomförda upphandlingar. 
 Säkerställa att det i själva verket verkligen finns substans i de 

reduktioner som skett av byggherrekostnaderna (kommunens) i syfte 
att kompensera ökning av entreprenadkostnaden samt införa 
rapporteringsrutiner, om sådana saknas, som för projektets 
fortskridande beskriver hur eventuella entreprenadkostnadsökningar 
skall hanteras och rapporteras. 
 

Förvaltningens kommentarer på revisionsrapporten  
Förvaltningen delar inte de slutsatser som nämns i PwC:s rapport och 
beställde därav en oberoende granskning av Wistrand för att få ett andra 
utlåtande gällande upphandlingen av överföringsledningar, vattenverk m.m. 
Wistrand har i denna utredning kommit fram till att de direktupphandlingar 
som genomförts har varit tillåtna och att något brott mot LOU inte har skett.  
 
I det PM angående upphandlingsfrågan avseende ändringar av kontrakt som 
Wistrand sammanställt den 10 november 2020, framgår följande:  

”Sammanfattningsvis är vår bedömning att ändringen av projektkostnaden 
inte innebär att väsentliga kontraktsvillkor har omförhandlats och därmed 
inte att en ny upphandling gjorts eller att ett nytt kontrakt ingåtts avseende 
mellanskillnaden mellan det ursprungligen angivna uppskattade beloppet. 
Den del av entreprenaden som överstiger 247 miljoner kronor har således 
inte upphandlats genom en otillåten direktupphandling.” 
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Samråd med Härryda Vatten och Avfall AB  
Från och med den 1 januari 2021 sköts verksamheterna för vatten, avlopp 
och avfall i Härryda kommun av det helägda kommunala bolaget Härryda 
Vatten och Avfall AB. Då projektet gällande byggnationen av 
överföringsledningar för dricks och spillvatten mellan Landvetter-Hindås 
m.m. berör både samhällsbyggnadssektorn och Härryda Vatten och AB har 
förvaltningen samrått med bolaget gällande frågan, se bifogat yttrande från 
Härryda Vatten och Avfall AB.  

Härryda Vatten och avfall AB delar inte de slutsatser som nämns i PwC:s 
rapport och vill framhålla att det i projektet finns rutiner för bevakning och 
styrning av de ekonomiska delarna samt att det regelbundet planeras in 
ekonomiska avstämningsmöten. Dessa rutiner inkluderar granskning av 
eventuella dubbelbetalningar inför varje faktureringstillfälle samt att det 
efter granskning av fakturaunderlag ska ges ett godkännande till 
leverantören innan fakturering kan mottas.  

Enligt Härryda Vatten och Avfall AB finns det även rutiner för ekonomiska 
uppföljningar och dessa efterlevs. I projektet är det av stor vikt att nya och 
befintliga ledningar samt anläggningar kan samverka på ett så ekonomiskt 
och funktionellt sätt. Som VA-huvudman och som beställare är det av stor 
vikt att ha rådighet av vad som ska utföras för att erhålla bästa och 
kvalitativa lösningar i projektet.   

För att uppnå kostnadseffektivitet i samtliga faser menar Härryda Vatten 
och Avfall AB att projektet bedrivs enligt principen "öppna böcker". Det 
innebär att parterna har full insyn i projektekonomin och därigenom insyn i 
arbetet med kostnadsberäkningar, alternativkalkyler, inköp, uppföljning etc. 
Öppen redovisning ger möjlighet till insyn i projektets verkliga kostnader 
hos beställaren i projektet.  

Även rekrytering av resurser menar Härryda Vatten och Avfall AB ses över 
kontinuerligt. Saknas kompetens i projektet kan inköp av konsulttjänster 
stärka projektet vid avsaknad av rätt kompetens. 
 
 
 
 
Anders Ohlsson  
Samhällsbyggnadschef  
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Härryda Vatten och Avfalls AB:s yttrande över 
revisorernas granskning av projektstyrningen av 
byggnationen av överföringsledningar för dricks och 
spillvatten mellan Landvetter-Hindås mm. revisorernas 
granskning av inköp och upphandling 
 
Härryda Vatten och AB delar inte de slutsatser som nämns i PwC:s rapport 
utan vill lyfta den bedömning som Wistrand kommit fram till i sin 
oberoende granskning gällande upphandlingen, d.v.s. att de 
direktupphandlingar som genomförts har varit tillåtna och att något brott 
mot LOU inte har skett.  

Härryda Vatten och AB vill även framhålla att det i projektet finns rutiner 
för bevakning och styrning av de ekonomiska delarna samt att det 
regelbundet planeras in ekonomiska avstämningsmöten. Dessa rutiner 
inkluderar granskning av eventuella dubbelbetalningar inför varje 
faktureringstillfälle samt att det efter granskning av fakturaunderlag 
ska ges ett godkännande till leverantören innan fakturering kan mottas.  

I projektet finns det även rutiner för ekonomiska uppföljningar. Nya och 
befintliga ledningar och anläggningar måste kunna samverka med varandra 
på ett ekonomiskt funktionellt sätt. Som VA-huvudman och som 
beställare är det viktigt att ha rådighet av vad som ska utföras för att erhålla 
bästa och kvalitativa lösningar i projektet.   

För att uppnå kostnadseffektivitet i samtliga faser bedrivs projektet enligt 
principen "öppna böcker". Det innebär att parterna har full insyn i 
projektekonomin och därigenom insyn i arbetet med kostnadsberäkningar, 
alternativkalkyler, inköp, uppföljning etc. Öppen redovisning ger möjlighet 
till insyn i projektets verkliga kostnader hos beställaren i projektet.  
Även rekrytering av resurser ses över kontinuerligt. Saknas kompetens i 
projektet kan inköp av konsultertjänster stärka projektet vid avsaknad av rätt 
kompetens.  
 
 
Jessica Sténhoff 
Verkställande direktör Härryda Vatten och Avfall AB 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen genomfört en granskning av 
projektstyrningen av utbyggnationen av överföringsledningar mellan Landvetter och Härryda mm.  

En översiktlig granskning av upphandlingsunderlagen har också gjorts för att få en uppfattning om 
de förutsättningar som har legat till grund för att starta upphandlingsarbetet och de underlag som 
låg till grund för upphandlingen av totalentreprenaden. För var och en av revisionsfrågorna har 
både det faktiska skeendet och regelverket för vad som borde ha gjorts, både enligt lag/förordning 
och enligt bolagets och kommunens tillämpliga styrande dokument, granskats.  

Inom ramen för uppdraget har det genomförts en granskning av relevanta beslutsunderlag samt 
intervjuer med tjänstepersoner involverade i projektet. Intervjuerna har syftat till att undersöka hur 
projektet vuxit fram, vem som beslutat vad och när beslut har fattats samt hur besluten har doku-
menterats. Intervjuerna har också syftat till att undersöka hur styrning, uppföljning och verkställig-
het fungerat i praktiken och om det fanns ändamålsenliga styrdokument.  

Vår sammanfattande bedömning att det till stora delar finns förutsättningar för en ändamålsenlig 
styrning av projektet, men att vissa områden behöver stärkas. 

Upphandlingsprocessen 
Baserat på det underlag vi haft till förfogande och de intervjuer vi gjort med nyckelpersoner i pro-
jektet är vår bedömning att Kommunens beslut att starta upphandlingen av projektet har baserats 
på bristfälliga ekonomiska kalkyler. Projektets budget har i efterhand kompletterats och utökats 
väsentligt efter det att beslut om tilldelningskontrakt har fattats samt efter det att samverkansavtal 
mellan Kommun och vald Entreprenör ingåtts.  

Sammantaget är vår bedömning att utökningen från 250 Mkr till 547 Mkr sannolikt är att betrakta 
som en otillåten direktupphandling. Potentiella risker då en otillåten direktupphandling har genom-
förts är bland annat att Konkurrensverket ansöker om upphandlingsskadeavgift, att en leverantör 
eller potentiell sådan ansöker om ogiltigförklaring av kontraktet och/eller kräver skadestånd. Om 
riskerna fortsatt är reella har inte analyserats. 

Ersättningsmodellen 
Det normala i en samverkansupphandling (partnering) är att Fas 1 skall utmynna i en kostnadskal-
kyl för hela projektet, som entreprenören på något sätt skall ansvara för i samråd med beställaren. 
Antingen genom att lämna ett anbud baserat på ABT06 med antingen ett fast pris eller ett anbud 
som innebär ansvar för entreprenören om kostnaden överskrider takpriset men också ett incita-
ment om slutkostnaden hamnar under detsamma. I detta projekt väljer kommunen en slags ”light”-
variant där entreprenören endast ansvarar för arbetsplatsomkostnaderna (normalt bestående av 
arbetsledning, bodar, handverktyg etc.) samt entreprenörsarvodet.  

Alla övriga projektkostnader, motsvarande ca 70–75% av projektets totalkostnad, genomförs på 
ren löpande räkning där entreprenören inte har annat än ett ”moraliskt/formellt” ansvar för det tak-
pris som räknats fram i Fas 1. En förutsättning för att kommunens valda modell för upphandling 
skall lyckas är att entreprenören verkligen lever upp till den moraliska förpliktelsen/outtalad över-
enskommelse att styra kostnaden för projektet med ambitionen att inte överskrida takpriset. Vi kan 
inte, utifrån erhållet underlag, avgöra den bakomliggande orsaken till kommunens val av upphand-
lingsmodell istället för att handla upp Fas 2 på totalentreprenad till ett riktpris med reglering av 
under- respektive överskridande av det framräknade takpriset.  

Den bedömda modellen saknar ett takpris knutet till ekonomiskt ansvar. En viktig fråga att ställa i 
sammanhanget är - vad händer om total projektkostnad 547 Mkr inte innehålls? Den ”moraliska” 
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förpliktelsen från entreprenörens sida inkluderar, utifrån det underlag vi haft till förfogande, inte 
något ekonomiskt ansvar, vilket innebär att det är kommunen som bär hela risken för att entrepre-
nören räknat rätt i sina kalkyler.  

Ändrings- och Tilläggs- och Avgående arbeten (ÄTOR) 
Sammanlagt har hittills utförts ÄTA-arbete till en kostnad av 1 164 426 kr fördelat på 5 rapporte-
ringsavvikelser. Enligt intervju har kommunen godkänt dessa ÄTA-arbeten förutom ett fall där åt-
gärden inte har bedömts som ÄTA och därför inte blivit godkänt. Eftersom entreprenaden i detta 
fall upphandlas på löpande räkning med en rörlig riktkostnad som inte utgör ett takpris blir regler 
om hur ÄTA-arbeten (Ändrings-, Tilläggs- eller Avgående arbeten) skall regleras utan betydelse. 
Hade däremot riktpriset utgjort ett takpris hade eventuella ÄTA-arbeten föranlett en reglering av 
riktkostnaden uppåt eller nedåt och därmed också utgjort en tydlig bas för projektets löpande kost-
nadsuppföljning och slutkostnadsprognoser. 

Projektets kostnader och utfall 
Enligt kommunens slutkostnadsprognos kommer entreprenadkostnaderna att öka från 497,7 Mkr 
till 519,7 Mkr, dvs en ökning med 22 Mkr. Totala projektbudgeten är dock oförändrad. Denna kost-
nadsökning har kompenserats genom en minskning av budgeten för kommunens kostnader i rollen 
som byggherre. Budgeten för byggherrekostnaderna har minskat från 49,3 Mkr till 27,3 Mkr, dvs en 
minskning med ca 22 Mkr. Budgeten för byggherrekostnader har sedan uppstarten av projektet 
minskat med drygt 50 %.  

Val av entreprenadform påverkar byggherrens roll, arbetsuppgifter och kostnader. Projektet har 
upphandlats som totalentreprenad på löpande räkning och har partnering som samverkansform. 
Detta innebär att Byggherren och Entreprenören ska tillsammans, med gemensamma mål och 
öppna böcker arbeta för att projekt ska färdigställas i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet. Av 
den dokumentation som vi har haft tillgång till framgår inte om kommunen har överlåtit delar av 
sina arbetsuppgifter till Entreprenören eller att de underlag som har legat till grund för beräkningen 
av byggherrekostnaderna har varit felaktiga.  

Frågan är då i vilken utsträckning kan eventuellt kommande entreprenadkostnadsökningar hante-
ras med hjälp av ytterligare minskningar av budgeten för byggherrekostnader.  

Följsamhet mot avtal 
Enligt Administrativa föreskrifter AFD.1 skall, innan Fas 2 påbörjas, uppgörelseprotokoll och/eller 
beställningsskrivelse kompletteras med riktkostnad, tider och omfattning av åtaganden. Beställ-
ningsskrivelserna (FAS 2, deletapp 2:1, FAS 2 Etapp 3, FAS 2 Etapp 1 - 10) saknar dock uppgift 
om riktkostnad.  

Enligt vår bedömning finns det en risk för dubbelbetalning beroende på att faktureringsmodellen av 
entreprenadkostnaderna som stipuleras i beställningsdokumenten för Fas 2 anger att Fas 1 skall 
debiteras när Fas 2 startat medan beställningen av Fas 1 anger att kostnaderna skall debiteras 
under Fas 1. Dvs beställningsdokumenten kan innehålla motstridiga uppgifter. 

Partneringsorganisation 
Vår bedömning är att projektorganisationen utformades i uppstarten av projektet där tydliga roller 
och ansvar i projektet exempelvis styrgrupp, projektgrupp, projektledare etc. fastställdes. Ändringar 
i dessa roller har hanterats under projektets gång. Kommunens personella resurser i partnering-
organisationen, som var begränsad vid tidpunkten för projektet start, har med tiden kompletterats. 
Parterna uppger att man har förtroende för varandra enligt de intervjuer vi gjort. De utmaningar 
som dyker upp löses upp gemensamt av hela partneringorganisationen. Entreprenören upplevs 
vara lyhörd och flexibel. 
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Rekommendationer 

Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- Säkerställa att inga dubbelbetalningar skett. 

- Säkerställa att tillräckliga personella resurser med rätt kompetens tilldelas kommunens 
projektorganisation.  

- Lås riktpriserna till takpriser för löpande räkningsförfarande. Entreprenören, så som det är 
skrivet i AF-delen, har inte ansvar för att hålla de angivna rörliga riktkostnaderna inom ra-
men för riktpriserna. 

- Stärka arbetet kring upphandlingsprocessen för att säkerställa att lagstiftning följs. 

- Säkerställa ändamålsenliga rutiner och processer för uppföljning av genomförda upphand-
lingar. 

- Säkerställa att det de facto verkligen finns substans i de reduktioner som skett av bygg-
herrekostnaderna (kommunens) i syfte att kompensera ökning av entreprenadkostnaden 
samt införa rapporteringsrutiner, om sådana saknas, som för projektets fortskridande be-
skriver hur eventuella entreprenadkostnadsökningar skall hanteras och rapporteras.  
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 
Fram till år 2022 bygger Härryda kommun ut det kommunala vatten- och avloppssystemet (VA) 
som försörjer Härryda kommun med dricksvatten och avlopp för flera decennier framåt. Projektet 
är komplext och därför är en ändamålsenlig projektstyrning mycket väsentlig för att under pro-
jektets gång ha kontroll över projektets alla delar i syfte att exempelvis tidigt identifiera eventuella 
uppkomna problem och avvikelser från tidigare uppgjorda planer. Projektstyrningsmodellen skall 
även inkludera ett effektivt tid- och resursplaneringssystem, ett noggrant kostnadsstyrningssystem, 
en för projektet anpassad riskanalysmodell, modeller för utvärdering av alternativa lösningar, rap-
porteringsrutiner samt fånga upp väsentlig information som underlag för den slutliga drifts- och 
underhållsdokumentationen.  

Det är naturligt att diverse ställningstagande av varierande komplexitet och betydelse behöver 
göras i de olika faserna i ett anläggningsprojekt, som detta. För att hantera det krävs en kunnig och 
erfaren projektorganisation vars personal arbetar i tydliga roller och med tydligt definierade arbets-
uppgifter och ansvarsområden.  

De förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har beslutat att genomföra en granskning av 
projektstyrningen av utbyggnationen av överföringsledningar mellan Landvetter och Härryda för att 
fånga risker och varningssignaler tidigt i processen. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma huruvida kommunstyrelsens instruktioner avseende plane-
ring och styrning av projektet av denna karaktär är ändamålsenlig. Följande revisionsfrågor an-
vänds för att svara mot syftet: 

1.2.1. Revisionsfrågor: 
• Finns det politiska beslut avseende projektet? 

• Har upphandlingen genomförts i enlighet med gällande lagstiftning?  

• Har projektet bedrivits i enlighet med tecknade entreprenadavtal?  

• Är partneringsorganisationen effektiv avseende styrning, arbetssätt, personella resurser 
och kompetens? 

• Finns det adekvata tidsplaner som löpande följs upp mot förväntat resultat (fokus bör även 
vara på kostnader, kvalitet och leveranser)? 

• Genomförs kontroller för att säkerställa att kostnadskontroll fungerar i samband med pro-
jektet?   

• Har beställningar om tillägg, ändringar och avgående arbete gjorts (s.k. ÄTA)?  

• Har riskanalysen inom projekt behandlat hur identifiering, värdering, analys och uppföljning 
av risker ska beaktas? 

1.3. Revisionskriterier 
• Kommunallagen (2017:725) 

• Delegationsordning för kommunstyrelsen och berörda nämnder 

• Interna policy, riktlinjer och rutinbeskrivningar 
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1.4. Avgränsning 
I granskningen ingår projektstyrningen, dvs planeringen. Vad projektet ska leverera i form av VA-
kapacitet ingår inte i granskningen. Det görs inte någon granskning av den tekniska kvaliteten på 
genomförda insatser. Revisionsobjekt i granskningen är kommunstyrelsen.  

1.5. Metod 
Intervju har genomförts med ett antal berörda tjänstepersoner verksamma i projektet samt gransk-
ning av relevant underlag. Intervjuerna har syftat till att undersöka hur projektet vuxit fram, vem 
som beslutat vad och när samt hur besluten har dokumenterats. Intervjuerna har också syftat till att 
undersöka hur styrning, uppföljning och verkställighet fungerat i praktiken och om det fanns ända-
målsenliga styrdokument. Följande funktioner har intervjuats: 

• Verksamhetschef VA 
• Projektledare 
• VA-ingenjör 
• Teknisk projektledare 
• Upphandlingschef, Marlene Sahidzada 
 

Följande underlag har samlats in och granskats: 
 

• Politiska beslutsprotokoll och beslutsunderlag där projektet behandlats 
• Projektplaner för samtliga etapper 
• Aktivitetsplan för projektet 
• Upphandlingsdokumentation inklusive förfrågningsunderlag, inkomna anbud och utvärde-

ringsunderlag 
• Samverkansavtal mellan kommun och totalentreprenör 
• Samtliga beställningar för fas 1 och 2 för etapp 1 - 3 
• Samverkansplan 
• Kommunikationsplan 
• Protokoll från byggmöten och ekonomimöten 
• Projektbudget och prognoser 
• Ekonomistyrningsregler 
• Dokumentation riskanalyser 
• Verksamhetsplan 2020 - 2022 
• Riskanalys Hindås vattenverk 
• Resursplan 
• ÄTA-lista 
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 Granskningsresultat 
2.1. Revisionsfråga 1 
 
Finns det politiska beslut för projektet? 
 

2.1.1. Iakttagelser 

Investeringsbeslut år 2012 

Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2012 § 4 att Västra Nedsjön ska komplettera vattenför-
sörjningen med nytt vattenverk och nya överföringsledningar mellan kommunens östra- och västra 
delar. Kommunen erhöll vattendom 19 januari 2017 för uttag och bortledning av ytvatten från 
Västra Nedsjön. Bakgrunden till projektet är att Härryda kommun förväntas växa med fler invånare 
och arbetsplatser vilket enligt kommunens undersökningar innebär att Finnsjöns ytvattentäkt och 
grundvattentäkterna Rävlanda och Hällingsjö i framtiden inte kommer att räcka till för att försörja 
kommunens invånare och verksamheter med vatten och avlopp. Strategin för ökad tillgång på 
vatten och avlopp är att göra Västra Nedsjön till kommunens nästa huvudvattentäkt, en systeran-
läggning till Finnsjön.  

I tjänsteskrivelsen dat. 2019-01-041 som låg till grund för investeringsbeslutet från 2018 står att 
”investeringskostnaden för ett nytt vattenverk i Hindås och överföringsledningar uppskattades år 
2011 med stöd av Sweco Environment AB till cirka 163 Mkr”.  

Investeringsbeslut år 2018 

Enligt erhållna uppgifter fanns i budget antagen av Kommunfullmäktige 2017-11-13 årliga belopp 
för investeringar i produktionsanläggning + överföringsledningar om totalt 263 Mkr för perioden 
2018–2022. Vid tillfället budgeterades inte högreservoaren i Hindås inom samma projekt utan den 
fanns med i ett annat projekt som en del av en summa om 67 Mkr under samma period. Kommun-
fullmäktige beslutade den 19 november 2018 (§ 190 i mötesprotokollet) om planer och budget där 
antagen budget för samhällsbyggnadssektorn, vattenverksamheten för perioden 2018–2022 är 
250 Mkr. Vad som framkommit vid gjorda intervjuer fanns det, fram till december 2018, endast 
grova kalkyler för Etapp 1, 2 och 3, avseende vad dessa Etapper skulle kosta. Budgeten på ca 250 
Mkr grundades på dessa kalkyler. För vattenverket fanns det ingen kalkyl. 

Tabell 1: Härryda kommuns budget år 2018 
 

Etapp  Budget Mkr 
1 100 
2 35 
3 10 
4 100 

Summa 245 
 

Som det nämndes ovan uppskattades investeringskostnaden för ett nytt vattenverk i Hindås och 
överföringsledningar år 2011 med stöd av Sweco Environment AB till cirka 163 Mkr. Ingen index-
beräkning eller annan uppdatering av denna kalkyl utfördes. 

 
 

1 2018KS117 340 
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Investeringsbeslut år 2019 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2019 att föreslå Fullmäktige att godkänna en investe-
ringsutgift av 547 miljoner kronor för hela projektets fyra följande Etapper: (1) Överföringsledning 
mellan Landvetter-Hindås, (2) Intagsledningar och råvattenpumpstation till vattenverket, (3) Högre-
servoar och (4) Vattenverk i Hindås. Som underlag till kostnadskalkyl användes ombyggnadskost-
nader på Finnsjöns vattenverk i 2011 års pengavärde och konjunkturläge med en tidplan att drift-
sätta vattenverket 2019. Det nya vattenverket avsågs bli ett systervattenverk till Finnsjön med en 
liknande reningsprocess. 
 
Entreprenören och Härryda kommun har i en projektgrupp för upphandlingar arbetat 
tillsammans och tagit fram en ny detaljerad kalkylerad budgetkostnad för hela projektet. 
För alla Etapper 1–4 är en totalt budgetkostnad beräknad till 547 Mkr i 2018 års prisnivå, att jäm-
föra med tidigare 2011 års priser2. Enligt intervju är Entreprenörens (Totalentreprenad) kalkyl 
grundad på en detaljerad kalkyl som grundades i Etapp 1 på förstudieunderlag och i Etapp 2 och 3 
på detaljprojektering. Etapp 4 är en grovt uppskattad projektkostnad av Sweco Environment AB. 
Enligt intervju bedömdes kommunens kostnader i rollen som byggherre (byggherrekostnader3) till 
28,3 Mkr som ingår i totalentreprenadkostnaden. 

Tabell 2: Totalbudget inkluderande budget för entreprenad och byggherrekostnader för samtliga 
etapper, december 2018 
 

Etapp SVEVIAS + Sweco:s 
budgetkalkyl med 
oförutsedda kostnader 
och entreprenadar-
vode 10% Mkr 

Byggherrekostnader 
Härryda kommuns 
uppskattade kost-
nad Mkr 

Total Projektkostnad Mkr 

1 217 3 220 
2 45 5 50 
3 17,7 0,3 18 
4 218 32 250 

Summa 497,7 40,3 538 
  +9 Mkr (utfall tom 

2017) 
 

  49,3 497,7 (entreprenadkostnad) + 
49,3 (byggherrekostnad) = 
547 

 
 
I kommunens byggherrekostnader inkluderas tidigare upparbetade kostnader som avser förstudier 
för vattenförsörjningsplan i kommunen, tekniska utredningar, förrättningskostnader, vattendom, 
projekteringar. Detta innebär att kommunens totala byggherrekostnader nu är beräknad till  
49,3 Mkr. 

Fullmäktige beslutade den 28 februari 2019 att godkänna en investeringsutgift av 547 Mkr för peri-
oden 2018–2022, som total investering, av projektets totalt fyra Etapper. Fullmäktige beslutade att 
uppdra åt sektorchefen för samhällsbyggnad att skriva under de fyra delkontraktshandlingarna 
inom ramen för den godkända investeringsutgiften efter samråd med kommunstyrelsens presi-
dium, med Svevia som totalentreprenör för projektet.  
 
Det finns ingen antagen totalprojektbudget av Kommunfullmäktige, utan budget läggs på projekt-
nivå per år. Före år 2018 fanns inte ens informationskolumnen ”projektbudget” med. 

 
2 Dnr 2018KS117 340, dat 2019-01-04 
3 Interna kostnader, konsulter, besiktningsman, ledningsrättskostnader osv. 
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Finansieringen av projektet 

Kommunfullmäktige antar investeringsbudget och dess ramar på sektorsnivå. Kommunstyrelsen 
beslutar om anslagsbindning på verksamhets-/funktionsnivå och på projektnivå. Kommundirektör 
med vidaredelegation till sektorchef beslutar om överskridande av enskilt investeringsanslag med 
maximalt 10 procent inom ramen för sektorns sammanlagda investeringsbudget för innevarande 
år. Slutredovisning av investeringsprojekt till Kommunfullmäktige ska göras av väsentliga projekt 
och alltid om den sammanlagda projektbudgeten överskrider 10 Mkr. Undantaget är återkom-
mande projekt som till exempel inventarier. 

Härryda kommun lånar inte till specifika projekt eller anläggningar utan har en central gemensam 
upplåning för hela kommunen för att finansiera alla kommunala investeringar. Vissa projekt skjuts i 
tid och bedömningen är att kommunens investeringsvolym kommer att omfatta ca 400 Mkr per år, 
vilket motsvarar samma belopp som föregående år. I Kommunfullmäktige fastställs därför 400 Mkr 
i nettoinvesteringar årligen för perioden, i vilka vattenverksamhetens investeringar inryms. De sen-
aste fem åren har kommunen utökat upplåningen med ca 100 Mkr årligen. Om investeringspotten 
inte nyttjas brukar det vanligtvis ombudgeteras av Kommunfullmäktige i samband med bokslut. 

I projektbudgeten ingår allt såsom konsultarvoden, byggherrekostnader och entreprenadkostna-
den. Bokfört värde för färdigt projekt enligt projektprognos blir 547 Mkr förutsatt att genomsnittlig 
avskrivning enligt komponentindelning blir 50 (ska inom närtid revideras) år och internräntan är 2 
% blir kapitalkostnaden ca 22 Mkr årligen. Ränta och avskrivningar kommer att bekostas av VA-
kollektivet via justering av VA-taxan. Med avskrivningar och räntekostnader behöver VA-taxan 
höjas med ca 34 % från och med 2023 från 2018 års avgiftsnivå. 

2.1.2. Bedömning Revisionsfråga 1 
Vi bedömer revisionsfrågan som Delvis Uppfyllt. 

Bedömningen baserar sig på följande grunder: 

Vad som framkommit vid gjorda intervjuer fanns det, fram till december 2018, endast grova kalky-
ler för Etapp 1, 2 och 3, avseende vad dessa Etapper skulle kosta. Budgeten på ca 250 Mkr grun-
dades på dessa kalkyler. För vattenverket fanns det ingen kalkyl. 

2.2. Revisionsfråga 2 
 
Har upphandlingen genomförts i enlighet med gällande lagstiftning?  
 

2.2.1. Iakttagelser 

Upphandling februari 2018 

Upphandlingsunderlaget är upprättat av Sektionen för samhällsbyggnad. Upphandlingen genom-
fördes 2018-02-09. Upphandlingsförfarandet var öppet förfarande. Anbud skulle vara Härryda 
kommun tillhanda den 28 mars 2018.  

Projektet upphandlas som totalentreprenad på löpande räkning och har partnering som samver-
kansform. Härryda kommun var i upphandlingsunderlaget tydliga med att partneringdeltagarna 
skulle ta ett stort eget ansvar och verkar för projektets bästa. Projektet är delades i fyra etapper.  

• Etapp 1: överföringen överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten samt fiber(opto) 
mellan Landvetter och Hindås samt ledningar för dricksvatten och dagvatten till ny högre-
servoar i Hindås.  

• Etapp 2: option avseende intagsledningar och råvattenpumpstation till vattenverket.  
• Etapp 3, option avseende en högreservoar i Hindås.  
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• Etapp 4, option avseende ett vattenverk i Hindås. 

Budget för överföringsledningarna var ca 100 Mkr och optioner ca 150 Mkr, en total budget av 250 
Mkr. Enligt meddelande i samband med sakavstämningen ingick inte byggherrekostnaderna 
(kommunens egna kostnader) i projektbudgeten. Det hade inte avsatts någon budget för kommu-
nens egna kostnader (byggherrekostnader). 

Som nämndes tidigare (punkt 2.1.2) byggde budgeten fram till dec 2018 endast på grova kalkyler 
för etapperna 1 och 2. Budgeten på 250 Mkr grundades på dessa kalkyler. För vattenverket fanns 
det ingen kalkyl. Det är oklart om byggherrekostnader verkligen ingick i budgeten 250 Mkr då vi 
inte haft tillgång till en detaljerad redovisning av vad budgetbeloppet inkluderade.  

Tilldelning av kontrakt augusti 2018 

Efter anbudstidens utgång 2018-03-28 hade fyra anbud inkommit. Granskningen av inkomna an-
bud visade att inget av dessa anbud innehåller några reservationer varken avseende projektets 
omfattning eller genomförande. Efter genomförd utvärdering den 13 juni 2018 bedömdes att det 
förmånligaste anbudet hade lämnats av Svevia AB. 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 augusti 2018 att utse Svevia AB till entreprenör för etapp 1 
och fas 1, dvs byggnationen av nya överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan Landvet-
ter och Hindås. Vidare står att Svevia AB skulle ta fram en tidplan och ett riktpris inför beslut i 
kommunstyrelsen om tilldelning av kontrakt för fas 2 i etapp 1. 

Enligt tjänsteskrivelsen daterad den 26 juli 2018 är budget för överföringsledningarna ca 100 Mkr 
och optioner ca 150 Mkr, totala budgeten är 250 Mkr. 

Samverkansavtal oktober 2018 

Härryda kommun träffar den 11 oktober 2018 ett samverkansavtal med Svevia som tilldelad tota-
lentreprenad som innebar en överenskommelse om att inleda ett samarbete som ska leda till ge-
nomförandet av Fas 1 och Fas 2 i enlighet med upphandlingsdokumentet 6.2 daterad 2018-02-19 
samt kompletterande PM 14 daterat 18-03-05 och PM 25 daterat 18-03-14. Enligt avtalet ska pro-
jektet bedrivas i två faser, Fas 1 projekteringssamverkan fram till färdig bygghandling och Fas 2, 
utförande, idrifttagande, och överlämnande av entreprenaden till kommunen samt framtagande av 
förvaltningshandling (drift- och underhållshandlingar DOU). 

Inom samverkansavtalets ram är parterna skyldiga att samarbeta för att gemensamt ta fram planer 
för de båda faserna. I avtalet ingick att Kommunen har option att teckna ett entreprenadavtal med 
Entreprenören för, i upphandlingsdokumentet angiven, råvattenpumpstation med sjöledningar, nytt 
vattenverk och högvattenreservoar.  

Ersättningsform anges i Administrativa föreskrifter AFB.14: 

• Fas 1: Rörligt arvode med budget 

• Fas 2: Fast arvode för entreprenörens organisation samt arbetsplatsomkostnader samt i 
övrigt löpande räkning. Även för Fas 2. 

 

 

 

 
4 PM 1: Kompletterande geotekniska undersökningar 
5 PM 2: Arbetsunderlag Hindås pumphus 
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2.2.2. Bedömning Revisionsfråga 2 
Vi bedömer revisionsfrågan som Ej Uppfyllt. 

Bedömningen baserar sig på följande grunder: 

Upphandling februari 2018 
Vi bedömer att upphandlingen av projektet var omfattande till sitt omfång och förfrågningsunderla-
get är omsorgsfullt genomarbetat. Underlaget bedömer vi överlag som tydligt vad gäller allmänna 
och specifika krav. Krav på färdigställandetid liksom krav på tidplan finns med i förfrågningsun-
derlaget. Den bedöma budgeten byggde vid tidpunkten för upphandlingen på grova kalkyler för 
etapp 1 och 2 baserade på uppskattningar. Budgeten på 250 Mkr grundades på dessa i princip 
överslagsmässiga kalkyler. För vattenverket fanns det ingen uppdaterad kalkyl. Det är också oklart 
om byggherrekostnader inkluderades i den totala projektbudgeten. 

Kalkylunderlag som är 10 år gamla, ofullständiga samt till stor del bygger på uppskattningar bedö-
mer vi inte vara lämpliga att ligga till grund för bedömning av vare sig investeringsbehovet eller 
som underlag för att genomföra upphandling av ett sådant stort och komplicerat tekniskt projekt. 
Att använda ett ofullständigt kalkylunderlag som bas och utgångspunkt för beslutet kring tekniska 
målsättningar, kostnadsbudgetar och upphandlingar av ett projekt av denna komplexitet och om-
fattning är väldigt riskfyllt.  

Kompletterande beställning 
För att förstå hur partneringupplägg har fungerat så är det viktigt att man förstår hur hela proces-
sen hanterats. Kommunen får in anbud i slutet av mars 2018 och sedan träffas samverkansavtal 
inte förrän i mitten av oktober samma år, 6,5 månader senare. Samverkansavtal är tänkt att fun-
gera som ett övergripande samarbetsform under vilket det under projektets gång skall upprättas en 
mängd underliggande avtal.  

Beställaren och entreprenören skall genom en positiv anda samarbeta och nyttja tillgängliga resur-
ser i syfte att skapa optimala förutsättningar för projektet där tiden är en mycket viktig resurs. Har 
den långa tid som förflöt mellan anbud och upphandling gagnat eller missgynnat projektet? Even-
tuell påverkan för projektet har inte beskrivits. I intervjuer framkom att processerna med bered-
ningen av tjänsteskrivelser till Kommunstyrelsen och sedan till Fullmäktiges har varit resurskrä-
vande vilket har lett till att sektorn för samhällsbyggnad inte hann göra utvärderingar innan maj 
månad, som var den sista ordinarie sammanträde för kommunstyrelsen innan sommaren 2018. Så 
ärendet om tilldelningen av kontrakt med utvärdering av anbuden kom upp till Kommunstyrelsens 
ställningstagande i augusti 2018, första mötet efter sommaren.  

Kommunstyrelsen beslutade den 27 augusti 2018 att utse Svevia AB till entreprenör för etapp 1 
och fas 1, dvs byggnationen av nya överföringsledningar. Totala budgeten är 250 Mkr. Fullmäktige 
beslutade den 28 februari 2019 att godkänna investeringsutgiften med 547 Mkr för hela projektets 
fyra etapper. Detta innebär en utökning av kontraktsvärdet enligt upphandlingsdokumentet med ca 
120 procent. Huruvida ett kontrakt kan ändras eller inte är beroende av kontraktet och hur detta 
ska bedömas enligt avtalsrättsliga regler. Vi kan konstatera att kontraktet i sig inte innehåller några 
villkor som innebär att ändringen är otillåten. Däremot är kontraktet även styrt av LOU som i 17 kap 
har uttömmande regler kring i vilka situationer en ändring av ett kontrakt innebär att en ny upp-
handling ska göras. En ändring utan stöd i dessa bestämmelser innebär en otillåten direktupp-
handling.  
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Det finns i LOU följande möjligheter att göra ändringar: 

- Ändringar av mindre värde (17 kap. 9 § LOU) 

- Ändrings- eller optionsklausuler (17 kap. 10 § LOU) 

- Kompletterande beställningar (17 kap. 11 § LOU) 

- Oförutsebara omständigheter (17 kap. 12 § LOU) 

- Byte av leverantör (17 kap. 13 § LOU) 

- Ändringar som inte är väsentliga (17 kap. 14 § LOU) 

För nu aktuell bedömning kan konstateras att undantaget avseende byte av leverantör är direkt 
uteslutet. Nedan går vi igenom och prövar den företagna ändringen av kontraktsvärdet mot övriga 
undantag. 

Ändringar av mindre värde 
Undantaget innebär att ett kontrakt får ändras om förändringen (dvs både ökning och minskning 
omfattas) av kontraktets värde är under tröskelvärdet (cirka 47,8 mnkr för byggentreprenader) och 
15 procent av kontraktets värde. Ett ytterligare rekvisit är att kontraktets övergripande karaktär inte 
får ändras. 

Vår bedömning är att ändringen inte kan anses ändra den övergripande karaktären. Av skälen till 
upphandlingsdirektiven framgår att rekvisitet tar sikte på bland annat ändring av föremålet för upp-
handlingen eller typen av upphandling (jmf äpplen/päron, koncession/kontrakt, köp/leasing etc.). 
Avseende beloppsgränser är det däremot klart att båda dessa överträds genom ändringen och vår 
bedömning är därmed att ändringen inte kan motiveras med stöd av detta undantag. 

Ändrings- eller optionsklausuler 
Undantaget innebär att ett kontrakt får ändras i enlighet med en ändrings- eller optionsklausul om 
kontraktets övergripande karaktär inte ändras och klausulen: 

1. har angetts i den ursprungliga upphandlingen 

2. den klart, exakt och entydig anger under vilka förutsättningar den kan tillämpas och 

3. den anger omfattningen och arten av ändringar som kan komma att göras. 

Vår bedömning är att det inte finns någon ändringsklausul i ursprungligt upphandlingsunderlag 
som kan åberopas för att motivera ändringen med stöd av detta undantag. Kompletterande be-
ställningar 

Värdet på kontraktet får inte öka mer än 50 procent och det ska vara nödvändigt att göra beställ-
ningen, vara tekniskt eller ekonomiskt möjligt att byta leverantör och ett byte av leverantör skulle 
medföra betydande olägenheter eller betydligt större omkostnader för den upphandlande myndig-
heten. 

Faller redan på värdet, men sannolikt skulle inte heller två sista rekvisiten anses uppfyllda. Vidare 
ska en ändring med stöd av denna klausul annonseras vilket inte har skett. 

Oförutsebara omständigheter 
Undantaget innebär att ett kontrakt får ändras om behovet av en ändring beror på omständigheter 
som den upphandlande myndigheten varken förutsåg eller borde ha förutsett vid beslutet att tilldela 
kontraktet. 
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Av skälen till upphandlingsdirektivet framgår att begreppet oförutsebara omständigheter tar sikte 
på sådana yttre omständigheter som inte kunnat förutses vid tilldelningen, trots att skälig omsorg 
vidtagits vid förberedelserna. Det ska ske en objektiv bedömning utifrån vad en normalt omdömes-
gill upphandlande myndighet rimligtvis borde kunna förutse. Det går alltså inte att skylla på interna 
omständigheter såsom bristande kunskap eller planering. I praxis har kravet på oförutsebarhet 
ställts hög och omständigheterna ska till sin karaktär i det närmaste vara av force majeure typ. 

Vår bedömning är att ändringen inte kan motiveras med stöd av detta undantag. Vidare ska en 
ändring med stöd av denna klausul annonseras vilket inte har skett. 

Ändringar som inte är väsentliga 
Undantaget innebär att ett kontrakt får ändras trots att något av övriga undantag inte är uppfyllt om 
ändringen inte är väsentlig. 

Redan av lagtexten framgår att en ändring som innebär att kontraktets ekonomiska jämvikt ändras 
till förmån för den leverantör som tilldelats kontraktet utgör en väsentlig ändring. Vår bedömning är 
att den ändrade ekonomiska risken för entreprenören som är fallet genom ändringen med stor 
sannolikhet innebär att den ekonomiska jämvikten skulle anses ändrats. Vidare kan detta undan-
tag, mot bakgrund av praxis, ses som ett konkurrenstest vilket innebär att om ändringen påverkat 
kretsen av möjliga anbudsgivare och utfallet kunnat bli ett annat om ändringen funnits med i upp-
handlingsskedet och därmed medfört en snedvridning av konkurrens så är ändringen väsentlig. 

Vår bedömning är därmed att ändringen inte kan motiveras med stöd av detta undantag. 

Sammantaget är vår bedömning att utökningen från 250 Mkr till 547 Mkr sannolikt är att betrakta 
som en otillåten direktupphandling. Potentiella risker då en otillåten direktupphandling har genom-
förts är bland annat att Konkurrensverket ansöker om upphandlingsskadeavgift, att en leverantör 
eller potentiell sådan ansöker om ogiltigförklaring av kontraktet och/eller kräver skadestånd. Om 
riskerna fortsatt är reella har inte analyserats. 

2.3. Revisionsfråga 3 
 
Har projektet bedrivits i enlighet med tecknade entreprenadavtal?  
 

2.3.1. Iakttagelser 

Entreprenadens förutsättningar 
Upphandling av totalentreprenör har genomförts med samarbetsformen ”partnering” som anges i 
Administrativa Föreskrifter punkten AFA.4. Entreprenadavtalet består av två faser som anges i 
Administrativa Föreskrifter punkten AFD.1 
 
Fas 1 – planerings- utrednings- och projekteringsfas  
Tidigt i Fas 1 ska entreprenören i nära samarbete med kommunen och för projektets bästa i kon-
kurrens handla upp och teckna avtal med nyckelaktörer för projektet, såsom konsulter, underent-
reprenörer och övriga leverantörer. Kommunen äger också rätten att avropa egna ramavtalade 
konsulter. Målsättningen är att skapa förutsättningar att genomföra projektet inom överenskommen 
tid, till rätt ekonomi och till önskad kvalitet. 

Systemhandlingar, granskningshandlingar, bygglovshandlingar, tidplaner och kalkyler kommer 
sedan att ligga till grund för entreprenadkontraktet mellan Kommunen och Entreprenören i Fas 2.  
 
Administrativa föreskrifter för Fas 2 tas fram gemensamt av Kommunen och Entreprenören under 
Fas 1 för projektet.  
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Om det under Fas 1 bedöms att förutsättningar för att uppnå de gemensamt satta projektmålen 
finns, tecknas ett entreprenadkontrakt enligt ABT 06 för Fas 2. Kommunen förbehåller sig rätten att 
avbryta hela eller delar av samarbetet under Fas 1 om något av följande inträffar:  

• att överenskommelse avseende riktkostnaden inte träffats  
• att avtalsföreskrifterna inte uppfyllts  
• att erforderliga myndighetsbeslut inte erhålls  
• att annan förändring sker, som menligt påverkar förutsättningarna för entreprenadarbete-

nas genomförande 

Vid avbeställning utgår ingen ersättning för utebliven vinst avseende Fas 2. Innan Fas 2 påbörjas 
ska uppgörelseprotokoll och/eller beställningsskrivelse kompletteras med en riktkostnad samt tid-
plan och specifikation av omfattningen av åtagandet. Fortsatt samverkan över faserna är beroende 
av vunna erfarenheter från tidigare fas. 

Ersättningsformen är löpande räkning, med fast arvode i enlighet med ABT 06 kap 6 § 9 modifie-
rad på sätt som anges i Samverkansavtalet. Enligt Administrativa Föreskrifter punkt AFB.14 är 
ersättningsformen löpande räkning mot nedlagd självkostnad mot en gemensamt upprättad budget 
upprättad i Fas 1. Nedlagda självkostnader under Fas 1 läggs in i projektbudgetens rörliga del för 
Fas 2 innan entreprenadkontrakt undertecknas för Fas 2. Detta innebär att Entreprenören får sitt 
arvode för Fas 1 utbetald i den fasta delen i Fas 2, förutsatt att entreprenadkontrakt för Fas 2 un-
dertecknas.  

Om projektet inte övergår i Fas 2, har Entreprenören rätt till ett påslag på 5 % för externa konsulter 
och underentreprenörer. Detta faktureras när projektet avbryts.  

Timpris inklusive påslag, dvs à-pris, ska anges för nyckelroller. 

Fas 2 – Produktionsfas 
Under Fas 2 sker färdigställande av bygghandlingar och det praktiska genomförandet av byggnat-
ionen inkluderande produktion, provning, besiktning och avslut. Fas 2 innefattar även överläm-
nande till brukaren av drifts- och underhållsdokumentationen, uppföljningar under garantitiden 
samt löpande åtgärder av eventuella garantiåtgärder.  

Enligt AFD.11 kontraktshandlingar ska beställning av respektive kontraktshandling upprättas inför 
Fas 1 och Fas 2 för respektive etapp samt separata kontrakt för respektive option. 

Enligt Administrativa Föreskrifter punkt AFB.14 består ersättningsformen för Fas 2 av en rörlig del 
och en fast del. Den rörliga delen ersätts som löpande räkning mot nedlagd självkostnad och styrs 
mot den gemensamt kalkylerade projektbudgeten som tas fram gemensamt av parterna under 
Fas 1.  

Den fasta delen utgörs av ett fast pris i kronor som räknas fram innan avtal för Fas 2 undertecknas. 
Det sker genom att entreprenörsarvodet enligt AFB.535, som redovisats i anbudet som en procen-
tandel, omvandlas och beräknas mot den gemensamt beslutade kalkylen för entreprenadkostna-
den. Om projektet inte går in i Fas 2 på grund av omständigheter som har uppkommit utan parter-
nas vållande har entreprenören rätt till ett påslag på 5 % för externa konsulter och underentrepre-
nörer. Detta faktureras när projektet avbryts. 

2.3.2. Bedömning Revisionsfråga 3 
Vi bedömer revisionsfrågan som Delvis Uppfyllt. 

Bedömningen baserar sig på följande grunder: 

Ersättningsmodellen bedömer vi sakna ett definierat takpris.  
 
En viktig fråga att ställa i sammanhanget är att vad händer om total projektkostnad 547 Mkr inte 
innehålls? Vem ansvarar för överskridandet? 
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Ett ”partneringupplägg” med en fast del och en rörlig kostnadsdel (”riktkostnad/riktpris”) bör, vad 
gäller de rörliga delarna, innehålla ett incitament för entreprenören att underskrida riktpriset re-
spektive ett straff om det överskrides. Den rörliga delen skall tas fram när parterna, i den första 
gemensamma projekteringsfasen, lagt fast noggranna ramar (systemhandlingar) för projektet.  

För Fas 1 i etapp 1 finns det ingen beställning gjord i enlighet med Administrativa föreskrifter. I 
Fas 1 på deletapperna (1:1-1:10) har ersättning utbetalats enligt principen för löpande räkning för 
nedlagd självkostnad mot en gemensam upprättad budget (kalkylerad av SVEVIA) för hela Etapp 1 
(Fas 1+ Fas 2 inkluderad 10% arvode). Enligt intervju fick kommunen, i kostnadsstyrningssyfte, 
löpande redovisning på samtliga nedlagda kostnader för Fas 1 (projektering + planering) uppdelad 
i de olika deletapper (1:1-1:10). 

Det står i samverkansavtalet under Punkt 8 Ekonomi: att "nedlagda självkostnader under Fas 1 
läggs in i projektbudgetens rörliga del innan entreprenadkontraktet undertecknas för Fas 2. Detta 
innebär att Entreprenören får sitt arvode för Fas 1 i den fasta delen för Fas 2, förutsatt att entre-
prenadkontrakt för Fas 2 undertecknas”. 
 
Faktureringen är enligt punkt 6.2 Fakturering månadsfakturering motsvarande värdet av utfört ar-
bete.  
 

a) Punkt 8 Ekonomi i samverkansavtalet har därmed inte följts. I beställning av Fas 1 i 
etapp 2, som tecknades 2019-05-08, anges att Entreprenören ska fakturera månadsvis ef-
ter nedlagda kostnader. 

b) Beställning för Fas 2 tecknades 2019-06-28 och skulle, enligt Administrativa föreskrifter, 
även hantera utbetalningen för Fas 1. 

  
Här finns en risk för dubbelbetalning. Det finns en del motsägelser och oklarheter som inte kan 
förklaras av de dokument vi haft tillgång till. 
 
Enligt Administrativa föreskrifter AFD.1 skall AF-del för Fas 2 tas fram gemensamt av beställaren 
och entreprenören under Fas 1 för projektet. Granskningen visar att AF-del finns för Fas 2 för 
etapp 2 och 3, men AF-delarna är till största del innehållande samma information som upphand-
lingsdokumentet 6.0 daterat 2018-02-09. AF-delarna har dock anpassats med uppgifter om re-
spektive etapps omfattning, parternas personella resurser, tidplan etcetera. 
 
Enligt Administrativa föreskrifter AFD.1 skall, innan Fas 2 påbörjas, uppgörelseprotokoll och/eller 
beställningsskrivelse kompletteras med riktkostnad, tider och omfattning av åtaganden. Beställ-
ningsskrivelserna (FAS 2, deletapp 2:1, FAS 2 etapp 3, FAS 2 etapp 1-10) saknar dock uppgifter 
om riktkostnader. 

Ett riktkostnad är endast en indikativ målkostnad baserad på de kunskaper om projektet som före-
ligger vid tidpunkten för uppstarten av projektet. När det finns genomarbetade och godkända 
systemhandlingskrav som är en förutsättning för övergång från Fas 1 till Fas 2 anser vi att det rent 
principiellt är möjligt att låsa riktpriserna till takpriser för ett löpande räkningsförfarande. Entrepre-
nören, så som det är skrivet i AF-delen, har inte ansvar för att hålla de angivna rörliga riktkostna-
derna. Den fasta riktkostnadsdelen, innehållande entreprenörens centraladministrativa kostnader, 
vinst samt arbetsplatsomkostnader, är dock entreprenörens ansvar och kan endast justeras om 
projektförutsättningarna ändras i betydande omfattning. Upphandling har för den rörliga delen 
gjorts på löpande räkning där totalentreprenören endast har möjlighet att debitera havda kostnader 
netto utan påslag eftersom entreprenadarvodet redan ingår i den fasta delen. Denna modell förut-
sätter dock att projekteringen kan utgöra underlag för ett adekvat kalkylarbete.  

Vi har ingen information om varför kommunen valt att inte låta entreprenören bära någon del av 
ansvaret för riktkostnaden. Som avtalen nu är utformade ansvarar Entreprenören i praktiken end-
ast för arbetsplatsomkostnaderna. Vi har inte tagit del av någon gränsdragningslista eller någon 
specifikation över vad som skall inkluderas i arbetsplatsomkostnaderna respektive vad som skall 
debiteras på löpande räkning. 
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2.4. Revisionsfråga 4 
 
Är partneringsorganisationen effektiv avseende styrning, arbetssätt, personella resurser och kom-
petens? 
 

2.4.1. Iakttagelser 

Styrgrupp 

Enligt av oss genomförd intervju tillsattes hösten 2018, efter undertecknandet av samverkansavta-
let, en projektorganisation med representanter från Härryda kommun och Entreprenören bestå-
ende av två medlemmar från respektive part utsedda av ombuden. Styrgruppen har det övergri-
pande ansvaret för att målen i helhetsåtagandet uppnås. För att uppnå det åligger det styrgruppen 
att bland annat fastställa arbetsmetoder och styrmedel som samverkansorganisationen ska arbeta 
efter, bestämma initial organisation samt godkänna organisationsförändringar i styrgruppen, samt 
hantera eventuella uppstående konflikter som inte kunnat lösas i samverkansgruppen. 

Enligt vad vi erfor från gjorda intervjuer har styrgruppen haft 3 möten, men har inte varit besluts-
mässiga alla gånger. Dock har inga frågor av beslutande karaktär presenterats för styrgruppen 
utan denna har haft fokus på uppföljningen av tidsplan och ekonomi. Styrgruppen har mandat att 
fatta beslut om hela projektets budget och har i olika omgångar varit ute på fältet och följt pro-
jektets utveckling. Styrgruppen har så här långt i processen hanterat avvikelser i gällande projekt-
planerna som Entreprenören ansvarar för. Frågeställningar har lösts i den ordinarie projektledning-
en som leds av projektchefen. Chefen för sektor samhällsbyggnad är delegerad att skriva på samt-
liga beställningar.  
 
Styrgruppen har bokat ett möte som kommer att äga rum i april/maj för uppföljningen av projektet. 
Det finns inga ytterligare bestämda tider utöver detta. 

Projektgruppen 

Det finns en övergripande projektgrupp för hela projektet. Projektgruppen leds av en projektledare. 
I projektgruppen ingår en teknisk projektledare, delprojektledare, administratör och driftschef. Det 
har etablerats en projektorganisation för varje etapp. Det finns även stödfunktioner såsom projekt-
ekonom och kommunikatör samt en jurist som kan stötta projektorganisationen vid behov.  

Det finns en resursplan för projektet, senast uppdaterad 1 april 2020. Av resursplanen framgår 
vilka funktioner som är delaktiga i projektet, vilken etapp de tillhör och under vilken tidsperiod de 
skall vara verksamma. 

Intern och extern kommunikation 

Det finns en särskild samordningsgrupp för projektets kommunikationsarbete. Gruppen har ge-
mensamt tagit fram en intern Samverkansplan för kommunikation6. Planen är ämnad för kommu-
nens VA-enhet samt Svevia AB inklusive deras underentreprenörer. Syftet med planen är att un-
derlätta en effektiv samverkan och därmed bidra till projektmålet att hålla tidplan och budget samt 
skapa förutsättning för en trovärdig kommunikation med projektets externa målgrupper. Planen ska 
även säkra att projektet har en inarbetad rutin för hur incidenter ska kommuniceras under pro-
jektets gång. I planen hänvisas till Aktivitetsplan ÖFL som beskriver när olika kommunikationsin-
satser ska genomföras, på vilket sätt och mot vilka målgrupper insatserna riktas. Av aktivitetspla-
nen framgår även syftet och målet med kommunikationen, vem som är ansvarig för insatsen samt 
status för insatsen. Det framgår att aktivitetsplanen ska uppdateras löpande.   

 
6 Enligt meddelande i samband med sakavstämningen är ett första versionen upprättad december 2019 och har blivit upp-
daterad den 14 april 2020. 
. 
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En extern kommunikationsplan för projektet upprättades den 8 januari 2019 och har därefter revi-
derats i maj 2019 och april 2020. Av kommunikationsplanen framgår att externa och interna mål-
grupper7 har identifierats. Kommunikationen till målgrupperna sker via olika definierade kommuni-
kationskanaler. Däribland via kommunens hemsida Härryda.se, riktade informationsblad, informat-
ion i lokal media och via digitala nyhetsbrev. För två av målgrupperna framgår en beskrivning av 
varför de är viktiga målgrupper samt tänkbara reaktioner.  

För övriga målgrupper saknas beskrivning om varför målgruppen är viktig, vad för kunskap och 
intresse de har samt tänkbar reaktion. I den externa kommunikationsplanen hänvisas också till 
Aktivitetsplan ÖFL.  

Roll- och ansvarsfördelning mellan kommunen och Svevia AB vad gäller den externa kommunikat-
ionen framgår av Samverkansplan Härryda och Svevia AB. I samverkansplanen framgår att bestäl-
laren (Härryda kommun) svarar för all extern kommunikation och mediekontakt som rör projektet 
samt ansvarar för koordinering och styrning av krisinformation. Svevia AB (totalentreprenören) ska 
alltid hänvisa till beställarens kommunikationsansvarige vid all mediekontakt som rör projektet. 

2.4.2. Bedömning Revisionsfråga 4 
Vi bedömer revisionsfrågan som Uppfyllt. 

Bedömningen baserar sig på följande grunder: 

Enligt intervju genomfördes en workshop i maj 2019 som syftade till att parterna skulle få lära 
känna varandra innan projektet drogs igång. Sedan dessa har projektarbetet fortsatt under hösten 
med interna avstämningar. Entreprenören har också informerat Kommunstyrelsen om projektet i 
september 2019. Enligt intervju fungerar samarbetet inom partneringorganisationen väl. Projekt-
gruppen jobbar som ett team som styr och följer upp projektets ekonomi, organisation, samarbete, 
kvalitet etc. 
 
Kommunens personella resurser i partneringorganisationen har varit begränsad vid tidpunkten för 
projektets start men med tiden har kommunens organisation vuxit. Upphandlingar görs tillsammans 
med Entreprenören och konsulter. Strategin är att med partneringledaren i spetsen skapa gemen-
samma projektmål (budget och tid) för en effektiv styrning av projektet. Parterna har förtroende för 
varandra. De utmaningar som dyker upp löses upp gemensamt av hela partneringorganisationen. 
Entreprenören upplevs vara lyhörd och flexibel. 
 
Enligt Administrativa föreskrifter AFD.1 ska varje etapp utvärderas, vilket i extrema fall kan resul-
tera i att arbetet avbryts. För att samarbetet ska fortsätta krävs att de av parterna gemensamt 
framtagna målen uppnås och att partneringsamverkan fungerar till full belåtenhet för alla inblan-
dade parter. Ingen dokumenterad utvärdering av projektets olika Etapper har ännu gjorts då samt-
liga etapper fortfarande är under genomförande. Dock det sker en löpande utvärdering av arbetet 
genom projektgruppens olika möten och diskussioner om hur parterna har upplevt genomförandet 
och förutsättningarna för starten av nästa deletapp eller fas.  
 
Enligt Administrativa föreskrifter AFD.1 innehåller FAS 2 även överlämnande av drifts- och under-
hållsdokumentation till framtida brukare inklusive uppföljningar under garantitiden samt löpande 
åtgärder av eventuella garantiåtgärder. Enligt intervju är parternas inställning att det väldigt viktigt 
att tidplanen hålls, bemanning är på plats och att de resurser som behövs för projektet har priorite-
rats för att projektet ska leverera maximal nytta. Enligt intervju behöver kommunen rekrytera VA-
ingenjörer till linjeorganisationen eftersom projektet har knutit till sig flera personer från VA-
verksamheten. 
 

 
7 (1) Berörda fastighetsägare och verksamheter genom vägföreningar och samfälligheter, (2) Politiker motsvarande SHB-
utskottet, (3) Kommuninvånare, (4) Invånare i Hindås, (5) Landvetter flygplats (Swedavia, Airport City), (6) Cyklister, (7) 
Föreningar, (8) Boende i området Aspen, (9) Utförare Svevia (10) Partille, Mölndal och Gryyaab.  
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När det gäller realisering av projektets nyttor till mottagande verksamhet finns ingen framtagen 
plan/strategi för den fortsatta nyttorealiseringen till mottagande verksamhet. VA-verksamhetens 
driftorganisation är mottagare av projektets leveranser och är den part som ska förvalta anlägg-
ningen i färdigt skick. Driftpersonal är redan involverade i alla deletapper vad gäller utförande och 
kontroller för att säkerställa de nya anläggningarna fungerar väl ihop med de befintliga. I juni 2019 
beslutade kommunstyrelsen att verksamheten för vatten, avlopp och avfall ska bolagiseras. Bola-
get ska initialt vara ett eget helägt kommunalt bolag vid namn Härryda Vatten och Avfall AB. Bola-
giseringsprojektet delas in i tre övergripande moment:  

1. Bolagsbildning 

2. Överföring av anläggningstillgångar till det nya bolaget 

3. Överföring av verksamhet till det nya bolaget 

I projektplanen för bolagiseringsprojektet, fastställd 2019-11-06, framgår att projektet ska säker-
ställa att genomförandet drivs på ett sådant sätt att kommunens- och VA-kollektivets intressen 
både på kort och lång sikt beaktas och att beslut tas utifrån de strategiska planer som finns för 
kommunen. Förändringen ska även göra att VA- och avfallsverksamheterna är bättre förberedda 
om det i framtiden ska bildas ett regionalt- eller kommunöverskridande bolag. Bolagiseringen be-
räknas formellt vara genomförd i sin helhet till den 1 januari 2021 då verksamheten i det nya bola-
get formellt ska starta. 

2.5. Revisionsfråga 5 

 
Finns det adekvata tidsplaner som löpande följs upp mot förväntat resultat(fokus bör även vara på 
kostnader, kvalitet och leveranser)? 
 
 

2.5.1. Iakttagelser 

Tidplan för genomförande 
Härryda kommun och Entreprenören har tillsammans tagit fram en tidplan och detaljerad kalkyle-
rad budgetkostnad för hela projektet. Projektets tidplan sträcker sig från 2019 till 2022 då projektet 
förväntas vara klart.  

Tabell 3: Tidplan, från start till färdigställande 
 

Etapp Startdatum Färdigställandedatum 
1 2018-10-11 2022-09-30 
2 2019-05-08 2021-04-30 
3 2019-05-08 2020-06-16 
4 Se nedan Se nedan 

 

I Samverkansplan Härryda och Entreprenören framgår att Entreprenören är ansvarig för projekte-
ring inom etapp 1. Atkins är utsedd projektör. Entreprenören (Svevia AB), Härryda Kommun och 
Atkins deltar på projekteringsmöten och beslutar gemensamt om tekniska lösningar. För Etapp 2 
och 3 är projektering framtagen sedan tidigare. Eventuella behov av justeringar utreds gemensamt 
mellan Svevia AB och Härryda Kommun. Sweco är projektör. För Etapp 4 tar Härryda Kommun 
och Sweco fram systemhandling gemensamt. Etapp 1:1 som skulle vara besiktigad och klar 
(pumpstationen har dragits ut på tiden), vilket gjorde att kommunen beslutade att starta de andra 
etapperna parallellt med varandra. En standardstation har tagits fram så alla nio avloppspumpstat-
ionerna kan byggas i serie på fabrik och anpassas för att klara dimensionerande kapacitetsflöden 
för samtliga stationer. Här nedan görs en kortfattad beskrivning av varje etapp innehåller: 
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Etapp 1 Hela etappen är uppdelad i 10 deletapper. I Etapp 1:1 finns en kalkyl som är 
grundad på detaljprojektering. Kalkyler på resterande nio etapper är grundade på 
den första deletappens kalkyl. Etapp 1:1 ska avslutas inom ca en månad. Kom-
munen ser över vad som behöver göras i samband med avslut.  
 

Etapp 2 Detaljprojektering är färdigställt och kalkylen är baserad på offererade underlag. 
Uppdelad i två deletapper. Oberoende kontrollant har besiktigat Böckövägen med 
väg och murar. Kommunen tar över ansvaret för vägunderhåll och drift inklusive 
snöröjning under hela entreprenadtiden fram till färdigställandet. 
 

Etapp 3 I stort sett färdigställt. 
 

Etapp 4 Är i förprojekterings-/förstudiefasen. Utredning och kostnadsbedömning om vilken 
reningsprocess i vattenverket som ska användas är klar. Offerter från UE i de 
olika delarna: Konstruktion, Maskin, process ska tas in för att få fram ett riktpris på 
VV. Ultrafilter=spagettirör som tar bort virus och parasiter. Riktpris i kvartal 3-4 
2020- för VV. Iberovägen byggs om och projektering startade under hösten-19 - 
planeras vara klart till sommaren (trafik är projektägare).  
 
F.n. pågår arbetet med att ta fram ett riktpris för bygg och maskin enl. prel. tidplan. 
Klart hösten 2020. 
 

Beställningar i projektet 

Tabell 4: Beställningar i projektet. Källa: Härryda kommun 

 Fas 1 Fas 2 
Etapp 1 Beställning är Samverkansavtal som är 

underskrivet 2018-10-11. Det finns 
ingen separat beställning. 
 

Det finns beställningar för 4 deletapper. 
2019-05-08 
2019-06-20 
2019-07-03 
2020-04-14 
 

Etapp 2 Beställningen är underskriven 2019-
05-08 

Det finns en beställning av två deletapper.  
2019-06-28. 
 

Etapp 3 Beställningen är underskriven 2019-
05-08 
 

Beställningen är underskriven 2019-10-09 

Etapp 4 Ingen beställning är gjord ännu. Skulle 
har gjorts den 15/3 men är försenat. 
 

Ingen beställning är gjord ännu. 
 

Sammanställningen visar att projektering och produktion har skett i mer än en Etapp samtidigt. 
Beställningen av FAS 2 Etapp 1 och FAS 1 i Etapp 2 och 3 har tagits samtidigt. Enligt intervju har 
Entreprenören handlingsberedskap för projektering och produktion i mer än en Etapp, vilket har 
varit ett villkor i Administrativa föreskrifter AFD.1. Det finns ingen separat beställning för fas 1. En-
ligt intervju betalas deletapperna (1:1-1:10) med löpande räkning mot nedlagd självkostnad mot en 
gemensam upprättad budget (kalkylerad av SVEVIA) för hela Etapp 1.  

Uppföljning mot personella resurser och leveranser 

Det har upprättats standardiserade projektplaner för samtliga etapper där bland annat gemen-
samma mål och riktlinjer för projektet, övergripande beskrivning av projektets omfattning, tidplan, 
synpunkter och klagomål, uppföljning och rapportering samt ansvar och befogenheter för projekt-
ansvariga fördelas. Projektplanerna innehåller dock inga uppgifter om projektkostnader och hur 
dessa fördelas mellan parterna. Enligt Samverkansplan Härryda och Svevia AB ska parterna ha 
kontinuerlig uppföljning efter varje färdigställd etapp/deletapp. Uppföljningen inkluderar uppföljning 

Page 49 of 719



 

20 
 

av gemensamma mål, arbetssätt och rutiner som gemensamt tagits fram på Workshops. Part-
neringledaren deltar vid uppföljningsarbetet.  

Projektplanerna följs upp löpande genom avstämning 1ggr/vecka. Projektledaren är sammankal-
lande. Av Samverkansplan Härryda och Svevia AB framgår att en av kommunens ekonomer har 
egen inloggning i Svevia AB:s ekonomisystem och kan där följa de bokförda kostnaderna i pro-
jektet. Prognoser stäms av månadsvis på ekonomimöte för respektive etapp i projektet. Byggmö-
ten hålls tisdagar ojämna veckor. Förutom parterna kallas även Underentreprenörer till dessa mö-
ten samt representant från Härryda Kommuns driftsorganisation. För Etapp 2 och Etapp 3 är det 
inte samma personella personer som är verksamma i Etapp 1. Enligt intervju redovisas projektets 
till kommunstyrelsen två gånger per år. 

2.5.2. Bedömning av Revisionsfråga 5 
Vi bedömer revisionsfrågan som Uppfyllt. 

Bedömningen baserar sig på följande grunder: 

Härryda kommun och Entreprenören har tillsammans tagit fram en tidplan och detaljerad kalkyle-
rad budgetkostnad för hela projektet. Projektplanerna följs upp löpande. Eventuella behov av juste-
ringar utreds gemensamt mellan Svevia AB och Härryda Kommun. Enligt intervju redovisas pro-
jektets till kommunstyrelsen två gånger per år. Sammanställningen visar att projektering och pro-
duktion har skett i mer än en Etapp samtidigt. Beställningen av FAS 2 Etapp 1 och FAS 1 i Etapp 2 
och 3 har tagits samtidigt. Enligt intervju har Entreprenören handlingsberedskap för projektering 
och produktion i mer än en Etapp, vilket har varit ett villkor i Administrativa föreskrifter AFD.1.  

2.6. Revisionsfråga 6 
 
Genomförs kontroller för att säkerställa att kostnadskontroll fungerar i samband med projektet?   
 

2.6.1. Iakttagelser 

Projektets kostnader och utfall 

Tabell 5: Budget och utfall per etapp/aktivitet totalt inklusive projektering, konsulter och interna 
utgifter för period 2010-01-10 – 2020-03-31. Källa: Härryda kommun.  

Etapp Budget 
enligt KF 
2019 

Justerad 
Budget 
april 2020 

Justerad 
Byggherre-
kostnader 
april 2020 

Justerad 
Entrepre-
nadkalkyl 
april 2020 

Utfall 
31 mars 
2020 

Kommentarer 

1 220 000 000 224 500 000 7 500 000 217 000 000 64 809 689 Etapp 1:1-1:3 och 1:10 är i FAS 
2. Resten av deletapper är i  
FAS 1 

2 50 000 000 49 000 000 4 000 000 45 000 000 18 394 140 Etapp 2:1 Råvattenpumpstat-
ion, planeras färdigt slutet 
kvartal 2. Etapp 2:2 sjöledning-
ar FAS 1 

3 18 000 000 18 700 000 1 000 000 17 700 000 7 906 221 FAS 2, planeras färdigt slutet 
kvartal 2 2020 
 

4 250 000 000  245 800 000 15 800 000 230 000 000 12 418 112 Systemhandling under gransk-
ning 
 

Intern 
tid 

9 000 000 9 000 000 9 000 000  2 591 149 Ska fördelas på etapper 
 

Summa 547 000 000  547 000 000 37 300 000 509 700 000 106 119 311   
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Entreprenadkostnaden har ökat från 497,7 (Tabell 2, sid 8 till 509,7 Mkr (tabell 5 ovan), en ökning 
med 12,0 Mkr som har lagts på budgeten för Etapp 4. Denna ökning har åstadkommits genom en 
justering av budgeten för byggherrekostnaden. Detta innebär att budgeten för byggherrekostnaden 
minskar från 49,3 Mkr till 37,3 Mkr.  

Tabell 6: Budget och utfall per Etapp, nyttjandegrad 

Etapp Andel av förbrukat medel 
1 29 % 
2 37 % 
3 44 % 
4 5 % 

Intern tid 29% 
Summa alla etapper 19% 

 

 

Tabell 7: Prognoser för samtliga Etapper: Källa Härryda kommun, 2020-05-05 
 

 Justerad 
budget april 
2020 

Justerad 
Entrepre-
nadkalkyl 
april 2020 

Slutkost-
nadsprognos  
Entreprenad 
den 5 maj 
2020 

Slutskostnads-
prognos  
byggherre 
den 5 maj 2020 

Slutkostnads-
prognos  
totala projekt-
kostnaderna 
den 5 maj 2020 

Etapp1 224 500 000 217 000 000 233 500 000 7 500 000 241 000 000 

Etapp 2 49 000 000 45 000 000 42 300 000 3 000 000 45 300 000 

Etapp 3 18 700 000 17 700 000 13 800 000 1 000 000 14 800 000 

Etapp 4 245 800 000 230 000 000 230 000 000 15 800 000 245 800 000 

Intern tid 9 000 000     

Summa 547 000 000 509 700 000 519 600 000 27 300 000 546 900 000 
 
Enligt slutkostnadsprognosen kommer entreprenadkostnaderna att öka från 497,7 Mkr till 519,7 
Mkr, dvs en ökning med 22 Mkr. Detta har kompenserats genom en minskning av budgeten för 
kommunens kostnader i rollen som byggherre. Budgeten för byggherrekostnaderna har minskat 
från 49,3 Mkr till 27,3 Mkr, dvs en minskning med ca 22 Mkr. Totala projektbudgeten är därmed 
oförändrad. Frågan är hur en halvering av byggherrekostnaderna kunde åstadkommas.  
 
Kommunen har skapat rutiner för ekonomisk uppföljning, vilket innebär att varje fakturaunderlag 
stäms av mot riktkostnaden för gällande Etapp. Varje tisdag utförs en avstämning mellan budget 
och utfall samt en slutkostnadsprognos för de olika etapperna. Med detta som utgångspunkt görs 
avstämningar med Entreprenören på gemensamma ekonomimöten. 
 
Enligt intervju har politiken varit tydlig med att den utökade projektbudgeten på 547 Mkr inte får 
överskridas under några omständigheter. Samtliga avvikelser under projektets gång måste föras 
upp till Kommunstyrelsen eller Fullmäktige för godkännande. Information om läget i projektet ges 
till politiken två gånger per år. 
 
Entreprenören har öppen redovisning i Agresso till Härryda kommun. Diskussioner och överens-
kommelser om budget, prognoser och faktureringsmodell hanteras på separata ekonomimöten. 
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2.6.2. Bedömning revisionsfråga 6 

Vi bedömer revisionsfrågan som Delvis Uppfyllt. 

Bedömningen baserar sig på följande grunder: 

Enligt kommunens slutkostnadsprognos kommer entreprenadkostnaderna att öka från 497,7 Mkr 
till 519,7 Mkr, dvs en ökning med 22 Mkr. Totala projektbudgeten är dock oförändrad. Denna kost-
nadsökning har kompenserats genom en minskning av budgeten för kommunens kostnader i rollen 
som byggherre. Budgeten för byggherrekostnaderna har minskat från 49,3 Mkr till 27,3 Mkr, dvs en 
minskning med ca 22 Mkr. Budgeten för byggherrekostnader har sedan uppstarten av projektet 
minskat med drygt 50 %. 

Val av entreprenadform påverkar byggherrens roll, arbetsuppgifter och kostnader. Projektet har 
upphandlats som totalentreprenad på löpande räkning och har partnering som samverkansform. 
Detta innebär att Byggherren och Entreprenören ska tillsammans, med gemensamma mål och 
öppna böcker arbeta för att projekt ska färdigställas i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet. Av 
den dokumentation som har haft tillgång till framgår inte om kommunen har överlåtit delar av sina 
arbetsuppgifter till Entreprenören eller att de underlag som har legat till grund för beräkningen av 
byggherrekostnaderna har varit felaktiga.  

Frågan är då i vilken utsträckning kan eventuellt kommande entreprenadkostnadsökningar hante-
ras med hjälp av ytterligare minskningar av budgeten för byggherrekostnader.  

2.7. Revisionsfråga 7 
 
Har beställningar om tillägg, ändringar och avgående arbete gjorts (s.k. ÄTA)?  
 

2.7.1. Iakttagelser 

Ändrings- och Tilläggs- och Avgående arbeten (ÄTOR) 

I Administrativa föreskrifter AFD.23 och AFD.61 regleras hur ÄTA- arbeten skall hanteras. Enligt 
AFD. 61 är ersättningsformen löpande räkning där riktkostnad enligt AFB.14. skall utgöra takpris. 
Dock utan mer än moraliskt ansvar för entreprenören. Riktkostnaden ska justeras bland annat vid 
förekomst av ÄTA-arbeten som beställts av Kommunen (ABT 06 kap 2 § 3). 

ÄTA-arbeten (”Ändrings-, Tillkommande- och Avgående arbeten”) har uppkommit under etapp 1 

(deletapp 1:1) Fas 2 utförande. Etappen är fortfarande under produktion. Vi har tagit del av en 
ÄTA-lista som visar vad som tillkommit i förhållande till det utförande som riktkostnaderna i tota-
lentreprenadkontraktet baserade sig på.  

Sammanlagt har utförts ÄTA-arbete till en kostnad av 1 164 426 kr fördelat på 5 rapporteringsavvi-
kelser. Enligt intervju har kommunen godkänt dessa ÄTA-arbeten förutom ett fall där åtgärden inte 
har bedömts som ÄTA och heller inte blivit godkänt. Den ej godkända ÄTA-arbetet handlar om 
kostnader i samband med förlängd tid pga. avsaknad av ledningsrätter. Enligt intervju har kommu-
nen fått information om alla förändringar under arbetets gång. ÄTA- arbeten hanteras under eko-
nomimöten. 
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2.7.2. Bedömning revisionsfråga 7 

Vi bedömer revisionsfrågan som Delvis Uppfyllt. 

Bedömningen baserar sig på följande grunder: 

Det anges i samverkansavtalet följande under 8 Ekonomi (anges i AFB.14) 

• Fas 1: Rörligt arvode med budget.  
• Fas 2: Fast arvode samt löpande räkning.  

 
Frågan är hur kan då ÄTA-hanteringen appliceras?  

Eftersom entreprenaden i detta fall upphandlas på löpande räkning med en rörlig riktkostnad som 
inte utgör ett takpris blir regler om hur ÄTA-arbeten (Ändrings-, Tilläggs- eller Avgående arbeten) 
skall regleras i praktiken utan betydelse. Hade däremot riktpriset utgjort ett takpris hade eventuella 
ÄTA-arbeten föranlett en reglering av riktkostnaden uppåt eller nedåt och därmed också utgjort en 
tydlig bas för projektets löpande kostnadsuppföljning och slutkostnadsprognoser. 

Det står i Administrativa Föreskrifter att ÄTA arbete ska vara beställda av kommunen. Vår bedöm-
ning är att det är i högsta grad ologiskt – ur ett ekonomiskt perspektiv - att det kan förekomma 
ÄTA-arbeten om  

i. det handlar om budgetpris,  

ii. arbetena sker på löpande räkning och  

iii. om det inte finns någon ”Tak” på priset åtföljt av ekonomiskt ansvar för Entreprenören. 

Om man utgår från genomarbetat projekteringsunderlag är det vår uppfattning att ett ”partnerin-

gupplägg” mycket väl kan innehålla en fast del och en rörlig kostnadsdel (”riktkostnad/riktpris”) med 

ett takpris innehållande ett incitament för Entreprenören att underskrida riktpriset respektive ett 
straff om takpriset överskrids. Den rörliga delen skall emellertid tas fram när parterna, efter den 
första gemensamma projekteringsfasen, lagt fast noggranna ramar (systemhandlingar) för pro-
jektets genomförande. Designen skall i princip vara ”låst” där endast mycket små justeringar under 

projektets gång skall tillåtas.  

2.8. Revisionsfråga 8 
 
Har riskanalysen inom projekt behandlat hur identifiering, värdering, analys och uppföljning av 
risker ska beaktas? 
 

2.8.1. Iakttagelser 

Styrning av projektets risker 

I den externa kommunikationsplanen beskrivs följande risker: 

• Byggnationen försenas ytterligare på grund av hinder i marken.  

• VA-taxan kommer att höjas för varje hushåll, även om det beräknas röra sig om mindre ju-
steringar av totalkostnaden.  

• Synpunkter på återställning av mark.  

• Kommunikativ risk om ledningar spricker – Landvetter Airport, förbereda snabba avstäng-
ningar under elledning, 1 dygn, stängt under 24 timmar.  
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• Kommunikation under olika byggfaser, exempelvis vikten av att kommunicera när gång- 
och cykelbana flyttar.  

• Att projektet underskattat störande ljud och dålig tillgänglig till fastigheter och arbetsplatser 
med mera. 

Enligt intervju tar kommunen tillsammans med Entreprenören inför uppstarten av varje etapp fram 
en riskinvestering och riskbedömning. Denna ligger sedan till grund för kalkylarbetet. Riksinvente-
ringen sammanställes i en risklista och vissa av riskerna prissätts. För Etapp 1 har det skapats en 
”förändringsrisklista”. Listan består av en blandning av alla projektförändringar såväl positiva som 

negativa. ”Förändringsrisklistan” ligger till grund för varje bedömning av tidsåtgång, kostnader, 

tekniska lösningar och vad kommunen behöver vidtaga för åtgärder för att följa budget och tid. Det 
finns även en strategi för kvalitetsstyrningen av projektet. Enligt intervju finns det en gransknings-
funktion exempelvis av kommunens ekonom och kommunens övriga projektresurser för att säker-
ställa projektets ekonomi och tekniska kvalitet. Det sker löpande i samband med deletapperna.  
 
2.8.2. Bedömning revisionsfråga 8 

Vi bedömer revisionsfrågan som Uppfyllt. 

Bedömningen baserar sig på följande grunder: 

Risker har identifierats, värderats, analyserats och dokumenterats samt följts upp i projektgruppen.  

2.9. Revisionell bedömning 
Vår bedömning att det till stora delar finns förutsättningar för en ändamålsenlig styrning av pro-
jektet, men att vissa områden avseende beräkning av byggherrekostnader, ersättningsformen och 
ÄTA-arbeten måste bevakas och följas upp med stor noggrannhet. 

2.10. Rekommendationer 
Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- Säkerställa att inga dubbelbetalningar skett. 

- Säkerställa att tillräckliga personella resurser med rätt kompetens tilldelas kommunens 
projektorganisation.  

- Lås riktpriserna till takpriser för löpande räkningsförfarande. Entreprenören, så som det är 
skrivet i AF-delen, har inte ansvar för att hålla de angivna rörliga riktkostnaderna inom ra-
men för riktpriserna. 

- Stärka arbetet kring upphandlingsprocessen för att säkerställa att lagstiftning följs. 

- Säkerställa ändamålsenliga rutiner och processer för uppföljning av genomförda upphand-
lingar. 

- Säkerställa att det de facto verkligen finns substans i de reduktioner som skett av bygg-
herrekostnaderna (kommunens) i syfte att kompensera ökning av entreprenadkostnaden 
samt införa rapporteringsrutiner, om sådana saknas, som för projektets fortskridande be-
skriver hur eventuella entreprenadkostnadsökningar skall hanteras och rapporteras.  
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 Bedömningar utifrån Revis-
ionsfrågor 

Revisionsfråga Kommentar  

Finns det politiska beslut avseende pro-
jektet? 

 

Delvis Uppfyllt 
 

 

Har upphandlingen genomförts i enlighet 
med gällande lagstiftning?  

 

Ej Uppfyllt 
 

 

Har projektet bedrivits i enlighet med 
tecknade entreprenadavtal?  
 

Delvis Uppfyllt 
 

 

Är partneringsorganisationen effektiv av-
seende styrning, arbetssätt, personella 
resurser och kompetens? 

 

Uppfyllt 
 

 
Finns det adekvata tidsplaner som lö-
pande följs upp mot förväntat resultat. 
(fokus bör även vara på kostnader, kvali-
tet och leveranser)? 
 
 

Uppfyllt 
 

 
Genomförs kontroller för att säkerställa att 
kostnadskontroll fungerar i samband med 
projektet?   

 

Delvis Uppfyllt 
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Har beställningar om tillägg, ändringar 
och avgående arbete gjorts (s.k. ÄTA)?  

Delvis Uppfyllt 

 
Har riskanalysen inom projekt behandlat 
hur identifiering, värdering, analys och 
uppföljning av risker ska beaktas? 
 

Uppfyllt 

 
 

 

 

 
 
 
 
2020-06-01 
 
 
 
 
 

  

Fredrik Carlsson, uppdragsledare  Said Ashrafi, projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av revisorerna i Härryda kommun enligt de villkor och under de förutsättningar 
som framgår av projektplan från den 2019-12-12 PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, 
gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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TILL: Härryda kommun 

FRÅN: Tobias Bengtsson och Hanna Trygg 

DATUM: 10 november 2020 

ANGÅENDE: Fråga om ändring av uppskattad projektkostnad innebär att en ny 

upphandling gjorts och att nytt kontrakt ingåtts  

 

 

1 BAKGRUND 

1.1 Härryda kommun, Sektorn för samhällsbyggnad (”Kommunen”) har genom ett öppet 

förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (”LOU”) upphandlat en 

totalentreprenad (ABT06) med strategiskt partneringavtal. Detta innefattar 

upphandling av såväl projektering som utförande av entreprenaden. Av de 

Administrativa föreskrifterna AFA.4 framgår bl.a. att partnering är en strukturerad 

samarbetsform genom vilken deltagande parter tillsammans löser en uppgift genom 

ett nära och djupgående samarbete. 

1.2 Entreprenaden omfattar utförande av överföringsledningar för dricksvatten och 

spillvatten samt fiber (opto) mellan Landvetter och Hindås samt ledningar för 

dricksvatten och dagvatten till ny högreservoar i Hindås och därutöver ett antal 

optioner. Av de Administrativa föreskrifterna under kod AFA anges som en Allmän 

Orientering att kostnaden för entreprenaden uppskattas till ca 250 miljoner kronor, 

varav ca 150 miljoner avser option.  

1.3 Upphandlingen har avslutats genom tilldelningsbeslut den 27 augusti 2018. 

1.4 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har PwC fått i 

uppdrag att genomföra en granskning av projektstyrningen inom det aktuella 

projektet. I ett utkast till revisionsrapport daterad maj 2020 har PwC bl.a. 

konstaterat att budgetkostnaden för samtliga fyra etapper enligt nya beräkningar 

uppgår till totalt 547 miljoner kronor enligt 2018 års prisnivå. Enligt PwC innebär 

utökningen från 250 miljoner kronor till 547 miljoner att kontraktet ändrats utan stöd 

i LOU och att kontraktet såvitt avser mellanskillnaden om 297 miljoner kronor därför 

har upphandlats i strid med LOU så som en otillåten direktupphandling.  
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1.5 Med anledning av det ovanstående har fråga uppkommit om det stämmer att 

ändringen av projektkostnaden innebär att en ny upphandling genomförts och att ett 

nytt kontrakt har ingåtts. Frågan belyses närmare i denna promemoria. 

2 NÄRMARE OM UPPHANDLINGEN OCH KONTRAKTET 

2.1 Den nu aktuella upphandlingen har genomförts genom ett öppet förfarande i enlighet 

med reglerna över tröskelvärdet. I de Administrativa föreskrifterna AFB.53 anges att 

det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas och som det får förstås 

har utvärderingen skett utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, där 

kriterierna organisationens sammansättning och erfarenhet (30 p), 

partneringupplägg och genomförandebeskrivning (30 p), anbudspresentation och 

intervju med nyckelpersoner (30 p) samt entreprenörsarvode (10 p) har prövats. 

Såvitt avser entreprenörsarvodet har föreskrivits att detta lämnas som en 

procentsats som med hänsyn bl.a. till projektets omfattning inte får vara lägre än 

8 %.  

2.2 Entreprenaden har delats upp i etapper och omfattar utförande av 

överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten och fiber (opto) mellan 

Landvetter och Hindås samt ledningar för dricksvatten och dagvatten till ny 

högreservoar i Hindås (etapp 1), option på utförande av intagsledningar och 

råvattenpumpstation till vattenverket (etapp 2), option på utförande av en 

högreservoar i Hindås (etapp 3) och option på utförande av ett vattenverk i Hindås 

(etapp 4).  

2.3 Entreprenaden har upphandlats som en generalentreprenad och delats upp i två 

faser; fas 1 omfattar planering, utredning och projektering, medan fas 2 omfattar 

produktion, dvs. utförandet av etapperna. För fas 1 gäller rörligt arvode med budget 

och för fas 2 gäller ersättningsformen löpande räkning med fast arvode i enlighet 

med ABT 06 kap. 6 § 9 modifierad på så sätt som anges i det samverkansavtal som 

parterna sedermera undertecknat den 11 oktober 2018.  

2.4 Båda faserna regleras bl.a. av samverkansavtalet. Därutöver regleras fas 2 av ett 

antal avtal som vart och ett benämns som ”beställning” som upprättats för 

respektive etapp och inom etapp 1 för ett antal deletapper. De Administrativa 

Föreskrifterna, som utgör kontraktshandling, har uppdaterats inför varje beställning 

av etapp med uppgift om bl.a. precisering av deltider samt ny projektkostnad om 

547 miljoner kronor. De Administrativa föreskrifterna förefaller ha uppdaterats med 

ny projektkostnad första gången den 18 februari 2019.   
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3 RÄTTSLIG REGLERING 

3.1 Uppskattning av värdet av en upphandling 

3.1.1 För att en upphandlande myndighet ska kunna bedöma om en upphandling ska 

genomföras enligt de direktivstyrda eller de nationella reglerna i LOU är det 

nödvändigt att fastställa kontraktets värde. Enligt 5 kap. 3 a § LOU är värdet av en 

upphandling det totala belopp som ska betalas enligt de kontrakt som ingår i 

upphandlingen. Vid bestämningen av värdet ska eventuella optioner och 

förlängningsklausuler inbegripas som om de kommer att utnyttjas, liksom eventuella 

premier eller ersättningar. Värdet ska bestämmas exklusive mervärdesskatt. Av såväl 

förarbeten som kommentaren till bestämmelsen följer att värderingen av en 

upphandling bygger på den uppskattning – och inte en beräkning – av 

upphandlingens värde som myndigheten ska göra.1  

3.1.2 Av 5 kap. 4 § LOU framgår att uppskattningen av en upphandlings värde ska avse 

värdet vid den tidpunkt då anbudsinfordran skickas ut eller, om sådan inte krävs, vid 

den tidpunkt då den upphandlande myndigheten påbörjar upphandlingsförfarandet.  

3.1.3 Syftet med bestämmelserna om uppskattning av värdet av upphandlingen är alltså 

att den upphandlande myndigheten, utifrån uppskattningen, ska kunna bedöma om 

anskaffningen kan ske enligt reglerna om upphandling under tröskelvärdena. 

Konsekvensen av att en upphandling värderats för lågt kan vara att myndigheten 

felaktigt bedömer att sådana regler kan tillämpas och att upphandlingen därigenom 

sker utan stöd i LOU. Vid överprövning av en direktupphandling som genomförts utan 

stöd i lag kan förvaltningsrätten, beroende på yrkande, komma fram till att 

upphandlingen ska göras om eller att avtalet ska ogiltigförklaras. Av naturliga skäl 

aktualiseras däremot inte motsvarande (eller andra) rättsföljder om upphandlingen – 

trots att den värderats för lågt – genomförts i enlighet med bestämmelserna om 

upphandling över tröskelvärdena. 

3.1.4 I LOU finns inga regler om att det uppskattade värdet av upphandlingen ska anges i 

upphandlingsdokumenten. Däremot innehåller lagen och upphandlingsförordningen 

vissa regler om vad en annons om upphandling ska innehålla, bl.a. är det vid 

upphandling över tröskelvärdet obligatoriskt att utforma annonsen enligt de 

standardformulär för annonsering som framgår av Kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (annonseringsförordningen). Av dessa 

standardformulär framgår att annonsen bl.a. ska innehålla uppgift om uppskattat 

värde av upphandlingen. 

 

                                           
1 Juno kommentar och prop. 2015/16:195 s. 483. 
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3.2 Ändring av kontrakt 

3.2.1 17 kapitlet 8-14 §§ LOU innehåller regler om under vilka förutsättningar ett 

upphandlat kontrakt kan ändras utan att ändringen behöver föregås av ett nytt 

upphandlingsförfarande. Reglerna är uttömmande och tillåter att ändringar sker utan 

att först föregås av ett nytt upphandlingsförfarande bl.a. om ändringen är av mindre 

värde (9 §) eller om ändringen sker i enlighet med en ändrings- eller optionsklausul 

(10 §).  

3.2.2 Utöver de möjliga ändringar som anges i 17 kap. 9-13 §§ kan en ändring tillåtas om 

ändringen inte är väsentlig, 7 kap. 14 §. En ändring ska anses vara väsentlig om: 

- den inför nya villkor som, om de hade ingått i den ursprungliga upphandlingen, 

skulle ha medfört att andra anbudssökande bjudits in att lämna anbud, att andra 

anbud skulle ha ingått i utvärderingen eller att ytterligare leverantörer skulle ha 

deltagit i upphandlingen, 

- att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för den 

leverantör som har tilldelats kontraktet eller  

- att kontraktets eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt, eller  

- innebär byte av leverantör. 

3.2.3 Bestämmelserna har sin bakgrund i ett antal avgöranden från EU-domstolen, bl.a. 

EU-domstolens dom i mål C-337/98 Kommissionen ./. Frankrike. I det målet hade en 

totalentreprenad avseende byggnation av järnväg upphandlats och kontrakt skrivits, 

men det slutliga kontraktet kom inte att godkännas förrän ett par år senare, efter att 

avtalet förhandlats. Under mellantiden hade den upphandlade teknologin utvecklats 

och priset höjts med ca 10 % jämfört med det första kontraktsförslaget. I målet 

prövades bl.a. frågan om förändringarna av kontraktsförslaget kunde anses innebära 

en väsentlig förändring med innebörd att ett nytt avtal ingåtts.  

3.2.4 EU-domstolen uttalade att det förhållandet att det rörde sig om en ny version av den 

upphandlade teknologin inte bevisade att det skett omförhandling av ett väsentligt 

villkor i avtalet. Vidare uttalades att ändringen berodde på utvecklingen och att den 

tekniska ändringen dessutom var marginell och att det under ett förhandlat 

förfarande, som kan pågå under lång tid, inte kan uteslutas att parterna beaktar den 

teknikutveckling som sker, utan att denna omständighet varje gång ska anses utgöra 

en omförhandling av väsentliga villkor i avtalet. Domstolen konstaterade att 

prisutvecklingen skett i enlighet med den formel för prisförändring som fanns i 

kontraktsförslaget och att denna omständighet snarare var ett bevis på kontinuitet i 

förfarandet än för att ett väsentligt villkor i avtalet hade omförhandlats. Domstolen 
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ansåg att det inte var visat att det var fråga om omförhandling av villkor (punkt 50-

53). 

3.2.5 Även uttalanden som EU-domstolen gjort i målet C-454/06 pressetext2, ligger till 

grund för bestämmelserna. Målet rörde upphandling av vissa tjänster, där tilldelad 

leverantör efter att avtalet ingåtts överlät sin verksamhet till ett dotterbolag och där 

kontraktet ändrades i flera omgångar. Även i det målet uttalade EU-domstolen att en 

ändring av en bestämmelse i offentliga kontrakt under kontraktets löptid ska anses 

utgöra en ny upphandling respektive nytt ingående av kontrakt om de ändrade 

bestämmelserna uppvisar betydande skillnader i förhållande till de ursprungliga 

bestämmelserna och följaktligen visar på en avsikt från parternas sida att 

omförhandla de väsentliga villkoren i kontraktet (punkt 34). 

3.2.6 Enligt domstolen kan en ändring vara betydande bl.a. om den medför att villkor 

införs som, om de förekommit i det ursprungliga upphandlingsförfarandet, skulle ha 

möjliggjort godkännande av andra anbudsgivare än dem som godkändes eller anta 

ett annat anbud än det som ursprungligen antogs eller om den medför att 

kontraktets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för en anbudsgivare som tilldelats 

kontraktet (punkt 35, 37). Domstolen konstaterade bl.a. att en ändring avseende 

omformulering av en indexklausul, som innebar att ett index ersattes med ett annat 

index, inte kunde anses vara en ändring av de väsentliga villkoren i det ursprungliga 

avtalet, då ändringen ansågs vara en följd av att prisindexet uppdaterats. Ändringen 

ansågs därför endast ha skett som en tillämpning av indexbestämmelserna i 

kontraktet (punkt 66-69). Även en ändring avseende höjd rabatt ansågs rymmas 

inom baskontraktet och då den dessutom medförde att ersättningen till leverantören 

minskade ansågs den inte medföra att kontraktets ekonomiska jämvikt ändrades till 

förmån för leverantören. En större rabatt för beställaren bedömdes inte heller i sig 

leda till att konkurrensen snedvrids (punkt 81-84). Ändringarna ansågs inte medföra 

att nya upphandlingar gjorts eller att nya kontrakt ingåtts. 

 

3.3 EU-domstolens praxis rörande takvolym i ramavtal 

3.4 I artikel 33.2 i LOU-direktivet definieras ett ramavtal som ett avtal som ingås mellan 

en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera ekonomiska aktörer i syfte 

att fastställa villkoren för tilldelningen av kontrakt under en given tidsperiod, särskilt 

i fråga om tänkt pris och, i tillämpliga fall, uppskattad kvantitet. Det aktuella 

partneringkontraktet utgör inte ett ramavtal men den praxis som finns angående 

                                           
2 Mål C-454/06, pressetext Nachrichtenagentur GmbH mot Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-
Service GmbH, APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mitbeschränkter Haftun. 
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uppgifter om ramavtals storlek bör belysas i syfte att bedöma eventuell relevans för 

andra typer av avtal. 

3.5 EU-domstolen har i en dom i det så kallade Coopservicemålet3 behandlat bl.a. frågan 

om tillåtligheten av att ingå ramavtal där kvantiteten av de tjänster som kan 

beställas inte är fastställd eller endast fastställs med hänvisning till de 

avropsberättigade upphandlande myndigheternas ordinarie behov och där det senare 

ingås kontrakt grundade på detta ramavtal. 

3.6 EU-domstolen uttalar bland annat följande. 

 
Den upphandlande myndigheten som från början är part i ramavtalet är tvungen att precisera den totala 
kvantitet som kan komma att bli aktuell för efterföljande kontrakt. Det följer av bestämmelserna om 
beräkning av värdet av ramavtal och av vilka uppgifter som ska anges i annonser om upphandling av 
ramavtal (punkt 60). 

 
Principerna om öppenhet och likabehandling skulle åsidosättas om den upphandlande myndigheten inte 
angav den totala kvantitet som ramavtalet avser (punkt 62–65).  
 
Att ange kvantiteten och beloppet för de tjänster som ramavtalet kommer att omfatta är ett uttryck för 
förbudet mot att använda ramavtal på otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, 
begränsas eller snedvrids (punkt 69).  

3.6.1 Mot bakgrund av domen har Upphandlingsmyndigheten i en vägledning gjort en 

tolkning av domen och uttalat bl.a. att det i direktivstyrda ramavtal med en 

leverantör som huvudregel ska finnas en fastställd takvolym, att takvolymen bör 

avse den mängd eller omfattning av varor och tjänster som högst kan komma att 

avropas och att volymen ofta kan beskrivas i termer av att kunna mätas, vägas, 

räknas eller på annat sätt uttryckas i siffror alternativt som ett värde, under 

förutsättning att värdet är transparent.  

3.6.2 Vidare framgår av vägledningen att ett ramavtals högsta uppskattade värde som 

anges i annonsen inte per automatik utgör en takvolym som kopplas till ramavtalets 

giltighet. Med andra ord bör inte det högsta uppskattade värdet som den 

upphandlande myndigheten anger i annonsen betraktas som ett tak med innebörden 

att avtalet inte längre har någon verkan när denna gräns har nåtts. För att ett 

uppskattat värde ska anses avse ramavtalets volym bör det tydligt anges att det är 

den upphandlade myndighetens avsikt.  

3.6.3 Upphandlingsmyndigheten menar att denna tolkning får stöd av EU-domstolens dom, 

som såvitt avser fastställande av takvolym enbart talar om kvantitet, inte om värde 

samt att det följer av definitionen av ramavtal att det är den uppskattade kvantiteten 

som ska anges, inte värdet. Dessutom talar även ändamålsskäl för denna 

bedömning, då ramavtalets omfattning (kvantitet) avgörs av den upphandlande 

                                           
3 Mål C-216/17 Coopservice Soc. coop. arl (Coopservice) mot Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – 

Sebino (ASST) m.fl. 
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myndighetens behov, vilket den upphandlande myndigheten normalt har kontroll 

över, medan det högsta uppskattade värde som anges i annons och 

upphandlingsunderlag däremot kan vara just en uppskattning. Det verkliga totala 

värdet kommer att visa sig först efter konkurrensutsättningen.4 

3.7 Har takpris föreskrivits för upphandlingen?  

3.7.1 Avtalad ersättningsform  

3.7.1.1 Av de Administrativa Föreskrifterna AFB.14 framgår att ersättningsformen är löpande 

räkning, dvs. ersättning utgår för nedlagd självkostnad mot en gemensamt upprättad 

budget för fas 1. Vidare framgår att nedlagda självkostnader under fas 1 läggs in i 

projektbudgetens rörliga del innan entreprenadkontrakt undertecknas för fas 2.  

3.7.1.2 Ersättningsformen för fas 2 består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen 

ersätts som löpande räkning mot nedlagd kostnad och styrs mot den gemensamt 

kalkylerade projektbudgeten som tas fram under fas 1. Den fasta delen utgörs av ett 

fast pris i kronor som räknas fram innan avtal för fas 2 tecknas genom att 

entreprenörsarvodet som redovisats som en procentandel omvandlas och beräknas 

mot den gemensamt beslutade kalkylen för entreprenadkostnaden.  

3.8 Av AFD.61 framgår att ersättningsformen är löpande räkning mot riktkostnad och att 

riktkostnaden ska justeras under vissa förutsättningar. Normalt brukar riktkostnad 

användas tillsammans med incitament, vilket innebär att riktkostnaden fungerar som 

ett jämförelsebelopp och att parterna delar på mellanskillnaden som kan uppstå om 

verkligt pris överstiger eller understiger riktkostnaden. I det nu aktuella avtalet har 

något incitament inte avtalats. Genom att föreskriva riktkostnad regleras dock 

entreprenörens möjligheter till justerat entreprenörsarvode, då detta endast kan 

justeras om riktkostnaden justeras. Om riktkostnaden överskrids utan rätt till 

justering, minskar entreprenörens vinst på omsättningen i samma takt som 

slutkostnaden ökar. 

3.9 Den i upphandlingsdokumenten beskrivna ersättningsmodellen återspeglas i 

samverkansavtalet och beställningsavtalen med tillägget i de senare att ersättning 

även utgår enligt en timprislista daterad 2018-12-05.  

3.10 Takpris  

3.10.1 Ersättningsformen löpande räkning är i sin rena form inte förenad med takpris, men 

om den förenas med takpris utgör takpriset en maxgräns för vad entreprenaden får 

kosta. Det medför att entreprenören står hela risken om entreprenaden blir dyrare än 

                                           
44 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 5 ff. och s. 19 ff. 
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takpriset. Ett takpris är dock inte samma sak som ett riktpris eller en riktkostnad, 

vilket istället normalt är en uppskattning av kostnaderna för entreprenaden. Ett 

riktpris/riktkostnad är normalt inte bindande för entreprenören, om parterna inte 

avtalat annat. Det betyder att entreprenören är oförhindrad att begära ersättning för 

sina självkostnader i enlighet med avtalad ersättningsform (löpande räkning). 

3.11 Den nu avtalade ersättningsformen har inte förenats med takpris. 

4 ANALYS OCH SLUTSATSER 

4.1 Inledningsvis kan konstateras att uppgiften om upphandlingens värde som angetts i 

upphandlingsdokumenten ingår i det slutliga avtalet genom att de Administrativa 

Föreskrifterna gäller som kontraktshandling. Efter att samverkansavtalet ingåtts, 

men innan det första beställningsavtalet avseende etapp 1 ingåtts, har avtalet 

således uppdaterats med en ny projektkostnad eller ett nytt uppskattat värde av 

upphandlingen. 

4.2 Enligt vår uppfattning innebär inte den omständigheten att Kommunen i 

upphandlingsdokumenten har angett att värdet av upphandlingen uppgår till ca 250 

miljoner kronor varav 150 miljoner kronor avser optioner, att Kommunen har bundit 

sig vid ett takpris för det partneringprojekt (den totalentreprenad) som upphandlas. 

Det finns en rad omständigheter som talar för den uppfattningen. 

4.3 För det första framgår av upphandlingsdokumenten att uppgiften lämnas som en 

allmän och översiktlig upplysning om projektet och att ersättningen för 

entreprenaden ska utges med en rörlig del motsvarande ersättning för verifierade 

självkostnader och en fast del omfattande entreprenörsarvodet. Ersättningsformen 

har inte uttryckligen förenats med något takpris och inte heller har någon riktkostnad 

angivits med belopp i de Administrativa Föreskrifterna. Inte ens om riktkostnaden 

hade preciserats med belopp skulle det medföra en övre gräns för vad projektet får 

kosta, eftersom riktkostnaden inte är något annat än en prisuppskattning. Redan den 

omständigheten att entreprenaden upphandlas med ersättningsformen löpande 

räkning med fast arvode utan takpris utesluter därför att Kommunen kan ha bundit 

sig vid ett fast pris för entreprenaden genom att ha angett upphandlingens värde i 

upphandlingsdokumenten.  

4.4 Därtill kommer att totalentreprenaden upphandlas som ett samverkansprojekt, i 

vilket kostnaderna för projektering och utförande ska tas fram tillsammans med 

entreprenören. Detta medför att någon noggrann kalkylering inte har gjorts inför 

projektet och att någon slutkostnad inte varit och inte heller kunnat vara känd vid 

anbudsinfordran. Även denna omständighet styrker uppfattningen att uppgiften om 

Page 64 of 719



 9 

 

upphandlingens uppskattade värde inte kan vara något annat än just en grov 

uppskattning – inte ett bindande takpris. 

4.5 Vidare bör den uppskattade uppgiften om upphandlingens värde ses i ljuset av syftet 

med uppskattningen. Skälet till att uppskattningen över huvud taget gjorts är att 

kunna avgöra vilka regler i LOU som ska tillämpas för upphandlingen och det 

föreligger inte någon rättsföljd om myndigheten beräknar värdet felaktigt eller anger 

ett felaktigt värde i annonsen eller i upphandlingsdokumenten; en annan sak är att 

en felaktig värdering kan få andra konsekvenser om det visar sig att ett icke 

tillämpligt upphandlingsförfarande har använts. Även mot den bakgrunden har vi  

svårt att se att ett uppskattat värde ska anses vara ett takpris för upphandlingen – 

och detta oavsett om värdet beräknats korrekt eller ej. 

4.6 Dessutom vore en annan slutsats orimlig mot bakgrund av hur 

Upphandlingsmyndigheten tolkat EU-domstolens dom i Coopservicemålet avseende 

volymtak i ramavtal. Om den högsta uppskattning av upphandlingens värde som 

anges i annonsen inte per automatik ska betraktas som ett volymtak ens i ramavtal – 

vilka alltså ska innehålla villkor om uppskattad kvantitet – kan något annat 

resonemang knappast göra sig gällande i fråga om andra avtal, så som 

totalentreprenadkontrakt som upphandlats med ersättningsformen löpande räkning. 

Detta särskilt mot bakgrund av att det verkliga totala värdet av ett 

löpanderäkningskontrakt – på motsvarande sätt som ett ramavtal – visar sig först 

efter konkurrensutsättningen. På motsvarande sätt som för takvolym i ramavtal bör 

ett uppskattat kontraktsvärde i annonsen rimligen utgöra ett takpris för ett 

löpanderäkningskontrakt endast om detta tydligt anges i annonsen, särskilt eftersom 

det inte ens föreligger skyldighet för en upphandlande myndighet att ange kvantitet i 

upphandlingar av byggentreprenader. 

4.7 Konsekvensen av att Kommunen inte varit bunden av den uppskattade 

projektkostnaden är att projektkostnaden kunnat ändras utan att detta utgör en 

omförhandling av väsentliga villkor i avtalet. Detta även med hänsyn till att det inte 

uttryckligen framgår av avtalet att uppgiften om projektkostnaden kan komma att 

justeras, eftersom uppgiften endast är en uppskattning och det ligger i sakens natur 

att en prisuppskattning kan komma att justeras. Att ändringen inte inneburit en 

omförhandling av väsentliga avtalsvillkor får även stöd av de omständigheterna att 

ändringen inte avsett ersättningsvillkoren – som även efter ändringen består 

oförändrade (löpande räkning med fast arvode utan takpris) – och att parterna inte 

heller haft för avsikt att omförhandla ersättningsvillkoren eller några andra villkor.  

4.8 Dessutom är ändringen ett resultat av den projektering som parterna utfört i 

samverkan och i enlighet med avtalet. Att åtgärden att uppdatera projektkostnaden 

skett inom ramen för projektet efterhand som den nya uppskattade kostnaden 

räknats fram, tyder på att ändringen, i likhet med ändringen i mål C-337/98 och 

Page 65 of 719



 10 

 

vissa av ändringarna i mål C-454/06, snarare är ett resultat av tillämpningen av 

avtalet än en omförhandling av villkor som medför att en ny upphandling gjorts och 

att ett nytt kontrakt ingåtts. 

4.9 Ytterligare omständigheter som tyder på att ändringen inte varit väsentlig är att 

ändringen över huvud taget inte avser kontraktets omfattning, dvs. kvantiteten. 

Därutöver är det osannolikt att uppgiften om 547 miljoner kronor, om den skulle ha 

angetts i upphandlingsdokumenten och allt annat lika, skulle ha medfört att någon 

annan anbudsgivare skulle ha godkänts eller att något annat anbud antagits, 

eftersom uppgiften inte haft någon betydelse för varken kvalificeringen av 

anbudsgivarna, prissättningen (som såvitt avser pris har skett i form av en 

procentsats på en fiktiv entreprenadkostnad) eller utvärderingen av anbuden. Inte 

heller har den ändrade projektkostnaden någon annan ekonomisk verkan än den 

ursprungliga uppskattningen, eftersom entreprenören under alla förhållanden 

kommer att få betalat efter utfört arbete med avtalat påslag oavsett vilket belopp 

projektkostnaden uppskattas till. Kontraktets ekonomiska jämvikt har därmed inte 

förändrats till förmån för den leverantör som har tilldelats kontraktet.  

4.10 Det är naturligtvis önskvärt att uppskattningar av värdet av ett kontrakt, i den mån 

sådana återfinns i upphandlingsdokumenten, är realistiska och så väl som möjligt 

speglar det verkliga värdet. Upphandlande myndighets uppskattning av 

kontraktsvärdet har ett signalvärde och kan få betydelse för vilka aktörer som 

intresserar sig för upphandlingen. Samtidigt finns det ingen skyldighet att uppskatta 

ett värde och det går inte att knyta några rättsliga konsekvenser till en felaktig 

uppskattning. Detta gäller i vart fall så länge den felaktiga uppskattningen gjorts i 

god tro och inte inneburit att ett felaktigt upphandlingsförfarande kommit att 

tillämpas. Det finns, såvitt känt för oss, inget som tyder på att kommunen haft några 

andra avsikter än att ge en rimlig uppskattning av kontraktsvärdet. Kommunen har 

inte heller tillämpat ett felaktigt upphandlingsförfarande.  

4.11 Sammanfattningsvis är vår bedömning att ändringen av projektkostnaden inte 

innebär att väsentliga kontraktsvillkor har omförhandlats och därmed inte att en ny 

upphandling gjorts eller att ett nytt kontrakt ingåtts avseende mellanskillnaden 

mellan det ursprungligen angivna uppskattade beloppet. Den del av entreprenaden 

som överstiger 247 miljoner kronor har således inte upphandlats genom en otillåten 

direktupphandling.  

___________________ 
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Kommunstyrelsen 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 219  Dnr 2021KS280 

Svar med anledning av revisorernas grundläggande granskning 
2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen 
redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag till tidsplan och innehåll för den 
löpande rapporteringen. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer beslutade den 1 mars 2021 att överlämna rapporten Grundläggande 
granskning till kommunstyrelsen. Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag 
för sitt uttalande i revisionsberättelsen. 
  
I samband med granskningen lämnar revisorerna tre rekommendationer till kommunstyrelsen. 
I förvaltningens kommentarer till rekommendationerna framgår att man föreslår 
kommunstyrelsen att följa en av rekommendationerna, och att åtgärder har vidtagits inför 
kommande år avseende de övriga rekommendationerna. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 april 2021 
 Grundläggande 2020 granskning inklusive biträdenas rapport 

  
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, noterar 
förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen redovisat med anledning av 
revisorernas granskning, att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag till 
tidsplan och innehåll för den löpande rapporteringen, samt att kommunstyrelsen delger 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet där förvaltningen i 
större utsträckning tar till sig av och arbetar utefter de rekommendationer kommunens 
revisorer och deras sakkunniga föreslår. 
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Kommunstyrelsen 
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2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han 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. 
  
Återremiss och avgöra ärendet 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 
Ekonomi och upphandlingsfunktionen 
Bo Ekström 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-04-26   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS280 007 

 

 

Svar med anledning av revisorernas grundläggande 
granskning 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder 
som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag till tidsplan 
och innehåll för den löpande rapporteringen. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunens revisorer beslutade den 1 mars 2021 att överlämna rapporten 
Grundläggande granskning till kommunstyrelsen. Syftet med granskningen 
är att ge revisorerna ett underlag för sitt uttalande i revisionsberättelsen. 
 
I samband med granskningen lämnar revisorerna tre rekommendationer till 
kommunstyrelsen. I förvaltningens kommentarer till rekommendationerna 
framgår att man föreslår kommunstyrelsen att följa en av 
rekommendationerna, och att åtgärder har vidtagits inför kommande år 
avseende de övriga rekommendationerna. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 26 april 2021 
 Grundläggande 2020 granskning inklusive biträdenas rapport 

 
Ärendet 
Kommunens revisorer beslutade den 1 mars 2021 att överlämna rapporten 
Grundläggande granskning till kommunstyrelsen och välfärdsnämnden.  
 
Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för sitt uttalande i 
revisionsberättelsen. Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen delvis kan 
verifiera att styrelsens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 
under år 2020, i rimlig grad kan verifiera att styrelsens verksamhet har 
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bedrivits utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020, 
samt i rimlig grad kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade 
områden varit tillräcklig under år 2020. 
 
I samband med granskningen lämnar revisorerna tre rekommendationer till 
kommunstyrelsen. Dessa redovisas nedan kompletterat med förvaltningens 
kommentarer. 
 
Kommunstyrelsen rekommenderas att pröva om former för uppföljning och 
rapportering av verksamhet och ekonomi bör tydliggöras inom ramen för 
utvecklingsarbetet av styrmodellen. 
 
Som revisorerna konstaterar så sker rapportering kontinuerligt och enligt 
tidigare rutin. Denna är dock inte politiskt fastställd på lång tid. En plan för 
tider och innehåll i uppföljningarna av kommunstyrelsens verksamheter bör 
fastställas av kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen rekommenderas att säkerställa att en årlig riskanalys 
föregår styrelsens internkontrollplan och att riskanalysen dokumenteras. 
 
Under 2020 har det genomförts ett utvecklingsarbete där en årlig riskanalys 
genomförs på både sektorsnivå och på förvaltningsövergripande nivå. Syftet 
är att definiera risker som behöver hanteras och att prioritera risker att 
granska inom formen av internkontrollplaner.  
 
Riskanalysen dokumenteras på båda nivåerna. De risker som förvaltningen 
prioriterar att hantera genom åtgärder redovisas i sektorsplanerna och följs 
upp vid årets slut. Under 2021 fortgår utvecklingen av arbetet med 
riskanalyser för att ytterligare tydliggöra hanteringen av 
kommunövergripande risker. 
 
Sammantaget bedöms denna rekommendation redan vara omhändertagen i 
nuvarande och kommande arbetssätt. 
 
Kommunstyrelsen rekommenderas att säkerställa ett löpande arbete med 
intern kontroll och tydliggöra uppföljningsfrekvensen av arbetet för att vid 
behov kunna fatta aktuella beslut om åtgärder. 
 
Syftet med kommunens planer för intern kontroll är att säkerställa att 
processer har rätt effekt, men också att det löpande arbetet med intern 
kontroll sköts på korrekt sätt genom att risker kontrolleras och att de brister 
som finns åtgärdas. Förvaltningen gör bedömningen att nämndernas arbete 
med intern kontroll sker på ett sätt som är effektivt och tillräckligt.  
 
Gällande uppföljningsfrekvensen vill förvaltningen påpeka att respektive 
chef och enhet har ansvaret för att kontinuerligt arbeta med intern kontroll, 
det vill säga att kontinuerligt leta efter brister, testa kontrollfunktioner och 
arbeta med åtgärder för att förbättra processer och eliminera risker. Detta 
arbete sker kontinuerligt, men uppmärksammas särskilt i samband med 
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ordinarie planeringsprocess med sektorsplaner och verksamhetsplaner, samt 
i uppföljningen av dessa.  
 
En fastställd uppföljningsfrekvens utanför dessa ordinarie processer skulle 
leda till mer rapportering och administrativt kontrollerande med en eventuell 
påföljd att ansvaret för riskerna centraliseras. En fastställd 
uppföljningsfrekvens skulle leda till mer rapportering och administrativt 
kontrollerande med en eventuell påföljd att ansvaret för riskerna 
centraliseras.  
 
I de fall det finns brister som föranleder att beslut om åtgärder behöver 
fattas anser förvaltningen att det är lämpligt att det sker enligt ordinarie 
delegation och ärendehantering.  
 
 
 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar 
och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, 
kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan 
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: 
Har nämndens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med 
tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om 
förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av 
mål och budget 2020.

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2020. I 
övrigt se “Syfte och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

2

Inledning
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Kommunstyrelsen – Iakttagelser, s. 1

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en plan för sin verksamhet? Verksamhetsplan för kommunstyrelsen samt kommunen i 
sin helhet finns och antogs 2019-11-07 § 308 av 
kommunstyrelsen, resp. 2019-06-17 § 93 av fullmäktige. 

2. Budget a) Har styrelsen antagit en budget för sin verksamhet? Budget återfinns i verksamhetsplan antagen 2019-11-07 §
308. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för styrelsens verksamhet? Kommunfullmäktige har beslutat om fyra verksamhetsmål 
för god ekonomisk hushållning i fullmäktiges strategiska 
plan för 2019-2022. Ett av dessa berör kommunstyrelsens 
verksamheter och återfinns i kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för 2020. Vi noterar att 
verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning inte 
återfinns i kommunfullmäktiges budget och plan för 2020, 
medan de finansiella målen som presenterades i 
fullmäktiges strategiska plan 2019-2022 även återfinns i 
kommunfullmäktiges budget och plan för 2020.

b) Finns mål formulerade för styrelsens ekonomi? De ekonomiska målen utgörs av kommunfullmäktiges 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning, om soliditet 
och redovisat resultat, vilket förutsätter en budget i balans.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Verksamhetsmål samt finansiella mål specificeras med 
mätmetod och målvärde. 

4. Rapportering, 
redovisning och 
åtgärder

a) Har styrelsen upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till styrelsen?

Vi har inte tagit del av politiskt beslutade direktiv eller 
instruktion för hur ekonomi och verksamhet ska 
rapporteras. ”Tidplan för prognosarbetet 2020” märkt 

Sektorn för administrativt stöd, ekonomi och upphandling 
finns, där datum för inlämning specificeras. Vilka uppgifter 
som ska rapporteras vid dessa datum framgår inte av 
dokumentet.

b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi enligt 
direktiv?

E/T Ej tillämpligt, se svar på fråga 4a. 
Vi har tagit del av ekonomiska uppföljningsrapporter från 
ekonomiutskottet för de tillfällen som specificeras i ovan 
omnämnda ”Tidplan för prognosarbetet 2020”. 

Uppföljningarna innefattar kommunstyrelsen samt 
välfärdsnämnens verksamheter och fokuserar på 
ekonomisk prognos.Page 77 of 719
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Kommunstyrelsen – Iakttagelser, s. 2

4. Rapportering, 
redovisning och 
åtgärder

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat? Två av de fyra ekonomiska uppföljningsrapporterna, samt 
delår och årsredovisning, redogör för måluppfyllelse för de 
finansiella målen. Rapport om måluppfyllelse för 
verksamhetsmål görs vid delårsrapport och 
årsredovisning.

d) Vidtar styrelsen åtgärder för att nå måluppfyllelse? Åtgärder vid prognostiserade ekonomiska underskott kan 
utläsas ur uppföljningsrapporter som godkänns av 
kommunstyrelsen. Tydliga åtgärder för att nå 
verksamhetsmålet kan ej utrönas ur protokoll eller erhållen 
dokumentation.

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten? I styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2020 
anges att verksamhetsmålet inom styrelsens 
ansvarsområde är delvis uppfyllt.

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? Fullmäktiges två finansiella mål bedöms uppfyllda i 
kommunens årsredovisning 2020. I styrelsens 
verksamhetsberättelse och bokslut 2020 framgår att 
styrelsens resultat innebär en positiv budgetavvikelse 
om 400 mnkr där merparten förklaras av 
tidsförskjutningar. I bokslutet föreslås ca 142 mnkr av 
överskottet ombudgeteras till 2021. 
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Kommunstyrelsen - Intern kontroll

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Riskanalys a) Finns en dokumenterad riskanalys för 
intern kontroll?

Förvaltningen har genomfört en riskanalys och 
föreslår utifrån den en intern kontrollplan för 2020. 
Riskanalysen finns ej dokumenterad. Mycket 
kortfattad riskbedömning återfinns i styrelsens 
intern kontrollplan.

7. Plan för intern 
kontroll

a) Har styrelsen antagit plan för intern kontroll 
för innevarande år?

Kommunstyrelsen antog internkontrollplan för 2020 
vid sammanträde 2019-11-21 § 343.

8. Rapportering och 
redovisning

a) Har styrelsen upprättat direktiv för 
rapportering till styrelsen?

I reglemente för intern kontroll, beslutat av 
fullmäktige 2018-12-17 § 213, framgår att 
kommunstyrelsen årligen i samband med 
årsredovisning ska utvärdera kommunens samlade 
interna kontroll. Vidare framgår att styrelsens 
huvudsakliga medel för att tillse att det finns en god 
intern kontroll är styrelsens uppsiktsplikt samt de 
fastställda planerings- och uppföljningssystemen.

b) Sker rapportering till styrelsen enligt 
direktiv?

Återrapportering av intern kontrollplan för 2019 görs 
2020-04-02 § 160. Ytterligare rapportering löpande 
under året eller i samband med delårsbokslut kan 
inte ses i kommunstyrelsens protokoll eller i 
delårsrapport. Återrapportering av intern 
kontrollplan för 2020 har vid tidpunkt för den 
grundläggande granskningen inte skett.

c) Vidtar styrelsen vid behov åtgärder utifrån 
lämnad redovisning?

Vid återrapportering av intern kontrollplan för 2019 
2020-04-02 § 160 konstateras att uppföljningen 
visar att åtgärder har vidtagits inom samtliga 
riskområden. Kommunstyrelsen beslutar att 
godkänna uppföljningen.
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Kommunstyrelsen - Avslutning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på kontrollmål 5a

Styrelsen kan delvis verifiera att styrelsens verksamhet har 
bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 2020. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på kontrollmål 5b

Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att styrelsens verksamhet har 
bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
under år 2020.

Intern kontroll
Baseras på kontrollmål 1a, 2a, 3a-c, 
4a-d och 6-8

Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att den interna kontrollen inom 
granskade områden har varit tillräcklig under år 2020. 

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten rekommenderas kommunstyrelsen att:

- pröva om former för uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi bör tydliggöras inom ramen för 
utvecklingsarbetet av styrmodellen, 

- säkerställa att en årlig riskanalys föregår styrelsens intern kontrollplan och att riskanalysen dokumenteras,
- säkerställa ett löpande arbete med intern kontroll och tydliggöra uppföljningsfrekvensen av arbetet för att vid behov 

kunna fatta aktuella beslut om åtgärder. 
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Välfärdsnämnden – Iakttagelser, s. 1

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet? Budget och verksamhetsplan 2020-2022 för 
välfärdsnämnden finns och antogs 2019-10-16 § 243 av 
nämnden. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet? Budget återfinns i verksamhetsplan antagen 2019-10-16 §
243. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens verksamhet? Kommunfullmäktige har beslutat om fyra verksamhetsmål 
för god ekonomisk hushållning i fullmäktige strategiska 
plan för 2019-2022. Tre av dessa berör välfärdsnämndens 
verksamheter. Vi noterar att verksamhetsmålen för god 
ekonomisk hushållning inte återfinns i 
kommunfullmäktiges budget och plan för 2020, medan de 
finansiella målen som presenterades i fullmäktiges 
strategiska plan 2019-2022 även återfinns i 
kommunfullmäktiges budget och plan för 2020. 

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? De ekonomiska målen utgörs av kommunfullmäktiges 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning, om soliditet 
och redovisat resultat, vilket förutsätter en budget i balans. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Verksamhetsmål samt finansiella mål specificeras med 
mätmetod och målvärde. 

4. Rapportering, 
redovisning och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Vi har inte tagit del av politiskt beslutade direktiv eller 
instruktion för hur ekonomi och verksamhet ska 
rapporteras. Förvaltningen har upprättat ett dokument där 
uppföljning av årsplan specificeras. I dokumentet redogörs 
för vilka uppgifter som ska rapporteras och om det ska 
rapporteras till nämnden eller fullmäktige. 

b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi enligt 
direktiv?

E/T Ej tillämpligt, se svar på fråga 4a. 
Vi har tagit del av nämndens fyra ekonomiska 
uppföljningsrapporter för 2020. 
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Välfärdsnämnden – Iakttagelser, s. 2

4. Rapportering, 
redovisning och 
åtgärder

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat? I de fyra ekonomiska uppföljningsrapporterna, samt vid 
delår och årsredovisning, redogörs för måluppfyllelse för 
de finansiella målen. Rapport om måluppfyllelse för 
verksamhetsmål görs i delårsrapport och årsredovisning.

d) Vidtar nämnden åtgärder för att nå måluppfyllelse? Nämnden redovisar genomgående under året en positiv 
ekonomisk avvikelse. Tydliga åtgärder för att nå 
verksamhetsmålen kan ej utrönas ur protokoll eller 
erhållen dokumentation.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? I nämndens verksamhetsberättelse och bokslut 2020 
bedöms två av de tre verksamhetsmålen inom nämndens 
ansvarsområde som uppfyllda, och ett som delvis uppfyllt. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? I verksamhetsberättelse 2020 redovisar välfärdsnämnden 
en positiv budgetavvikelse om 8 mnkr. 

Page 82 of 719



9

Välfärdsnämnden - Intern kontroll

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Riskanalys a) Finns en dokumenterad riskanalys för 
intern kontroll?

Förvaltningen har genomfört en riskanalys och 
föreslår utifrån den en plan för 2020. Riskanalysen 
finns ej dokumenterad. Mycket kortfattad 
riskbedömning återfinns i styrelsens intern 
kontrollplan. 

7. Plan för intern 
kontroll

a) Har nämnden antagit plan för intern 
kontroll för innevarande år?

Välfärdsnämnden antog internkontrollplan för 2020
2019-12-04 § 302.

8. Rapportering och 
redovisning

a) Har nämnden upprättat direktiv för 
rapportering till nämnden?

Enligt reglemente för intern kontroll, beslutat av 
fullmäktige 2018-12-17 § 213, specificeras form för 
återrapportering. Resultat av arbetet med intern 
kontroll lämnas till kommunstyrelsen i samband 
med bokslutet. 

b) Sker rapportering till nämnden enligt 
direktiv?

Återrapportering av intern kontrollplan för 2019 görs 
2020-04-01 § 101. Ytterligare rapportering löpande 
under året eller i samband med delårsbokslut kan 
inte ses i nämndens protokoll eller i delårsrapport. 
Återrapportering av intern kontrollplan för 2020 har 
vid tidpunkt för den grundläggande granskningen 
inte skett.

c) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån 
lämnad redovisning?

Vid återrapportering av intern kontrollplan för 2019 
2020-04-01 § 101 konstateras att uppföljningen 
visar att åtgärder har vidtagits inom samtliga 
riskområden. Välfärdsnämnden beslutar att 
godkänna uppföljningen.
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Välfärdsnämnden - Avslutning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på kontrollmål 5a

Nämnden kan delvis verifiera att nämndens verksamhet har 
bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på kontrollmål 5b

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har 
bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
under år 2020.

Intern kontroll
Baseras på kontrollmål 1a, 2a, 3a-c, 
4a-d och 6-8

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att den interna kontrollen 
inom granskade områden har varit tillräcklig under år 2020. 

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten rekommenderas välfärdsnämnden att:

- pröva om former för uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi bör tydliggöras inom ramen för 
utvecklingsarbetet av styrmodellen,

- säkerställa att en årlig riskanalys föregår nämndens intern kontrollplan och att riskanalysen dokumenteras,
- säkerställa ett löpande arbete med intern kontroll och tydliggöra uppföljningsfrekvensen av arbetet för att vid behov 

kunna fatta aktuella beslut om åtgärder. 
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Miljö- och bygglovsnämnden - Iakttagelser

• I miljö- och bygglovsnämndens reglemente, beslutat av kommunfullmäktige 2020-03-26 § 50, fastslås att miljö- och 
bygglovsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet och byggnadsområdet samt lämna råd, upplysningar och information i frågor som rör 
nämndens verksamhet.

• Kommunfullmäktige har inte tilldelat miljö- och bygglovsnämnden några mål avseende 2020. Nämnden har heller 
inte tagit fram några egna mål för verksamheten.

• Det finns ingen upprättad verksamhetsplan, årshjul eller liknande för miljö- och bygglovsnämnden. 
• En verksamhetsberättelse tas fram av miljö- och bygglovsnämnden i slutet av verksamhetsåret. 

Verksamhetsberättelse för 2019 finns framtagen, beslutad av nämnden 2020-06-10 § 100. Verksamhetsberättelsen 
godkänns av nämnden. Verksamhetsberättelse 2020 är ännu inte beslutad. 

• Miljö- och bygglovsnämnden har under 2020 haft 10 protokollförda sammanträden.
• Av protokoll framgår att nämnden under 2020 löpande tagit del av information avseende bygglov, domar och 

överklaganden, kommande detaljplaner, taxa med mera. Nämnden har också tagit del av informationsärenden 
avseende miljö- och hälsoskydd. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten ansvarar för tillsyn av kommunens 
dricksvatten, utifrån livsmedelslagen.

• I kommunens reglemente för intern kontroll, fastställt av kommunfullmäktige 17 december 2018 § 213, framgår att 
kommunstyrelsen samt välfärdsnämnden årligen ska upprätta, genomföra och följa upp en plan för intern kontroll. 
Det uppges att kommunstyrelsen i egenskap av samhällsbyggnadsnämnd och nämnd för övriga frågor ansvarar för 
den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Miljö- och bygglovsnämnden omnämns inte i kommunens 
reglemente för intern kontroll. 

• Det framgår av nämndens protokoll 2020-06-10 att nämnden får information om kommunstyrelsens interna kontroll.
• Det framgår i protokoll samt kommunens årsredovisning 2020 att miljö- och bygglovsnämnden antar en plan för 

intern kontroll för 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 220  Dnr 2021KS279 

Svar med anledning av revisorernas granskning av intern kontroll 
2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen 
redovisat med anledning av revisorernas granskning.  
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med granskningen av kommunens bokslut år 2020 har revisorerna via sina biträden 
genomfört en granskning av den interna kontrollen gällande finansiell redovisning.  
  
Revisorerna lämnar i sin rapport sammanlagt 6 rekommendationer till kommunstyrelsen.  
  
I tjänsteskrivelsen redovisar förvaltningen sin bedömning av rekommendationerna. Tre av 
rekommendationerna är hanterade i samband med en tidigare behandlad revisionsrapport. Av 
de övriga tre rekommendationerna har förvaltningen ändrat arbetssätt i enlighet med en av 
dessa och strävar efter att närma sig rekommendationens intentioner i ytterligare ett fall. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 april 2021  
 Granskning av intern kontroll 2020 inklusive biträdenas rapport Granskning av 

årsredovisning och intern kontroll 2020 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, noterar 
förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen redovisat med anledning av 
revisorernas granskning, samt att kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer beslutet. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet där förvaltningen i 
större utsträckning tar till sig av och arbetar utefter de rekommendationer kommunens 
revisorer och deras sakkunniga föreslår. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han 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. 
  
Återremiss och avgöra ärendet 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 
Ekonomi och upphandlingsfunktionen 
Bo Ekström 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-04-22   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS279 007 

 

 

Svar med anledning av revisorernas granskning av intern 
kontroll 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder 
som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning.  
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I samband med granskningen av kommunens bokslut år 2020 har 
revisorerna via sina biträden genomfört en granskning av den interna 
kontrollen gällande finansiell redovisning.  
 
Revisorerna lämnar i sin rapport sammanlagt 6 rekommendationer till 
kommunstyrelsen.  
 
I tjänsteskrivelsen redovisar förvaltningen sin bedömning av 
rekommendationerna. Tre av rekommendationerna är hanterade i samband 
med en tidigare behandlad revisionsrapport. Av de övriga tre 
rekommendationerna har förvaltningen ändrat arbetssätt i enlighet med en 
av dessa och strävar efter att närma sig rekommendationens intentioner i 
ytterligare ett fall. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 22 april 2021  
 Granskning av intern kontroll 2020 inklusive biträdenas rapport 

Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2020 
 
Ärendet 
Nedan redovisas rekommendationerna samt förvaltningens kommentarer till 
dessa. 
 
Vi rekommenderar att kommunen resultatavräknar exploateringsprojekten 
löpande och i linje med RKRs rekommendationer. 
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Rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning (RKR) innebär i 
korthet att varje tomtförsäljning ska resultatredovisas med uppskattat 
nettobelopp för varje tillfälle. För att detta ska kunna ske ska en bedömning 
göras av vad varje tomt belastas med av gemensamma kostnader. När 
projektet är färdigt kommer differensen mellan de bedömda kostnaderna och 
de verkliga att bokföras som en avräkning.  
 
Då kommunen ofta hanterar stora exploateringsprojekt där de gemensamma 
kostnaderna är svåra att bedöma, liksom en rimlig fördelning av dessa per 
enskild tomt innebär förfarande en stor osäkerhet och en stor arbetsinsats. 
Förvaltningens bedömning är dock att delredovisningar av pågående 
exploateringsprojekt bör kunna ske i större omfattning än vad som historiskt 
varit fallet. 
 
Det bör också nämnas att resultat från exploateringsredovisningen inte 
budgeteras och heller inte får användas för att finansiera löpande 
verksamhet i Härryda kommun. Sättet att redovisa får alltså ingen påverkan 
på ekonomistyrningen. 
 
Vi rekommenderar att attest sker i samband med inbetalning från SKV för 
att säkerställa att rätt intäktsbelopp konteras. 
 
I dagsläget bokförs den månadsvisa inbetalningen av skattemedel från 
Skatteverket (SKV) enligt instruktion från budgetcontroller. Någon 
ytterligare kontroll av att det sker i enlighet med instruktionen sker inte. 
Precis som i andra sammanhang kan alltså felbokföring ske. Däremot 
kontrolleras bokföringen i efterhand. 
 
Förvaltningen kommer från april månads skatteinbetalning att införa ett 
attestförfarande av bokföringen av skattemedel, vilket ytterligare minskar 
risken för felkontering. 
 
Vi rekommenderar att löpande uppföljning dokumenteras av alla villkorade 
bidrag där bidragsgivaren villkorar redovisningen av användning av 
bidraget. 
 
Det är inte ovanligt att bidrag både från stat och övriga är villkorade och i 
vissa fall är det tydligt på vilket sätt bidragsgivaren vill att återredovisning 
ska ske. Samtliga villkorade bidrag ska självklart användas till det som 
villkoren anger. 
 
Då kraven på återredovisning skiljer sig åt och i vissa fall saknas är det inte 
rationellt att reglera hur en löpande uppföljning ska dokumenteras. Det är 
inte heller alltid nödvändigt. Kommunen har hittills inte betalat tillbaka 
något bidrag med motiveringen att det inte kunnat styrkas hur bidraget 
använts. 
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över och formalisera rutinerna 
för behörighetshanteringen i lönesystemet, tex. avseende tilldelning, avslut 
och ändring av behörigheter. 
 
Kommunstyrelsen behandlade den 4 februari 2021 kommunrevisionens 
rapport ”Granskning av intern kontroll i löneprocessen”.  I svaret redovisar 
förvaltningen att man delar revisionens uppfattning att vissa rutiner och 
kontroller behöver utvecklas och formaliseras. En sådan rutin är tilldelande 
av behörigheter i lönesystemet. Kommunstyrelsen godkände då en översyn 
av internkontroller så att de tydligare syftar mot kontinuerlig utveckling och 
förbättring. 
 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tydliggöra att det till reseräkningar 
och utlägg måste finnas erforderliga underlag som styrker verifikationen, 
samt säkerställer att erforderliga underlag finns för lönetransaktioner då 
detta är att betrakta som räkenskapsmaterial. 
 
I samband med att kommunstyrelsen behandlade rapporten ”Granskning av 
intern kontroll i löneprocessen” godkände kommunstyrelsen hanteringen att 
kvitto för kortare kollektivtrafikresor inte behöver redovisas. 
 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att överväga ifall genomgång och 
analys av logglistor över förändringar av fasta data i lönesystemet bör ske 
som ett led i det interna kontrollarbetet. 
 
Kommunstyrelsen behandlade den 4 februari 2021 kommunrevisionens 
rapport ”Granskning av intern kontroll i löneprocessen”.  Förvaltningen 
bedömde i samband med rapporten ”Granskning av intern kontroll i 
löneprocessen” att logglistornas utformning där i princip varje 
knapptryckning skapar en post gör det orimligt att gå igenom och analysera 
logglistor över all fast data. Stickprovskontroller ska dock utföras som en 
del i den interna kontrollen 
 
 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat Härryda 
kommuns årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som 
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska ställningen? 

Uppfyllt 

Årsredovisningen lämnar 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
finansiering och den 
ekonomiska ställningen.  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Delvis uppfyllt 

Båda finansiella mål uppfylls 
medan två av fyra 
verksamhetsmålen uppfylls 
delvis enligt 
Kommunstyrelsens 
bedömning.  
Vi gör ingen annan 
bedömning av 
måluppfyllelsen än den som 
Kommunstyrelsen gör. 

 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?   
 

Ej uppfyllt 

I likhet med tidigare år 
påträffas avvikelse från 
lagkrav och god 
redovisningssed vad gäller 
redovisning av 
pensionsförpliktelser och 
intäktsredovisning vid 
exploatering. Vår bedömning 
är att den felaktiga 
redovisningen inte är förenlig 
med god redovisningssed 
samt att den är av betydande 
storlek varför upprättat 
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bokslut och årsredovisning 
inte är förenligt med enligt 
lagens krav och god sed.   
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 Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 
ekonomiska ställning. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 
beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.   

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

Revisionskriterier 
Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i ”Vägledning för 

redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning 
och granskning av räkenskapsmaterial. Vi vill informera om att den sammanställda 
redovisningen har stämts av mot inrapporterade ej reviderade resultat- och 
balansräkningar från dotterbolagen.  

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställs av Kommunstyrelsen 2021-03-04 och 
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2021-03-25. Vår granskning baseras således 
huvudsakligen på ett utkast till årsredovisning daterat 2021-02-23 varefter justeringar 
görs fram till fullmäktiges behandling.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och av redovisningschef. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
gällande bokslut och 
årsredovisning 2020 

 
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 
Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft. 
Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information: 

• En översikt över utveckling av kommunens verksamhet. 
• Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning. 
• Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för kommunen som inträffat 

under räkenskapsåret eller efter dess slut. 
• Upplysning om kommunens förväntade utveckling. 
• Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron. 
• Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning och 

uppföljning av kommunens verksamhet. 
• Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
• Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. 
• Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar 

 
Rådet för kommunal redovisning har gett ut rekommendation R15 
Förvaltningsberättelse som förtydligar lagens intentioner. Rekommendationen träder i 
kraft 1 januari 2020. 
 
Härryda kommuns årsredovisning omfattar perioden januari-december. 
Kommunstyrelsen har överlämnat årsredovisningen inom lagstadgad tid till fullmäktige. 
Förvaltningsberättelsen innehåller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer 
enligt ovan. 
 
Från och med år 2020 gäller RKRs rekommendation R 15 fullt ut såsom god 
redovisningssed. Härryda kommun följer rekommenderad struktur med koncern- och 
kommunperspektiv. Obligatoriska rubriker och informationsinnehåll återges på 
strukturerat och informativt sätt. Redovisning av styrmodell och internkontrollarbete 
sker. 
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Driftredovisning 
RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020. 
Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. 
 
Det framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande 
verksamheten. En stor avvikelse i driftsresultat mot budget redovisas. Kommentarer 
kring avvikelserna lämnas i årsredovisningen och vi gör inga andra bedömningar än de 
som redovisas där. 
 
Retroaktiva löner (lönerevision avseende 2020 som betalas ut 2021) har beaktats i 
årsbokslutet och bokats upp som en interimsskuld.  
 
Årets resultat motsvarar ca två skattekronror. Ca 70 mnkr utgör överskott från 
exploateringsverksamheten varav största posten utgör investeringsbidrag från externt 
byggbolag.  
 
Statlig ersättning för sjukskrivningar har inte fördelats ut till verksamheterna utan 
redovisas på finansförvaltningen (ca 20 mnkr). Kommunens beräknade Corona-
relaterade kostnader uppgår till ca 30 mnkr. Socialtjänsten har återsökt ca 20 mnkr från 
Socialstyrelsen.  
 
Efterfrågan på hemtjänst och särskilt boende har minskat under året. Huruvida detta är 
en bestående effekt kan inte bedömas. Ett särskilt boende med ca 50 platser låg i 
budget 2020 men startar först år 2022.  
 

Investeringsredovisning 

RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020.  
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens 
investeringsverksamhet. 
 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 607 mnkr koncernen (ca 390 mnkr i kommunen). 
Specifikation över större objekt lämnas med aktuell projektbudget och uppgift om när de 
beräknas färdigsställas. 
 
Under 2021 skall genomgång av inventarierna ske sektor för sektor innan utrangering 
sker av poster som är helt avskrivna. 
 
Bedömning 

• Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om 
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 
ställningen. Poster i redovisingen bedöms ha hanterats på korrekt sätt.   

 
• Förvaltningsberättelsen bedöms väl uppfylla de krav på information som god sed 

anger. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans 
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för år 2020, dvs balanskravet uppfylls. Inga underskott från tidigare år finns att 
återställa. 

 

God ekonomisk hushållning 

Fullmäktige har i samband med budget 2020 fastställt två finansiella mål, vilka även 
omfattar ingående koncernbolag, samt fyra verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 
hushållning. I årsredovisningen redovisar Kommunstyrelsen en bedömning av 
måluppfyllelsen.  

 
Avstämning av de finansiella målen  

Finansiella mål Utfall 
2020 

Kommentar 

Soliditeten ökar med 1% per 
år  

Uppfylls Uppfylls för 2020 men inte för 
koncernen mätt över den senaste 
fyraårsperioden (mindre 
avvikelse) 

Resultatet är 2,5% av 
verksamhetens 
nettokostnader 

Uppfylls  Uppfylls för både kommun och 
koncern år 2020 och den senaste 
fyraårsperioden 

 

Avstämning av de verksamhetsmässiga målen  

Verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 
hushållning  

Redovisas 
måluppfyllelse  

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

Uppnås delvis 

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och 
föräldrar kan välja verksamhetsform. 

Uppfylls  

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

Uppnås delvis 

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

Uppnås delvis 

 

Bedömning 
• Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet 
inte i allt väsentligt skulle vara förenligt med de mål kopplade till god ekonomisk 
hushållning som fullmäktige fastställt. Vi gör ingen annan bedömning av 
måluppfyllelsen än som Kommunstyrelsen gör.  
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Rättvisande räkenskaper1 

Iakttagelser 
Härryda kommun avviker främst mot lag och god redovisningssed avseende 
pensionsredovisning, intäktsredovisning kopplat till exploateringsverksamhet, 
redovisning av leasingkontrakt samt gällande redovisning av egenupparbetad tid på 
projekt kopplat till investeringar. 
 
Pensionsförpliktelser ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den 
så kallade blandmodellen. Det innebär att pensioner intjänade från och med 1998 ska 
redovisas som en avsättning i balansräkning och tidigare intjänade pensioner ska 
redovisas som en ansvarsförbindelse. I Härryda kommun tillämpas inte blandmodellen, 
utan fullfonderingsmodell och hela pensionsförpliktelsen redovisas som en avsättning i 
balansräkningen. Avsteget innebär även att resultatet är bättre än om lagen efterlevs 
samt att balansräkningen påverkas väsentligen då avsättningarna (vilka borde redovisas 
som ansvarsförbindelse) är för högt redovisade. 
 
RKR anger följande kring god redovisningssed; ”Ett grundläggande syfte med 

redovisning och finansiell rapportering i kommuner och landsting är att lämna 
information som ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Hur 
redovisningsskyldigheten ska fullgöras regleras av lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR). Ett övergripande krav i lagen om kommunal 
redovisning är att bokföring och redovisning ska fullgöras på ett sätt som 
överensstämmer med god redovisningssed. Lagen reglerar emellertid ett begränsat 
antal frågor och utgör, utan kompletterande normgivning ingen tillräcklig grund för att 
upprätta ett bokslut och en årsredovisning.” Detta betyder att avvikelse från gällande 
lagstiftning inte är förenlig med god redovisningssed medan avsteg från normgivande 
organ (RKR) kan motiveras i särskilda fall. Pensionsredovisning regleras LKBR 5 kap 4 
§ vilket Härryda kommun inte efterlever (fullfondsredovisning). Även om påverkan på 
resultaträkningen inte är materiell så är påverkan på balansräkningen materiell 
(väsentlig). Vald modell för pensionsredovisning är således inte förenligt med 
lagstiftning och god redovisningssed.  
 
Likt tidigare år avviker kommunens redovisning från god sed vad gäller intäkter och 
kostnader hänförliga till exploatering. Intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen 
först när ett exploateringsprojekt slutredovisas istället för successivt. 

Kommunen redovisar leasingen som operationell istället för finansiell vilket är ett avsteg 
från RKR R5. En översiktlig bedömning är att denna avvikelse inte är väsentlig 
beloppsmässigt då relativt få lokaler hyrs eller hyrs ut.  

Egenupparbetad tid hänförliga till investeringsprojekt redovisas med OH-pålägg istället 
för att endast belasta med direkt lön i form av lön, arbetsgivaravgifter och 
pensionskostnader. Detta är ett avsteg från RKR som anger att man endast får använda 
direkt lön vid egenupparbetade timmar på projekten. 

 
1 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.  
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Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar redovisas inte enligt god sed, dvs 
intäktsförs i enlighet med bestämmelser i RKR R 2 (i takt med eventuella villkor förenade 
med intäkten fullgjorts).  

Den sammanställda redovisningen för år 2020 har efter genomgång korrigerats med 
erforderliga elimineringar (obeskattade reserver redovisas dock fortfarande i 
balansräkningen). Rättelse av tidigare år inklusive jämförelsesiffror har inte skett. 

Bedömning 
• Vi noterar att avvikelserna från god redovisningssed är likartade som tidigare år 

samt att resultateffekten av pensionsredovisningen framgår av årsredovisningen. 
I övrigt har vi inga noteringar gällande upprättat bokslut.  

 
• Till följd av ovan redovisade avvikelse från lagstiftning gällande 

pensionsredovisning bedömer vi att räkenskaperna inte upprättats i enlighet med 
god redovisningssed. Avvikelsen gällande pensionsredovisningen strider mot 
gällande lagstiftning och bör därmed korrigeras. 
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 Iakttagelser och 
rekommendationer kopplat till 
intern kontroll gällande 
finansiell redovisning 

 

Inköpsprocessen: 

● Vi har noterat att beloppsnivåer kopplat till behörigheter inte är inlagda i 
inköpssystemet och levantörssystemet (Proceedo).  

● Under året har genomgång av antalet beställare i systemen skett varvid många 
behörigheter har struktits. Vi ser positivt på denna genomgång och uppdatering.  

Materiella anläggningstillgångar: 

● Resultatavräkning av exploateringsprojekt sker först när projektet är del- eller 
slutredovisat vilket inte är i enlighet med god redovisningssed enlig lag och 
rekommendationer. Vi rekommenderar att kommunen resultatavräknar 
exploateringsprojekten löpande och i linjer med RKRs rekommendationer. 

Intäktsprocessen: 

● Kommunen genomför inga kontroller mer än att kassaansvarig stämmer av inbetalning 
mot underlag från Skatteverket (SKV). Ingen systemmässig attest sker av berörd 
transaktion. Då kommunalskatten är kommunens mest väsentliga intäktsflöde 
rekommenderar vi att attest sker i samband med inbetalning från SKV för att säkerställa 
att rätt intäktsbelopp konteras. 

● Vid vår granskning har stickprov avseende villkorade bidrag genomförts. Vi har ej kunnat 
erhålla underlag för uppföljning av nedlagda kostnader för granskat bidrag.  Vi 
rekommenderar att löpande uppföljning dokumenteras av alla villkorade bidrag där 
bidragsgivaren villkorar redovisning av användning av bidraget - detta för att minska på 
risken för att återbetalningsskyldighet skulle kunna uppstå.  

Löneprocessen:  

● Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att se över och formalisera rutinerna för 
behörighetshanteringen i lönesystemet, t.ex. avseende tilldelning, avslut och 
ändring av behörigheter. Vi har under året även genomfört en särskild 
granskning av lönehanteringen och i samband med denna granskning lämnat ett 
antal rekommendationer för att vidareutveckla den interna kontrollen. 
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● Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att tydliggöra att det till reseräkningar och utlägg 

måste finnas erforderligt underlag som styrker verifikationen samt säkerställ att 
erforderliga underlag finns för samtliga lönetransaktioner då detta är att betrakta som 
räkenskapsmaterial. 

● Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att överväga ifall genomgång och analys av 
logglistor över förändringar av fasta data i lönesystemet bör ske som ett led i det interna 
kontrollarbetet. 

Övriga iakttagelser:  

● Kommunen har aktiebrev i gällande de kommunala bolagen. Eftersom det alltid 
finns en risk att fysiska aktiebrev kan förkomma bör det prövas om de skall 
makuleras.  

● Redovisning av pågående tvister sker i förvaltningsberättelsen. 

● Under året har kommunens borgenspolicy uppdaterats bland annat till förmån för 
föreningslivet i kommunen. I årsredovisningen redovisas beviljad borgenram 
vilken kan skilja sig från faktiskt utnyttjad borgensram. 
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Gunilla Lönnbratt  

  
 
 
 
 
Fredrik Carlsson 

Auktoriserad revisor 
 

 Certifierad kommunal 
revisor 
Uppdragsledare 

 
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 2020-11-
25. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 205  Dnr 2021KS165 

Ekonomisk månadsuppföljning med verksamhetsuppföljning per 
mars 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner prognosen och beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige prognosen. 
  
Under förutsättning av kommunfullmäktiges medgivande uppdrar kommunstyrelsen åt 
förvaltningen att genomföra extra underhållsåtgärder på fastigheter på maximalt 15 Mnkr. 
  
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige medger ett överskridande på 15 mnkr för underhållsåtgärder på 
fastigheter under år 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 126,3 mnkr för 2021 och med 
ett budgeterat resultat om 36,2 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 90,1 mnkr. 
Kommunstyrelsen avviker positivt med drygt 3 mnkr och Välfärdsnämnden med 23 mnkr. 
Finansförvaltningens avvikelse är positiv om drygt 65 mnkr medan den politiska 
verksamheten visar underskott om 1,3 mnkr. I prognosen ingår inte intäkter från 
exploateringsverksamheten. 
  
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 287 mnkr. Det innebär att sektorernas prognos 
ligger inom ramen för godkända nivåer. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 april 2021 
 Månadsprognos per mars 2021 KS 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
godkänner prognosen och beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder, att kommunstyrelsen 
delger kommunfullmäktige prognosen, samt att under förutsättning av kommunfullmäktiges 
medgivande uppdrar kommunstyrelsen åt förvaltningen att genomföra extra 
underhållsåtgärder på fastigheter på maximalt 15 Mnkr. 
  
Vidare föreslår Per Vorberg (M) med instämmande av Roland Jonsson (MP) att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige medger ett överskridande på 15 mnkr för 
underhållsåtgärder på fastigheter under år 2021. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-04-28   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS165 042 

 

 

Ekonomisk månadsuppföljning med 
verksamhetsuppföljning per mars 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner prognosen och beslutar att inte vidta 
ytterligare åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige prognosen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige medger ett överskridande på 15 mnkr för 
underhållsåtgärder på fastigheter under år 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 126,3 mnkr 
för 2021 och med ett budgeterat resultat om 36,2 mnkr innebär det en 
positiv budgetavvikelse om 90,1 mnkr. Kommunstyrelsen avviker positivt 
med drygt 3 mnkr och Välfärdsnämnden med 23 mnkr. 
Finansförvaltningens avvikelse är positiv om drygt 65 mnkr medan den 
politiska verksamheten visar underskott om 1,3 mnkr. I prognosen ingår inte 
intäkter från exploateringsverksamheten. 
 
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 287 mnkr. Det innebär att 
sektorernas prognos ligger inom ramen för godkända nivåer.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 28 april 2021 
 Månadsprognos per mars 2021 KS 
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Ärendet 
Prognos för kommunen 
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 126,3 mnkr 
för 2021 och med ett budgeterat resultat om 36,2 mnkr innebär det en 
positiv budgetavvikelse om 90,1 mnkr. I prognosen ingår inte eventuella 
intäkter från exploateringsverksamheten.  
Det lagstadgade balanskravsresultatet är 117,2 mnkr. Skillnaden mellan 
126,3 mnkr och 117,2 mnkr beror på Härryda kommuns 
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 65,2 mnkr, 
kommunstyrelsen 3,2 mnkr, välfärdsnämnden 23 mnkr och politisk 
verksamhet -1,3 mnkr.  
 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 287 mnkr. Det innebär att 
sektorernas prognos ligger inom ramen för godkända nivåer.  
  
Prognos för kommunstyrelsens verksamheter 
Nettokostnaden för kommunstyrelsen uppgår till 217,3 mnkr, vilket avviker 
positivt med knappt 3,2 mnkr jämfört mot budget.  
 
Samhällsbyggnad prognostiserar en negativ avvikelse om 0,9 mnkr och det 
är inom trafik som det största underskottet uppstått. Teknik och 
förvaltningsstöd prognostiserar ett överskott om 1 mnkr. Det förklaras bland 
annat av en högre försäkringsersättning, på grund av branden i 
Ekdalaskolan, än vad som bokats upp i bokslut 2020. Kommunledning och 
stödfunktionernas överskott beror främst på återbetalning av pensionsmedel 
från Räddningstjänstförbundet samtidigt som medlemsavgiften är lägre än 
budgeterat. 
 
I bilagan ”Månadsprognos per mars 2021 KS” redovisas prognoser, 
avvikelser och vidtagna åtgärder samt en bedömning av grunduppdragens 
utveckling samt status med arbetet av de politiska uppdrag som beskrivs i 
verksamhetsplanen.  
 
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.  
 
Med anledning av att det ekonomiska resultatet förefaller att överskrida 
både den fastställda budgeten och de finansiella målen bedömer 
förvaltningen att det finns utrymme för vissa engångssatsningar. Inom 
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fastighetsområdet föreslås att kommunfullmäktige medger ett överskridande 
med anledning av underhållsåtgärder med 15 mnkr.  
 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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1 Härryda kommun 
1.1 Prognos i korthet - kommunövergripande 

1.1.1 Driftsredovisning 
Resultatutveckling för åren 2014-2020 och prognos för 2021 

 
Resultatet prognostiseras till 126 mnkr. Härryda kommun redovisar avsättning till pensioner enligt 
fullfondsmodell. Enligt lag ska blandmodellen tillämpas och när en justering till blandmodellen gjorts 
sjunker resultatet med 9 mnkr från 126 mnkr till 117 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 126,3 mnkr och med ett budgeterat resultat om 36,2 
mnkr betyder det ett överskott jämfört med budget om 90,1 mnkr. Sektorernas budgetavvikelse är 26,2 
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mnkr, varav välfärdsnämnden bidrar med 23 mnkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott 
om 65,2 mnkr och politisk verksamhet visar underskott med 1,3 mnkr. 

Sektorn för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse om 3,5 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 av överskott till följd av färre elever/barn 
än budgeterat inom förskolan och gymnasiet. Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett överskott om 
19,5 mnkr vilket huvudsakligen beror på försening av nya särskilda boendet i Säteriet. 

Sektorn för samhällsbyggnads verksamheter prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr och det är 
inom trafiks verksamhet det största underskottet finns. 

Teknik- och förvaltningsstöd prognostiserar en positiv avvikelse om 1 mnkr. Det förklaras främst av 
en högre försäkringsersättning till följd av branden i Ekdalaskolan än väntat. 

Kommunledning och stödfunktionerna prognostiserar ett överskott med 3,0 mnkr. Avvikelsen beror 
främst på återbetalning av pensionsmedel från Räddningstjänstförbundet samtidigt som 
medlemsavgiften är lägre än budgeterat. Detta innebär sammantaget ett överskott med 1,9 mnkr. 

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 65,2 mnkr. Största positiva avvikelsen 
visar skatter och bidrag. 

1.1.2 Investeringsredovisning 

Investeringarna beräknas att vid årets slut uppgå till 287 mnkr vilket innebär ett sammanlagt överskott 
om 126 mnkr. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar överskott på 51 mnkr och sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd redovisar ett överskott på 70 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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1.1.3 Finansförvaltning 

Driftredovisning 

Verksamhet, tkr Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Bokslut 
2020 

Skatteintäkter, bidrag, utjämning -2 383 108 -2 310 108 73 000 -2 306 205 

Pensioner enl fullfond, exklusive finansiella 
kostnader 128 885 111 163 -17 722 103 408 

Finansiella intäkter och kostnader, inkl 
finansiell kostnad för pensioner 5 938 11 560 5 622 16 909 

Kalkylerad internränta, intern po (inkl 
pensionsdelen), arbetsgivaravgift -113 413 -121 713 -8 300 -138 358 

Kalkylerad lönerevision 30 542 35 542 5 000 0 

Övriga verksamhetskostnader 755 8 355 7 600 -12 406 

Nettokostnad -2 330 401 -2 265 201 65 200 -2 336 652 

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 65,2 mnkr vilket är en försämring 
jämfört med februariprognosen om 21,8 mnkr. 

Största positiva avvikelsen visar skatter och bidrag (se nedan) medan pensionskostnaderna väntas bli 
högre än budgeterat. 

Pensionsprognosen grundar sig på KPA:s rapport från april 2021. Anledningen till den stora negativa 
förändringen jämfört med tidigare prognos är att en förändring av livslängdsantagandet är gjort. När 
livslängden ökar gör det också att pensionskostnaderna ökar. För Härryda kommun blir detta extra 
kännbart eftersom hela pensionsskulden, även den del som enligt lag ska redovisas som en 
ansvarsförbindelse, finns upptagen i balansräkningen. Förändringen innebär en merkostnad under 
2021 om 28 mnkr. 

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 11,3 mnkr. 
I vårpropositionen förlängde regeringen och samarbetspartierna ersättningen till juni 2021. 

- var av skatter och bidrag 

Verksamhet, tkr Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Bokslut 
2020 

 Skatter och inkomstutjämning  -2 145 498 -2 106 855 38 643 -2 056 303 

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

 Övrig utjämning  -124 128 -122 762 1 366 -211 033 

Nettokostnad -2 383 108 -2 310 108 73 000 -2 306 205 

Skatteunderlagsprognosen i cirkulär 21:20 (april) 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. 
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1.1.4 Medelsförvaltning 
Sammanfattning 

Kommunens finanspolicy anger att förvaltningen tertialvis skall lämna rapport till kommunstyrelsen 
avseende medelsförvaltningen för koncernen. Härryda kommun, Härryda Energi AB (HEAB) och 
Härryda Vatten och Avfall AB (HVAAB) har ett gemensamt företagskonto, vilket innebär att man kan 
använda likviditeten inom hela koncernen. Kontot administreras av kommunen och har en 
sammanlagd kredit på 150 mkr. 

Från april gäller ett nytt avtal avseende koncernkontot. Avtalet innebär bland annat att kommunen vid 
negativ ränta kommer att belastas med en kostnad för innestående likviditet. 

Koncernen har under året inte använt krediten. Det första kvartalet har koncernen tvärtom haft en 
överlikviditet. Orsaken är bättre resultat och en lägre investeringsnivå än vad som är planerat. Vidare 
gjordes en upplåning under föregående år i förebyggande syfte. 

Kommunen har vid första tertialet en långfristig skuld på 900 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med 
bokslutet. 

Kommunen har gått i borgen för HEAB:s långfristiga sammanlagda upplåning på 260 mkr. HVAAB 
har ännu inte tagit lån i eget namn. För närvarande använder bolaget koncernens överlikviditet för sin 
finansiering och har heller inte tagit över lån för sina anläggningar från kommunen. 

Under perioden 2021-01-01—2021-03-31 har finanspolicyn följts och förvaltningen ser inget skäl till 
att avvikelser skall uppstå under resten av året. 

Finansieringsrisker koncernen 

Finanspolicyn anger avseende kapitalbindningen att samtliga lån skall kunna betalas tillbaka inom 15 
år utan extra kostnad och att högst 50 % av lånestocken får förfalla till betalning under den närmaste 
12-månadersperioden. Högst 75 % av lånestocken får räntejusteras varje 12-månadersperiod och för 
kommande perioder begränsas möjligheten till räntejustering till som mest 50 % under en 
tvåårsperiod. 

Koncernen en längre kapitalbindning än vad policyn anger som lägsta nivå, samtidigt som samtliga lån 
kan betalas tillbaka inom 15 år. Eftersom bedömningen är att kapitalet kommer att behövas under 
överskådlig tid är strävan ha en relativt lång kapitalbindning och att därigenom inte riskera i att hamna 
i en akut kapitalbrist. I ett läge där man har ett visst likviditetsöverskott innebär det dock en 
begränsning av flexibiliteten 

Finansieringsrisker kommunen 

Kommunen har marginellt längre kapitalbindning (2,82 år) och kortare räntebindning (1,62 år) än 
HEAB.  Det innebär att kommunen har en relativt låg risk i sin finansiering. Snitträntan de senaste 12 
månaderna är 0,93 %. 

Övrigt 

Samtliga lån är upptagna hos Kommuninvest och enbart i svensk valuta. Inga finansiella instrument 
har använts. 

1.2 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. 
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1.2.1 Finansiella mål 
Politiskt 
prioriterade 
områden 

  Prognos 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Soliditeten ökar med 
en procentenhet per 
år 

 
Förändring av soliditet 8 1 3 -1 

Soliditet, rullande fyra 2,75 1 1,3 1 

Resultatet är 2,5 
procent av 
verksamhetens 
nettokostnader 

 

Resultatets andel av 
verksamhetens 
nettokostnader 

5,6 11,4 5,3 1,5 

Resultatandel, rullande 
fyra 6 5,8 4,5 4,8 

 

Det finansiella målet "soliditeten ökar med en procentenhet per år" beräknas uppnås både 
under 2021 och för fyraårsperioden. Soliditeten ökar med 8 procentenhet från 32 procent till 
40 procent. Tack vare det goda resultatet om 126 mnkr i kombination med en lägre investeringsvolym 
än planerat ökar soliditeten. En annan bidragande faktor till soliditetsförbättringen är bildandet av ett 
VA bolag där bolaget övertar sin andel av de kommunala lånen och anläggningstillgångar vilket 
motsvarar en soliditetsförbättring om ca 4 procent.  

Resultatet för 2021 uppgår till 5,6 procent av verksamhetens nettokostnad vilket är högre än 
målsättningen 2,5 procent. Det betyder att målet nås både för det enskilda året och sett över en 
rullande fyraårsperiod. 

1.3 Politisk organisation 

Driftredovisning 

Verksamhet, tkr Prognos 
2021 Budget 2021 Avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Politisk organisation 13 998 12 692 -1 306 13 718 

Nettokostnad 13 998 12 692 -1 306 13 718 

För den politiska organisationen beräknas ett underskott på 1,3 mnkr. Detta förklaras främst av ej 
budgeterade kostnader för ny beredning och högre kostnader för partistöd. Åtgärder enligt KF 
budgetbeslut vidtas inte för att få ner kostnaderna. 
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2 Kommunstyrelsen 

2.1 Styrmodell 

 
Styrmodellen innehåller följande delar: 
Vision: Härryda – här vågar vi! 
I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och 
blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer. 
Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft 
Förhållningssätt 
I Härryda kommun har vi ett gemensamt förhållningssätt som uttrycker hur vi vill vara och agera på 
jobbet, för att gemensamt förflytta kommunen mot visionen. Genom vårt förhållningssätt påverkar vi 
upplevelsen av Härryda kommun. 
"Varje dag gör vi mötet med Härryda kommun enkelt. Vi är engagerade, ser möjligheter och skapar 
lösningar. Vi är kompetenta, professionella och öppna för olika perspektiv. Vi prövar nya idéer och 
vill alltid bli bättre. Tillsammans åstadkommer vi mer" 
Verksamhetens grunduppdrag 
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. 
Ekonomiska ramar, prioriterade mål och kvalitet 
Politikerna, inom parti, block eller annan gruppering utarbetar en strategisk plan som antas av 
kommunfullmäktige. Den strategiska planen beskriver det som politiken vill åstadkomma under 
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mandatperioden, både vad gäller kommunens roll som serviceutförare och rollen som 
demokratiaktör/samhällsutvecklare. 
Den årliga budgeten utgår från den strategiska planen och ska ge konkretiseringar, främst med fokus 
på serviceuppdraget. Budgeten som fastställs av kommunfullmäktige anger ekonomiska ramar och 
prioriterade mål, inriktningar och uppdrag. Utifrån detta utarbetas nämndspecifika verksamhetsplaner 
där även kvalitetsindikatorer ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag och inriktningar. 

2.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

2.2.1 Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
• Kostnadsutvecklingen får inte överstiga förändringen av skatteintäkter och statsbidrag 

Uppföljning 

 
I grafen ovan stiger nettokostnaderna under 2021 mer än ökningen av skatter och bidrag för samma år. 
Det som också syns är att 2020 är ett mycket ovanligt år där nettokostnaderna minskade jämfört med 
2019. Detta beror bland annat på höga intäkter från exploateringsverksamheten samt att kommunen 
erhållit ovanligt många bidrag till följd av pandemin. Ett exempel på detta är intäkter för sjuklöner. 
Under 2021 prognostiseras inga exploateringsintäkter och bidragen för sjuklönerna omfattar än så 
länge inte lika många månader som 2020. Målet kan bli svårt att nå för 2021 framförallt på grund av 
2020 års resultat. 

2.3 Kommungemensamma områden 
I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för mandatperioden framgår följande: "För att 
bidra till en hållbar tillväxtregion vill vi i Härryda ta täten i arbetet med att vara ett föredöme när det 
gäller skolresultat, näringslivsklimat, samhällsbygge, Agenda 2030 och aktivt bidra till arbetet med 
Klimat 2030 (Västra Götaland ställer om)." 

I detta avsnitt beskrivs övergripande uppföljning av arbetet med näringslivsfrågor och Agenda 2030 
samt om övriga områden som lyfts som långsiktiga strategiska utvecklingsområden; service, 
kommunikation, digitalisering, konkurrensutsättning och 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, 
beskrivs de även i välfärdsnämndens uppföljning under året. 
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2.3.1 Serviceorganisation 
Kontaktcenters nya uppdrag tar allt mer konkret form och förändringsprocessen involverar många i 
förvaltningen. Kontaktcenter svarar nu på frågor om förskola och grundskola, hanterar kommunmailen 
och svarar på frågor som kommer in via Facebook. Fortsatt utvecklingsarbete sker inom ramen för ett 
särskilt projekt som fortgår under året. 

Utvecklingen mot att bli en serviceorganisation fortsätter ha digital service i fokus. Den nya 
plattformen för digitala tjänster och funktionen "Mina sidor" används allt mer och innebär att fler når 
kommunen och kan hantera sina ärenden när man själv vill. Även kommunen chattbot, "Kommun-
Kim" innebär ökad möjlighet att få svar på frågor genom självservice. 

Kommunstyrelsen och välfärdsnämnden har fastställt principer för servicegarantier och förvaltningen 
arbetar för att ta fram servicegarantier som ytterligare förbättrar serviceupplevelsen i kontakten med 
kommunen. 

2.3.2 Näringsliv 
För att förstärka dialogen med näringslivet genomförs, utöver regelbundna frukostmöten, också nu 
återkommande lunchwebinarier med intressanta föreläsare. Intresset för detta är stort och många 
deltar. Förvaltningens samlade handlingsplan för att genomföra det näringslivsstrategiska programmet 
och utvecklas mot Sveriges bästa näringslivskommun beräknas bli klar under april-maj och innehåller 
konkreta åtgärder som förbättrar för företag. Arbete pågår med att utveckla servicegarantier till 
företag. 

2.3.3 Kommunikation 
Arbetet med kriskommunikation utifrån pandemin fortgår och är alltjämt intensivt och resurskrävande. 
Kommunen ska utveckla webbplatsen harryda.se, en förstudie har påbörjats för att lägga grunden för 
hur den nya webbplatsen ska utformas. Arbetet med att utveckla kommunikation för det nya VA-
bolaget pågår, bland annat med grafisk profil, webbplats och översyn av hur information ska 
samordnas med kommunens information. Pandemin och den omställning den medfört gör att många 
verksamheter nu vill finna nya former för digital kommunikation och dialog, vilket ställer nya krav på 
stödet från kommunikationsenheten. 

2.3.4 Agenda 2030 
Dialogen för att utarbeta det hållbarhetsstrategiska programmet pågår, bland annat har dialoger med 
råden och med föreningar i kommunen genomförts. De kommunala bolagen är involverade i arbetet 
med programmet för att få med helheten i kommunkoncernens arbete med hållbar utveckling. 

Arbetet med att genomföra insatser utifrån antagna klimatlöften inom ramen för Klimat 2030 pågår. 
Som ett stöd för pågående insatser och för att tydliggöra den fortsatta riktningen med ytterligare 
insatser har planen för fossiloberoende förvaltning omarbetats och fått en tydligare struktur. Planen 
bedöms kunna fastställas av kommundirektör under våren. Ytterligare processer pågår där 
styrdokument bedöms kunna beslutas eller föreslås till beslut under våren; riktlinjer för cirkulära 
möbelflöden, resepolicy, tillgänglighetspolicy, lokal handlingsplan för suicidprevention med mera. 

2.3.5 Digitalisering 
Satsningen "det digitala klivet" som påbörjades under 2020 fullföljs nu och väntas ge nya möjligheter 
till digital utveckling. Appen "Mitt Härryda" lanseras under våren med några tjänster, för att sedan 
kunna vidareutvecklas i flera steg framöver. De digitala tjänsterna och funktionen "Mina sidor" 
används allt mer och fortsatt utveckling sker. Tillsammans med IT-funktionen har en process inletts 
för att skapa tydlighet i stödet till förvaltningen i den digitala transformationen. 
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2.3.6 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. 

2.3.7 Arbetsgivarvarumärke 
Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke återupptas under 2021 efter att ha fått 
mindre fokus under 2020 på grund av pandemin. 

Under 2021 startar ett viktigt arbete upp inom ramen för arbetsgivarvarumärket. Det handlar om 
kompetensförsörjning och marknadsföring av Härryda kommun som arbetsgivare. Det har den senaste 
tiden blivit allt svårare att rekrytera vikarier till förvaltningens kärnverksamheter. Verksamheterna är 
beroende av att det finns en god och stabil tillgång till vikarier. En välbemannad organisation är till 
exempel en viktig komponent i strävan att Härryda kommun ska ha Sveriges bästa skola. Det har satts 
ihop en projektgrupp med centrala kompetenser så som personalspecialister, kommunikatörer och 
bemanningsplanerare som tillsammans ska utarbeta ett årshjul med aktiviteter som ska vara 
återkommande och stödja kompetensförsörjningsprocessen. Detta arbete är ett komplement till den 
årliga strategiska kompetensförsörjningsplanen som tas fram i varje sektor och sammanställs av 
personalfunktionen. 

Ett annat arbete som påbörjas inom ramen för arbetsgivarvarumärket är den chefshandledning som 
personalfunktionens arbetsmiljöspecialister startar upp under 2021. Det handlar om att stärka cheferna 
i deras ledarskap genom dialog, coaching och kollegialt lärande. 

2.4 Ekonomi 

2.4.1 Driftredovisning 

Drifttabell 

tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Kommunledning och stödfunktioner 119 664 122 689 3 025 112 916 

Samhällsbyggnad 83 701 82 801 -900 79 647 

Teknik- och förvaltningsstöd 13 899 14 943 1 044 29 249 

Slutredovisningar av exploatering samt 
exploateringsbidrag 0 0 0 -68 500 

Nettokostnad 217 264 220 433 3 169 153 312 

Nettokostnaden för nämnden prognostiseras till 217 mnkr, vilket avviker positivt med 3 mnkr jämfört 
mot budget. I prognosen ingår inte intäkter från exploateringsverksamheten. 

Kommunledning och stödfunktioner visar ett överskott om 3 mnkr och avvikelsen beror till största 
delen på återbetalning av pensionsmedel från Räddningstjänstförbundet om 1,5 mnkr samtidigt som 
medlemsavgifterna är lägre än budgeterat. Då förutsättningarna för fortsatt medverkan i 
Leaderprojektet "Göteborgs insjörike" inte är helt klarlagda prognostiserar utvecklingsfunktionen 
inom kommunledning och stödfunktioner ett överskott. 

Samhällsbyggnads prognos visar en negativ avvikelse om 0,9 mnkr och i prognosen ingår inte effekter 
av slutredovisningar från exploateringen. Plan visar överskott till följd av ökade intäkter medan trafik 
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prognostiserar underskott främst på grund av att färre timmar än budgeterat är nedlagt på 
exploateringsprojekt vilket gör att intäkterna från exploateringsverksamheten till trafik är lägre än 
förväntat. 

Teknik och förvaltningsstöd prognostiserar ett överskott om 1 mnkr. Det förklaras främst av lägre 
energiförbrukning än beräknat för kommunens fastigheter samt att försäkringsersättningen från 
branden i Ekdalaskolan blev högre än vad som tidigare beräknats. 

2.4.2 Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

 Kommunledning och stödfunktioner  3 279 4 279 1 000 21 

 Samhällsbyggnad  59 201 110 373 51 172 20 459 

 Teknik- och förvaltningsstöd  199 296 269 638 70 342 220 707 

Nettoutgift 261 776 384 290 122 514 241 187 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 122,5 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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3 Kommunledning och stödfunktioner 
3.1.1 Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
• All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet 
• Kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad 

Uppföljning 

Befintliga mätningar indikerar att verksamheterna inom stödfunktionerna bedrivs med hög 
kostnadseffektivitet och chefsenkäten indikerar att processer och service ligger på en hög nivå. 

3.1.2 Ekonomi 

Driftredovisning 

Drifttabell 

tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Kommunledning 40 022 41 911 1 889 38 102 

Ekonomi och upphandling 18 098 18 098 0 15 796 

Personal 28 994 29 035 41 26 625 

Utvecklingsfunktionen 32 550 33 645 1 095 32 393 

Nettokostnad 119 664 122 689 3 025 112 916 

Kommunledning och stödfunktionerna prognostiserar ett överskott med 3,0 mnkr. Avvikelsen beror 
främst på återbetalning av pensionsmedel från Räddningstjänstförbundet motsvarande 1,5 mnkr 
samtidigt som medlemsavgiften är lägre än budgeterat. Detta innebär sammantaget ett överskott med 
1,9 mnkr för kommunledning. 

För ekonomi och upphandling beräknas ingen budgetavvikelse totalt sett. Däremot tillkommer 
kostnader för pågående projekt, t.ex. byte av kodplan, vilka finansieras av ett underliggande överskott 
inom funktionen. Detta i sin tur beror bland annat på tillfälliga vakanser samt högre intäkter än 
budgeterat för försäljning av tjänster till kommunala bolag. 

Personalfunktionen väntas redovisa ett marginellt överskott. Det förekommer både positiva och 
negativa avvikelser inom funktioner. Den fackliga verksamheten beräknas gå med underskott 
motsvarande ca 0,5 mnkr vilket främst beror på ökat uttag av facklig tid jämfört med budget, delvis till 
följd av covid-19. Dessutom beräknas merkostnader på drygt 0,1 mnkr som en konsekvens av covid-
19-tester av anställda som personalfunktionen fått i uppdrag att genomföra. Samtidigt görs 
bedömningen att det centrala anslaget för kompetensutveckling inte kommer att användas fullt ut, 0,5 
mnkr av den budgeten beräknas återstå vid årets slut. Personalkostnaderna beräknas också bli lägre än 
budgeterat till följd av tjänstledigheter. 

För utveckling prognostiseras ett överskott på 1,1 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på lägre 
kostnader inom Agenda 2030, bland annat för att förutsättningarna för fortsatt medverkan i 
Leaderprojekt är oklara samtidigt som budgetanslaget finns kvar. Dessutom finns vakanta tjänster som 
bidrar till överskottet. Vissa utvecklingsprojekt och utbildningar är också framflyttade till följd av 
covid-19. 
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Åtgärder 
Inga åtgärder är planerade då prognosen pekar på ett överskott. 

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Ledning 3 200 4 200 1 000 0 

Utvecklingsfunktionen 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. 

3.2 Ekonomi och upphandling 

3.2.1 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. 

Uppföljning av grunduppdrag 

Det mesta talar för att funktionen kommer att lösa grunduppdraget på ett bra sätt. De mätningar som 
gjorts under slutet av 2020 indikerar på en fortsatt hög legitimitet bland organisationens chefer. 
Under året kommer ekonomisystemet att uppgraderas och en mera modern kodplan att 
implementeras. 
Det pågående uppdraget med att arbeta med strategiskt inköp kommer förhoppningsvis att leda till 
en tydligare inköpsorganisation. 

3.3 Personal 

3.3.1 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, 
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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. 

Uppföljning av grunduppdrag 

Vid sidan av personalfunktionens löpande arbete har stort fokus under första kvartalet av 2021 varit 
på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker ska 
arbetsgivaren göra en riskbedömning av smittrisker i arbetet kopplat till Covid-19. När arbetstagare 
har arbetsmoment med smittrisk, ska arbetsgivaren, i sin undersökning och riskbedömning av 
arbetsförhållandena särskilt ta hänsyn till vilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk. 
Funktionen har utifrån detta arbetat fram mallar för att cheferna ska kunna upprätta riskanalyser och 
handlingsplaner kopplade till de risker som identifieras i arbetsmiljön. Eftersom förhållandena 
under pandemin ändras hela tiden ska riskanalyserna ses över regelbundet, det vill säga ungefär en 
gång per månad. 
Vid sidan om arbetsmiljöarbetet har ett viktigt arbete inom ramen för arbetsgivarvarumärket startats 
upp. Det handlar om kompetensförsörjning utifrån att det är svårare att rekrytera vikarier till 
förvaltningens kärnverksamheter. Detta arbete är viktigt inte minst utifrån målet att Härryda 
kommun ska ha Sveriges bästa skolor, vilket bland annat bygger på en välbemannad organisation. 
Bemanningsenheten har arbetat vidare med samplanering, vård och omsorg gick in i 
samplaneringen från den 15 mars. Samplanering är en del i arbetet med "heltid som norm", det vill 
säga ett arbetssätt som möjliggör för medarbetare att gå upp i sysselsättningsgrad till 100%. 
Samplanering innebär att man i huvudsak schemaläggs på sin hemmaenhet men planeras ut för 
tjänstgöring på andra enheter då det är lämpligt. Därutöver arbetar enheten vidare med 
bemanningshandboken för vård och omsorg samt funktionsstöd. Bemanningshandboken innehåller 
regler för vad som ska gälla vid schemaläggning och är också ett led i arbetet med heltid som norm. 
I handboken finns regler som skapar förutsättningar för schemaläggning i en heltidsorganisation. 
Införandet av bemanningshandboken för socialtjänsten innebär att verksamheterna behöver 
kompetensutvecklas och förberedas inför det nya arbetssättet. Arbete pågår med att ta fram film för 
medarbetare, grupputveckling med fokus på schemaläggning och heltid som norm, utbildning för 
enhetschefer med mera. 
Under första kvartalet av 2021 har även årets löneöversynsprocess genomförts för alla förbund som 
hade centrala avtal, lärarnas löneöversyn återupptas under april sedan deras nya avtal blev klart. 

3.4 Utvecklingsfunktion 

3.4.1 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. 
 
Kanslienheten ansvarar för stöd och service till den politiska organisationen genom bland annat 
sekreterarskap för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder med mera. Enheten ansvarar även 
för diarium, ärendehantering, centralarkiv, genomförande av allmänna val samt konsultation och 
utbildning i juridiska frågor till förvaltningen. 
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Arbetet med att utveckla kommunikation i förvaltningen leds och samordnas av 
kommunikationsenheten. Enheten ansvarar även 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 bedrivs genom ett samarbetsavtal med Borås Stad och är finansierad av 
Energimyndigheten.  
 
Enheten för digital utveckling leder och samordnar arbetet med digitalisering. En digital agenda med 
huvudrubriken "digitalt först" har utformats som anger inriktning och principer som ska vara 
vägledande för arbetet. Kopplat till den digitala agendan finns en förvaltningsgemensam handlingsplan 
med konkreta åtgärder.  
 
Förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete leds och samordnas via utvecklingsfunktionen. Arbetet 
med att utveckla kommunen som serviceorganisation samordnas också 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 

Arbetet utifrån Utvecklingsfunktionens grunduppdrag sker enligt plan för 2021. I rapportens 
inledande kapitel om Kommungemensamma områden beskrivs axplock av pågående processer och 
det som genomförts så här långt inom områdena näringsliv, kommunikation, digital utveckling samt 
agenda 2030. 
Inom kanslienheten pågår utvecklingsarbete med digital hantering av sekretesshandlingar samt 
digital justering av protokoll pågår. En ny fast teknisk utrustning för distansmöten finns nu på plats i 
lokalen Rådasjön i kommunhuset. 

3.4.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
• Kommunstyrelsen ska säkerställa att det finns politisk styrning och uppföljning för att uppnå den av 
kommunfullmäktige beslutade utvecklingsstrategin för Råda Säteri 

Uppföljning 

Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 att tillsätta en politisk styrgrupp för Råda Säteri. 
Styrgruppen utgörs av kommunalråden; Per Vorberg, Maria Kornevik Jakobsson och Patrik Linde. 

Styrgruppens arbete är påbörjat. För närvarande är fokus främst på arbetet med den genomlysning av 
helheten kring Råda Säteri som nu pågår, utifrån ett uppdrag från kommunstyrelsen. Uppdraget gavs i 
samband med att kommunstyrelsen återremitterade ett ärende om utökad investeringsbudget för Råda 
Säteri för att möjliggöra restaurangverksamhet i mangårdsbyggnaden. 
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Kommunstyrelsens mål och inriktningar 2021 
• Inom kommunikationsenhetens ram införa nämndkommunikation 

Uppföljning 

Arbetet med att kommunicera om politikens beslut, så väl inför beslut som efter att de fattats, pågår 
kontinuerligt i kommunens sedvanliga kommunikationskanaler. 

Uppdraget om nämndkommunikation innebär ambitionsökning och tydliggörande. Arbetet är påbörjat 
och involverar både kommunikationsenheten och kansliet. Som en del i uppdraget har utrustning köpts 
in för att kunna etablera en mobil studio, som kommer att underlätta för filmning, live-sändningar med 
mera. Upphandling pågår av digital plattform för streaming. 

En rapport med förslag till definitioner, nya arbetssätt, rutiner med mera, beräknas vara klar till hösten. 
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4 Sektor för samhällsbyggnad 
4.1.1 Politiska inriktningar och uppdrag 

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

Uppföljning 

Flera delar av sektorns verksamheter finansieras av taxa. Det är viktigt att taxenivån ligger rätt och att 
de som ska betala avgift, till exempel för tillsyn eller hantering av en ansökan, betalar vad 
handläggningen kostar. I annat fall måste skattemedel läggas på sådant arbete. Det är då avgörande att 
taxorna ligger på rätt nivå, varför översyn och indexuppräkningar görs varje år. 

I de delar där verksamheter jobbar i projekt ska det ske en ekonomisk uppföljning att projektet och 
dess kostnader är kostnadseffektiva. 

Inom både miljö- och hälsoskydd och plan- och bygglovverksamheten följs handläggningstiden upp. 
Verksamheterna ser kontinuerligt över hur denna tid kan kortas. 

Flera verksamheters grunduppdrag består till stor del av myndighetsutövning. Det innebär att 
verksamheten ofta granskas av externa instanser såsom Länsstyrelsen och domstolar vid avstämningar 
och överklagan. En positiv bieffekt av att som verksamhet granskas kontinuerligt är att kunskapen 
kring exempelvis vilka tekniska utredningar som en detaljplan måste ha framme vid ett antagande, för 
att detaljplanen ska vara komplett, hålls på en hög nivå. Detsamma gäller bygglovsenheten där domar 
från exempelvis mark- och miljödomstolen skapar prejudikat kring vilken kvalitetsnivå en 
bygglovsprövning måste ligga på. Denna kunskap bidrar till kostnadseffektivitet i verksamhetens 
vardag. 

För att förbättra servicen till medborgarna, men även internt i kommunen, kommer under året till 
exempel informationen som finns på kommunens webbsida att ses över. Under 2021 kommer även 
miljö- och hälsoskydd bli en del av kontaktcenter. Sektorn har under perioden även gjort en 
omvärldsbevakning kring vilka servicegarantier som andra kommuner har, för att under april-maj 
arbeta fram förslag på servicegarantier inom sektorns verksamhetsområden. 

Plan och bygglovsverksamheten har stort fokus på att handlägga uppdrag och ärenden på ett 
tidseffektivt sätt. Under 2021 fortsätter verksamheten att utveckla hur man arbetar bl.a. med 
projektmodellen och tidrapportering. Framförallt inom ramen för projektmodellen finns ett antal 
verktyg som sätter stort fokus på att tid och resurser inte spills i onödan. 

Sektorn kommer under året att fortsätta att se över vilka processer som kan effektiviseras med hjälp av 
digitalisering samt vilka tjänster som kan göras om till digitala tjänster för att underlätta för 
kommuninvånare och företag. Under året kommer personella resurser att tillsättas för att möjliggöra 
digitaliseringen genom bland annat förstärka organisationen med kompetens om systemförvaltning 
och digitalisering. Rekrytering av enhetschef administration med ansvar för sektorns 
digitaliseringsarbete är genomförd och tillträde sker efter sommaren. 
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4.1.2 Ekonomi 

Driftredovisning 

Drifttabell 

tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Ledning, Administration inkl Kommunekolog 12 432 11 932 -500 8 726 

Mark och exploatering 5 313 5 313 0 4 500 

Plan och bygglov -4 777 -4 277 500 -6 017 

Trafik 66 366 65 566 -800 67 406 

Miljö- och hälsoskydd 4 367 4 267 -100 5 032 

Nettokostnad 83 701 82 801 -900 79 647 

Sektorns marsprognos för 2021 är 83,7 mnkr. Det är en negativ avvikelse mot budget på totalt 0,9 
mnkr. 

Ledning och administration prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr och  beror främst på ett 
underskott om drygt 1,0 mnkr på intäktssidan med anledning av att VA-verksamheten bildat eget 
bolag och inte längre nyttjar delar av sektorns gemensamma resurser. Under 2021 täcks en del av 
intäktsbortfallet med överskott inom personalkostnader med anledning av att alla budgeterade tjänster 
ännu inte är tillsatta. 

Plan- och bygglov prognostiserar en positiv avvikelse på 0,5 mnkr för taxor och avgifter inom 
bygglov. Ett visst underskott för personalkostnader återfinns men vägs upp av minskade utgifter. 

Verksamheten trafik visar en prognos på 0,8 mnkr. Underskottet beror mestadels på att verksamheten 
arbetar mer i investeringsprojekt och mindre tid än budgeterat kan föras på exploateringsprojekt, vilket 
hade genererat intäkter för sektorn. Anledningen till ovanstående beror även på att kommunen inte är i 
den fas i exploateringsprojekten som man tidigare prognostiserat. 

Mark- och exploatering prognostiserar en budget i balans. Miljö- och hälsoskydd visar på en mindre 
budgetavvikelse. 

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Ledning och Administration 0 0 0 0 

Miljö- Och Hälsoskydd 500 500 0 0 

Trafik 57 200 108 373 51 172 20 335 

Mark och Exploatering 1 000 1 000 0 124 

Plan och Bygglov 500 500 0 0 

Nettoutgift 59 200 110 373 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. 
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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. 

Exploateringsredovisning 
För varje exploateringsprojekt görs en bedömning om projektets förutsättningar att genomföras 
inklusive dess ekonomi. Inga exploateringsprojekt startar om de inte bedöms genomförbara med en 
godtagbar ekonomi. 

Löpande utgifter för året prognostiseras uppgå till 47 mnkr, varav aktivering av eget arbete 
prognostiseras uppgå till 10,5 mnkr. 

En del av exploateringsprojekten prognostiseras kunna slutredovisas under året och dessa är Björröd, 
Landvetters Backa, Landvetter centrum kv. 2-3, Hindås Skola samt delredovisning av Bårhult. 

Inom Mölnlycke fabriker, Idrottsgatan samt Landvetter Centrum sker den största utbyggnaden av 
bostäder. 

Exempel på projekt i fas detaljplan med lite högre personalintensitet är för verksamhetsmark i Airport 
city, Mölnlyckemotet och Skola Djupedal och för mark för bostäder i Enebacken II och Landvetter 
Södra. 

4.2 Mark- och exploateringsverksamhet 

4.2.1 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, 
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). 
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Uppföljning av grunduppdrag 

Under året har verksamheten arbetat med exploateringsprojekt för bostäder och exploateringsprojekt 
för verksamheter. Inom dessa projekt pågår arbete med markförsäljning, markförvaltning, 
utbyggnad av infrastruktur, detaljplaneläggning m.m. 
I perioden januari till mars har det färdigställts bostäder, varav i flerbostadshus och i småhus. 
Ytterligare 460 bostäder uppskattas byggstartat under 2021. 
Under första kvartalet har kommunen sålt verksamhetsmark om ca 25 000 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 första kvartalet har det upprättats 111 nybyggnadskartor och gjorts 31 husutstakningar. 

4.3 Miljö- och hälsoskydd 

4.3.1 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. 

Uppföljning av grunduppdrag 

Under första kvartalet har varken miljötillsynen eller livsmedelskontrollen kommit igång på allvar. 
Förra årets tillsyn och kontroll påverkades mycket av corona. Det blev betydligt mindre tillsyn och 
kontroll än planerat pga att verksamheter inte kunde besökas och en stor osäkerhet vad som kunde 
göras. Med erfarenheterna från förra året bedömer verksamheten att den planerade tillsynen och 
kontrollen under 2021 kommer att kunna göras. En del av tillsynen och kontrollen kommer att 
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kunna utföras digitalt istället för fysiska besök. 
Antalet anmälnings- och ansökningsärenden är hög redan under första kvartalet. Bedömningen är att 
det kommer att bli minst lika många ärenden som förra året. Det är framför allt avloppsansökningar, 
strandskyddsdispenser och anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål som ökar. 
Under första kvartalet har en ny e-tjänstplattform tagits i bruk. Denna innebär att handläggningen i 
de ärenden som kommer in via e-tjänsten kan effektiviseras. Det gäller framför allt den 
administrativa delen och kommunikationen med sökande. 
Arbete har under första kvartalet skett av att uppdatera Miljö- och bygglovsnämndens 
delegationsordning. Mycket tid har även gått till ett gemensamt projekt bland miljöförvaltningarna 
inom Västra Götaland och Halland med att ta fram en modell för behovsutredning. 
Det är för tidigt att få något resultat från kundundersökningen Insikt. 

4.4 Plan och bygglov 

4.4.1 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 

Uppföljning av grunduppdrag 

Arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen har fortsatt och ett förslag till 
samrådshandling finns klart för politisk beredning. Arbetet med ortsstudierna kommer enligt 
politisk avstämning att behöva samrådas med lokala aktörer för att kunna slutföras. 
Detaljplaner för utökning av verksamhetsmark har gått vidare i processen. För både Airport city, 
etapp 4, och Mölnlyckemotet har granskningen startats och fortsätter under april. 
För bostäder har planen för Wendelstrand efter nytt omtag varit på en andra granskning och 
beräknas kunna antas på nytt under senvåren 2021. Detaljplan och gatukostandsutredning med 
föreslagen utbyggnad av vatten- och avlopp vid Abborrtjärnsvägen har kommit till ett samråd som 
pågår mars till april. Detaljplanen är en viktig del i att skapa en bättre vattenkvalitet för Finnsjöns 
ytvattentäkt men möjliggör också ett 20-tal nya tomter i området. 
I mars beslutade Trafikverket om riksintresse för de föreslagna korridorerna utifrån samråd 2 i 
lokaliseringsutredningen. Det kan påverka framdriften i flera planer men verksamheten har en 
dialog med Trafikverket. Kommande svar under granskning och samråd av detaljplaner kommer ge 
tydligare svar på möjligheterna att gå vidare med planer inom området. Även bygglov och 
förhandsbesked inom riksintresset påverkas och flera fastighetsägare får invänta kommande steg i 
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Trafikverkets utredning innan de kan gå vidare med sina utbyggnadsplaner. 
Nya domstolsbeslut kopplat till artskydd påverkar arbetet med Landvetter södra och andra områden 
med skyddade arter. Verksamheten arbetar aktivt med frågan och det kommer flera beslut under vår 
och sommar 2021 som kommer klargöra situationen. 
Antal sökta bygglov är fortsatt stort och under januari till mars har antalet ansökningar ökat med 
25% jämfört med 2020. Inom bygglovsenheten arbetas det aktivt med frågan kring försörjning av 
brandvatten utanför detaljplanelagda områden då Räddningstjänsten nu arbetar utifrån sitt nya 
handlingsprogram vilken ställer krav på flera brandposter inom tätorter. Det arbetet fortsätter under 
våren 2021. 
Från årets början hanteras alla ärenden som digitala på bygglovsenheten. Nu pågår även ett arbete 
med att införa digital signering. 

4.5 Trafik 

4.5.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Trafikverksamheten består av Verksamhetsstöd, Projektledningsenheten samt Gatuenheten. 
Gatuenheten är i sin tur uppdelad i två delar bestående utav Team myndighet och Team drift.  
 
Grunduppdraget för Verksamhetsstöd är att på uppdrag av sektorn för samhällsbyggnad och 
trafikverksamheten arbeta som process- eller projektledare inom områdena stadsbyggnad/fysisk 
planering, transportinfrastruktur, mobilitet, upphandling, trafikförslag, trafikprognoser och nätverk. 
Arbeten inom dessa uppdrag kan innehålla till exempel upprättande av förfrågningsunderlag och 
genomförande av upphandling, utredningar; analyser, kalkyler, modeller, åtgärdsvalsstudier, samråd 
och avstämningar, förstudier, presentationer och trafikprognoser. 
 
Projektledningsenheten grunduppdrag är att genomföra projekt inom nyanläggning och reinvestering 
av infrastruktur i hela kommunen, som projektledare samt som bevakande projektledare. Enheten har 
som grunduppdrag att på uppdrag projektleda hela projekterings- och byggnationsprocessen. Enheten 
fungerar genom sin specialistkunskap också som en remissinstans för se över byggbarheten och 
erbjuda sitt stöd under detaljplaneskedet för samtliga verksamheter samt för att ta fram ekonomiska 
kalkyler och tidsplaner. 
 
Grunduppdraget för team myndighet är att forma en säker och tillgänglig trafikmiljö samt att utföra 
den myndighetsutövning som ligger inom trafikverksamhetens ansvarsområde. I 
myndighetsutövningen fattar Team myndighet beslut alternativt yttrar sig till en annan beslutsfattande 
myndighet. I teamets grunduppdrag ingår att vara delaktigt i planeringen av nya trafikmiljöer för att 
säkerställa kvaliteten i den kommande utformningen i exempelvis detaljplaneprocessen och 
framtagning av projekteringshandlingar. 
 
Team drifts grunduppdrag är att ansvara för drift- och underhåll av kommunens offentliga ytor. De 
offentliga ytorna inkluderar kommunens gator, gång- och cykelvägar, parkeringsytor, torg och 
konstbyggnader samt grönytor så som parker, granskapsytor, naturmark inom detaljplanelagt område 
samt Mölndalsån med dess biflöden. Team drift samverkar med de andra teamen inom 
trafikverksamheten för att det vid nyanläggning ska skapas långsiktigt hållbara och driftvänliga 
miljöer. 

Uppföljning av grunduppdrag 

Inom verksamhetsstöd/tidiga skeden pågår flera uppdrag där några som kan nämnas är; ny 
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trafikstrategi, ny parkeringsstrategi, stöd till arbetet med FÖP Landvetter Södra. Både för 
Parkeringsstrategi och Trafikstrategi är nästa steg att tillsammans med representanter från politiken 
arbeta in synpunkter i dessa inför ett kommande antagande. 
Projektledningsenheten arbetar med en rad uppdrag som befinner sig i olika skeden, alltifrån 
projektering till byggnation. Marklov har erhållits för Magasinsvägen, nu inväntas eventuella 
överklaganden innan arbetet kan fortgå. 
Arbetet med projekt Mölnlycke dagvattenpark pågår enligt plan, skademinimering och förhandling 
med entreprenör pågår efter avbeställningen av felprojekterade dagvattendammar. 
Gatuenheten har precis erhållit startbesked för Trafikmiljöåtgärder med undantag för tre stycken 
åtgärder som innehåller fartgupp. 
Arbetet tillsammans med Härryda Energi kring gatubelysning fortgår enligt plan. Arbetet med 
belysningsprogrammet går enligt plan. 
Sammanfattningsvis är bedömningen att trafikverksamheten arbetat med sitt grunduppdrag på ett 
tillfredsställande sätt med kontinuerlig kontroll av ärenden, entreprenad och intraprenadavtal. 

Page 138 of 719



25(30) 

5 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 
5.1.1 Politiska inriktningar och uppdrag 

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

Uppföljning 

För att öka kostnadsmedvetenheten har ett utvecklingsprojekt påbörjats inom sektorn. Under året är 
aktiviteter inriktade mot sektorns chefer. Uppföljning och analys av senaste kundenkäten pågår och 
förbättringsförslag kommer att implementeras efterhand under året. 

5.1.2 Ekonomi 

Driftredovisning 

Drifttabell 

tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Ledning 2 622 2 672 50 2 697 

Fastighet -1 691 -305 1 386 1 426 

IT 1 985 2 569 584 8 132 

Måltidsservice -668 -1 393 -725 4 887 

Service 6 522 6 366 -156 7 567 

Städservice 1 588 1 839 251 1 020 

Säkerhet 3 541 3 195 -346 3 520 

Nettokostnad 13 899 14 943 1 044 29 249 

Sektorn prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr. För fastighet beräknas en positiv budgetavvikelse 
med 1,4 mnkr, varav 0,9 mnkr förklaras av högre försäkringsersättning för branden på Ekdalaskolan 
än vad som bokades upp i samband med bokslutet 2020. Då kunde försäkringsbolaget inte ange något 
belopp utan endast en lägstanivå så en uppbokning gjordes enligt försiktighetsprincipen. Överskottet 
beror också på att energiförbrukningen för kommunens fastigheter bedöms bli lägre än budgeterat. 

IT väntas redovisa ett överskott på 0,6 mnkr till följd av lägre licenskostnader som i sin tur beror på 
effektiviseringar i licensstrukturen. 

Det beräknade underskottet på drygt 0,7 mnkr inom måltidsservice beror på dels på kostnader 
hänförbara till covid-19 och dels lägre måltidsintäkter från gymnasiet till följd av distansundervisning. 

Service prognostiserar ett underskott på knappt 0,2 mnkr. Kommunens konsumentvägledning har 
fortgått under det första kvartalet fram tills att konsumentvägledaren gick i pension. Men eftersom 
budgeten för denna verksamhet utgått från och med årsskiftet, enligt KS beslut, beräknas en ej 
budgeterad kostnad på knappt 0,3 mnkr. Samtidigt beräknas ett mindre överskott för kontaktcenter till 
följd av högre intäkter än budgeterat. 

För städservice beräknas ett överskott på knappt 0,3 mnkr vilket främst beror på marginalintäkter för 
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fler och utökade städuppdrag. 

Säkerhet väntas redovisa en negativ budgetavvikelse med drygt 0,3 mnkr till följd av ej budgeterad 
kamerabevakning samt extrabevakning i samband med sommarlovets början och slut då skadegörelse 
tenderar att öka. 

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

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Ledning 100 200 100 0 

Fastighet 178 228 248 470 70 242 210 773 

IT 4 930 4 930 0 4 140 

Måltidsservice 1 420 1 420 0 180 

Service 13 868 13 868 0 5 156 

Sstädservice 750 750 0 458 

Nettoutgift 199 296 269 638 70 342 220 707 

Sektorn prognostiserar årets investeringsutgifter till 199,3 mnkr vilket innebär ett överskott på 70,3 
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. När det gäller utvecklingsprojektet på Råda säteri 
beräknas också ett överskott då en genomlysning av uppdraget pågår och endast mindre investeringar 
görs så länge genomlysningen pågår. 

5.2 Fastighet 

5.2.1 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. 

Uppföljning av grunduppdrag 

Fastighetsfunktionen fortsätter under året sitt arbete med att ta fram strategiska underhållsplaner för 
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kommunens byggnader. Underhållsplanerna kommer ligga till grund för kommande renoveringar 
och underhållsarbeten där kommunens skolor nu står i fokus. Förberedelser sker inom funktionen 
och i förvaltningen för övertagandet av Fagerhultsskolan i Hindås samt Wallenstam arena och 
gymnastik och trampolinhallar i Mölnlycke, alla klara till sommaren 2021. 

5.3 IT 

5.3.1 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. 

Uppföljning av grunduppdrag 

Under årets första kvartal så har IT-funktionen arbetat vidare med utvecklingen och införandet av de 
processer som styr hur förändringar implementeras i kommunens IT-miljö. Processerna skall bidra 
till en kostnadseffektivare och driftsäkrare IT-miljö. 
IT-funktionen har även påbörjat genomförandet av de överenskomna strategiska och operativa 
möten tillsammans med verksamheterna. Målet med strategiska och operativa samverkansmöten är 
för att tillsammans med varje sektor stämma av så IT-leveranserna, både i ett kortsiktigt och 
långsiktigt mer strategiskt perspektiv fungerar samt för att även identifiera nya behov. 
Utveckling och avveckling av IT-infrastruktur pågår samt planeringen av kommande aktiviteter, 
bland annat baserat på IT-funktionens årsplan.  
IT-funktionen har genomför sitt uppdrag till stor del på distans på grund av Covid-19 med endast ett 
begränsat antal medarbetare på plats. Prioriteringar av IT-projekt samt Covid-19 har till viss del 
påverkat IT-funktionens samlade leveranskapacitet då tillgången till IT-resurser och servicedesk 
varit något begränsad. 

5.4 Måltidsservice 

5.4.1 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. 
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Uppföljning av grunduppdrag 

Måltidsservice klarar uppdraget men tappar volym och ökar matsvinnet. Men med tanke på 
omständigheterna får det grunduppdraget ändå betraktas som uppfyllt. Pandemin har ju för andra 
året i rad påverkat verksamheten med servering i tillfälliga matsalar, avdelningar samt utkörd mat på 
vagnar inom skola och äldreomsorg. Distansundervisningen har påverkat elevantalet vilket 
resulterat i att matsvinnet har ökat då antalet elever som äter varit svårare att beräkna och 
serveringen skett på flera ställen vilket ökar svinnet. 

5.5 Service 

5.5.1 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, 
utbildning och samhällsbyggnad gentemot kommuninvånare och företag. 

Uppföljning av grunduppdrag 

Servicefunktionen löser sitt grunduppdrag enligt nedan. 
Mark och anläggningar ser inga avvikelser i möjligheterna att sköta kommunens idrottsanläggningar 
och inte heller möjligheten att utföra sitt uppdrag inom trafikområdet. En omläggning av mattan på 
ena konstgräsplanen på Landvetter IP kommer att minska behovet av gummigranulat framöver. 
Fordonscentralen ser inga avvikelser i möjligheten att utföra sitt uppdrag. Pandemin har bidragit till 
att den kommunala bilpoolen om åtta bilar utnyttjas i mindre utsträckning. 
Kontorsservice ser inga avvikelser i möjligheterna att utföra sitt grunduppdrag. Enheten har haft ett 
nära samarbete med SOC under förra året vad gäller transport och logistik av covid-material och är 
beredd att hjälpa till även vid eventuella kommande toppar framöver. 
Kontaktcenter ser inga avvikleser i möjligheterna att utföra sitt grunduppdrag. Sedan årsskiftet finns 
ett utökat uppdrag där enheten ska vara en väg in till kommunen för våra invånare och företag. 
Arbetet pågår och redan nu har kontaktcenter ett samarbete med UKF, vilket innebär att alla 
sektorer nu är en del i enhetens arbete. Utöver att vara första kontakten med de som hör av sig till 
kommunen arbetar kontaktcenter även med att påskynda digitaliseringen gällande tillgänglighet och 
effektivitet i kundkontakterna. 
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5.6 Städservice 

5.6.1 Grunduppdrag och analys 

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

Uppföljning av grunduppdrag 

Funktionens grunduppdrag bedöms som uppnått. Städservice har fortsatt med de förändrade 
städrutiner som infördes under 2020 utifrån rådande pandemi, med fokus på att rengöra och 
desinfektera kontaktytor i kommunens verksamheter för att förhindra smittspridning, samt extra 
städning av idrottshallar kvällar och helger. Sjukfrånvaron ligger fortfarande kvar på en låg nivå 
vilket har möjliggjort att man kunnat fortsätta med en utökad städning för att förhindra 
smittspridning med befintliga resurser, i kombination med att UKF har bedrivit en del av utbildning 
på distans och som inneburit färre elever i lokalerna har funktionen kunnat omdisponera tid. 

5.7 Säkerhet 

5.7.1 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. 

Uppföljning av grunduppdrag 

Grunduppdraget bedöms som uppfyllt även om pandemin medfört att vissa arbetsuppgifter inom 
området civilt försvar även fortsättningsvis är nedprioriterat. Arbete pågår för att förverkliga delar 
av den handlingsplan om ökad trygghet som kommunstyrelsen tidigare beslutat. Detta gäller 
framförallt ansökan om LOV 3 områden och projektering av ytterligare kameraövervakning. 
Arbetet med att hantera pandemins konsekvenser fortskrider med aktiverad krisledningsgrupp. 
Krisledningsgruppen har varit aktiverad vid ytterligare ett tillfälle i år för att hantera 
konsekvenserna av en eventuell förorening av dricksvattnet i Rävlanda och Hindås. 

5.7.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Kommunstyrelsens mål och inriktningar för 2021 
• En plan för att öka kommunens beredskapsförmåga ska finnas 
• Tryggheten i kommunen ska öka 

Uppföljning 
Plan för att öka kommunens beredskapsförmåga är framtagen och beslutad av kommunstyrelsen. 
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Aktiviteter pågår för att genomföra de åtgärder som är planerade under 2021. 

Förstudie pågår för ökad kameraövervakning som omfattar centrala delar av Mölnlycke och 
Landvetter samt flera skolor och några förskolor. Målsättningen med förstudien är att skapa en 
ungefärlig bild av kostnaden för den utökade kameraövervakningen enligt det förslag som tidigare 
presenterats för Brottsförebyggande rådet. 
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Styrelsen summerar och blickar framåt 

 
Vi kan åter summera ett händelserikt år där avgörande steg har tagits genom fördjupat arbete med 
planering och organisation, där fokus har varit att tillsammans arbeta fram ett samarbetsavtal med 
bolagen i konsortiet. Under 2020 har det goda samarbetet mellan kommunen, bolaget och konsortiet 
varit avgörande för fortsatt långsiktighet och hållbar finansiering av utvecklingen inom Landvetter 
Södra. Kommunfullmäktiges beslutade ägardirektiv för bolaget är grunden för det gemensamma 
arbetet. Under 2021 ser vi fram emot en konkretisering av det som är tänkt att bli den första etappen 
i norra delen av den fördjupade översiktsplanen med plats för 10 000 invånare. Vi är ett av Sveriges 
mest intressanta stadsutvecklingsprojekt som kommer kunna göra skillnad både för 
klimatomställningen och i hur man kan bygga mer ansvarsfullt och hållbart. Genom Landvetter Södra 
och övriga pågående projekt i Härryda kommun kommer vi att kunna bidra med goda exempel som vi 
alla kan vara stolta över. 

 
Per Vorberg styrelseordförande och Patrik Linde vice ordförande 

Landvetter Södra Utveckling 

 
VD har ordet 

 
Det har på många sätt varit ett annorlunda år på grund av covid-19. I bolaget har vi inte ställt in 
aktiviteter utan anpassat verksamheten till rådande förutsättningar och ställt om till en mer digital 
verksamhet. Arbetet 2020 har framförallt handlat om att fördjupa arbetet med utvalda företag i 
konsortiet och skapa en robust organisation och lägga grunden genom avtalsarbete för ett långsiktigt 
och hållbart samarbete. Hållbar ekonomi och en affär för samtliga parter är de stora grundpelarna i 
arbetet. Under året har vi tagit fram marknadsanalys, gjort ett grundläggande värderingsarbete samt 
tagit fram en ekonomisk modell för succesiv kalkylering för ekonomi i balans. Den fördjupade 
översiktsplanen som pågår är ramen för kommande byggnation inom Landvetter Södra och arbetet 
har varit ute på samråd under våren. Sammanställning av synpunkter pågår. Också Trafikverket har 
under året haft två samråd kring kommande järnväg där ett stationsläge i Landvetter Södra är 
fortsatt prioriterat för kommun och bolag. Trafikverket jobbar utifrån att en station i Landvetter 
Södra inte ska omöjliggöras. Under 2021 kommer arbetet i konsortiet främst att fortsatt riktas mot 
en ekonomi i balans, planförberedande arbete för en första etapp och då styra den fysiska 
utvecklingen så den går i takt med den fördjupade översiktsplanen samt Trafikverkets utredningar 
kring järnvägen. Arbetet med hållbarhet och innovation samt dialog med invånare kommer 
intensifieras. 

 

Maria Ådahl 

VD, Landvetter Södra Utveckling 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Landvetter Södra Utveckling AB 

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för perioden 2020-01-01 - 2020- 
12-31. Landvetter Södra Utveckling AB med säte i Västra Götalands län, Härryda kommun, ägs till 100 
procent av Härryda kommun (org.nr. 212000-1264) med säte i Västra Götalands län, Härryda 
kommun. 

Allmänt om verksamheten 

Landvetter Södra Utveckling ABs (LSUAB) övergripande syfte är att skapa nytta för Härryda kommun 
och dess invånare. För Bolaget innebär det specifikt att planera och förverkliga en ny hållbar stad 
inom kommunen, kallad Landvetter Södra. Att etablera Landvetter Södra är av central betydelse för 
kommunens långsiktiga utveckling. Bolaget har även i uppdrag att leda innovationsarbete och 
internationella samarbeten som skapar nytta för hela kommunen. Dessa ska gå i linje med 
ägardirektiv och utvecklingen och inriktningen för Landvetter Södra. Att vara en strategisk 
kommunikationsplattform för Landvetter Södra och tillhörande ansvarsområden är en central del i 
arbetet. 

Årets verksamhet 

Fokus 2020 har varit ta fram samarbetsavtal ett för strukturen av det fortsatta gemensamma arbetet. 
Arbetsgrupper har formerats för att kunna hantera totalekonomin, genomförandefrågor samt 
gemensam målbild. Strategisk kommunikation är fortsatt prioriterat för transparens och dialog med 
medborgare samt kunna svara på remisser från Trafikverk och liknande som berör Landvetter Södra. 
Vi har utvecklat digitala mötesformer och framdrift är prioriterat för hela konsortiet. Projektet har 
presenterats och marknadsförts lokal, regionalt, nationellt och internationellt för att öka kännedom 
och skapa god opinion inför kommande byggstart om några år. 

Väsentliga händelser under året 

Att bygga upp en robust organisation med relevanta arbetsgrupper tillsammans med företagen i 
konsortiet har varit prioriterat 2020. Vi har utvecklat digitala mötesformer men framdrift är 
prioriterat för hela konsortiet. Inom strategisk kommunikation har bolaget skapat närvaro i nya 
kanaler för att fortsatt kunna ha transparens och dialog med medborgare. 

Organisatoriskt har LSUAB vuxit med ytterligare en medarbetare och en upphandlad processledare 
för att förstärka med fler resurser för utveckling, uppföljning och struktur. Företag utöver 
exploatörerna är fortsatt intresserade av Landvetter Södra och relationen med dessa bolag 
upprätthålls genom att två träffar per år genomförs. 
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Innovation: Den 17 juni antog styrelsen för bolaget en innovationsstrategi som är ramverket för 
kommande innovationsarbete i Landvetter Södra  helheten men också etapp ett. LSUAB har 
medverkat på en seminarieserie om  i  ett led i det 
samarbetsavtal som bolaget har med utredningen Samordning av bostadsbyggande, lett av 
regeringskansliet. Konsortiet har även fått konsultstöd för innovationsworkshops genom samarbetet. 

Hållbarhet: I arbetet med att ta fram målbilden för etapp ett är hållbarhet prioriterat och workshops 
har genomförts för att formulera arbetet. Under våren arrangerades ett frukostmöte med fokus på 
verktyget Citylab där alla i konsortiet medverkade. Under hösten har en hållbarhetsstrategi arbetats 
fram för att antas på ett styrelsemöte i början av 2021. Härryda kommuns strategi för Agenda 2030 
är grunden för arbetet med hållbarhet. Inom arbetet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) 
pågår en artskyddsutredning som inte hann vara del av samrådet under 2020. Resultatet i 
utredningen är en viktig del i processen framåt och hur vi tar oss an utvecklingen av etapp ett. 

Internationellt: LSUAB har lett arbetet med att ta fram att systerskapsavtal mellan Namyangju i 
Sydkorea och Härryda kommun. Ett samarbete som stödjs nationellt och regionalt av exempelvis 
Business Region Göteborg (BRG) och Västsvenska handelskammaren. 

Förväntad framtida utveckling 

Vi ser fram emot ett spännande 2021 som förhoppningsvis tillåter att vi träffar varandra fysiskt igen. 
Arbetet i konsortiet kommer främst att fokusera på att ytterligare rigga en organisation och struktur 
som leder till en ekonomi i balans. Viktigt blir också planförberedande arbete för genomförande av 
den första etappen och då styra den fysiska utvecklingen så den går i takt med den fördjupade 
översiktsplanen samt Trafikverkets utredningar kring järnvägen. 

Arbetet med hållbarhet och innovation och dialog med invånare kommer intensifieras utifrån 
antagna övergripande strategidokument. 

Resultat och ekonomisk ställning 

Belopp i kr om inget annat anges 

Bolaget har ett avtal med kommunen som reglerar köp av tjänster för projektet Landvetter Södra, 
och kommunen betalar ett månatligt arvode motsvarande bolagets budget. I slutet av året har 
arvode reglerats för ej upparbetade kostnader. Bolaget redovisar ett nollresultat för 2020. 

Totala kostnader uppgår till dryga 5,0 mnkr varav 1,3 mnkr är processkostnader vilka har 
vidarefakturerats till konsortiet. Även delar av  verksamhet finansieras av konsortiet i form av 
en årsavgift. 
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Totalt har därmed bolaget haft 3,7 mnkr i kostnader för framdrift och utveckling av projektet 
Landvetter Södra, varav 1,2 mnkr är fysisk utveckling och huvudsakligen arbete inom ramen för 
planer och markutveckling, marknad och kommunikation har medfört 1,0 mnkr och avser en 
kommunikatör och ytterligare insatser för marknadsföring och PR. Resterande 1,5 mnkr är 
overheadkostnader som VD och övriga administrativa tjänster och lokaler. 
 
Bolaget redovisar lägre kostnader än planerat för projektledare och minskade resor på grund av 
covid -19. 

Soliditeten har minskat vilket beror på högre kortfristiga skulder i bokslut. Bolaget har inte som syfte 
att bereda vinst åt aktieägarna och finansieringsmodellen innebär att Härryda kommun betalar 
arvode för faktiska kostnader, framtida resultat ska inte stärka bolagets ekonomiska ställning. 
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Flerårsöversikt      

 
Tkr 

 20200101 
-20201231 

20190101 
-20191231 

20180101 
-20181231 

20170101 
-20171231 

Nettoomsättning  5 037 500 3 547 395 1 838 - 
Resultat efter finansiella poster  0 -1 -1 304 271 - 
Soliditet  41% 60% 49% - 

 
 
Förändring i eget kapital 

     

 
Aktiekapital 

 
Ägartillskott 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

 
Totalt 

Belopp vid årets ingång 200 000 2 000 000 0 -1 304 271 895 729 
Resultatdisposition enligt      

bolagsstämman:      

Till aktieägarna utdelas, totalt   0  0 
Balanseras i ny räkning   -1 304 271 1 304 271 0 
Årets resultat    0 0 

Eget kapital 2020-12-31 200 000 2 000 000 -1 304 271 0 895 729 

 
Förslag till vinstdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 
 
Balanserade resultat 
Årets resultat 

 
 
 
 

-1 304 271 

  

0   

Totalt   -1 304 271   

 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: 

Till aktieägarna utdelas, totalt 
  

0 kr 
  

Balanseras i ny räkning     -1 304 271    

Summa 
  

-1 304 271 
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Resultaträkning

Belopp i kr Not
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar mm
Nettoomsättning 2 5 037 500 3 547 395
Övriga rörelseintäkter -1 52
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm 5 037 499 3 547 447

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader 3 -4 982 233 -3 518 990
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6,7 -54 956 -28 438

Summa rörelsekostnader -5 037 189 -3 547 428

Rörelseresultat 4848 310 19

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter -257 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -53 -19

Summa finansiella poster -310 -19

Resultat efter finansiella poster 0 -1

Bokslutsdispositioner 0 0

Resultat före skatt 0 -1

Skatter
Skatt på årets resultat 0 0
Årets resultat 0 -1
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Balansräkning

Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 15 194 24 782
Inventarier, verktyg och installationer 7 75 499 109 043
Summa materiella anläggningstillgångar 90 692 133 825

Summa anläggningstillgångar 90 692 133 825

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 194 710 69 271
Fodringar till Härryda kommun 362
Övriga fordringar 626 108 751
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0

Summa kortfristiga fordringar 1 195 698 178 022

Likvida medel 8 880 884 1 182 876

Summa kassa och bank 880 884 1 182 876

Summa omsättningstillgångar 2 076 582 1 360 898

SUMMA TILLGÅNGAR 2 167 274 1 494 723
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Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 200 000 200 000

Summa bundet eget kapital 200 000 200 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -1 304 272 -1 304 271
Aktieägartillskott 2 000 000 2 000 000
Årets resultat 0 -1

Summa fritt eget kapital 695 728 695 729

Summa eget kapital 895 728 895 729

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 215 157 508 179
Skuld till Härryda kommun 291 000 42 816
Övriga skulder 20 128 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 745 261 48 000

Summa kortfristiga skulder 1 271 546 598 995

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 167 274 1 494 724
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
BFNAR 2012:1 och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse 
med föregående år. 

Intäktsredovisning 

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget 
redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida 
medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. 

Ersättningar till anställda 

Företaget har under 2020 inte haft några anställda. Verksamheten bedrivs av uppdragstagare som är 
anställda i kommunen. 

Låneutgifter 

Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten 
Räntekostnader och liknande resultatposter. 

Avskrivningar 

Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda 
nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall 
utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Kontorsinventarier 3 år 

Tekniska anläggningar 3 år 
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Balansräkning 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla 
företaget och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella 
anläggningstillgångarvärderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och 
nedskrivningar. 

Anskaffningsvärde 

I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till 
att bringa tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med 
förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och 
montering. 

Kundfordringar och övriga fordringar 

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Kundfordringar värderas till 
det värde som beräknas inflyta, det vill säga med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av 
kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader. 

Låneskulder och leverantörsskulder 

Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde. 

Inkomstskatter 

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i 
resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även 
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt 
uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. 

Aktuell skatt 

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat 
och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt 
värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per 
balansdagen och nuvärdesberäknas inte. 
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Likvida medel 

Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och 
kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en 
obetydlig risk för värdefluktuationen. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader. 

Nyckeltalsdefinitioner 

Nettoomsättning 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, före extraordinära intäkter och kostnader. 

Soliditet 

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 
procent av balansomslutningen. 

Not 2 Nettoomsättning 

Nettoomsättning 2020 2019 

Försäljning Tjänster 5 037 500 3 547 394 

Öres- och kronutjämning 2 

Nettoomsättning 5 037 500 3 547 395 
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Not 3 Övriga externa kostnader 

2020 2019 

Inhyrda företagsledare -1 109 749 -1 183 282

Övrig inhyrd personal -206 652 -206 655

Inhyrd marknad & försäljningspersonal -1 042 510 -685 001

Övrigt -2 623 321 -1 444 052

Summa -4 982 233 -3 518 990

Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

2019 

Medelantalet anställda 

Kvinnor 0 0 

Män 0 0 

0 Totalt 

Under 2020 har bolagets VD varit anställd i Härryda kommun, kostnad för inhyrda företagsledare uppgår till 
totalt 1 109 749 kr. 

Även marknad, administration och ekonomitjänster har köpts in från kommunen till en total kostnad om 
1 249 162 kr. 
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Not 5 

 
 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
 

 

   
2020 

 
2019 

Räntor   0 

Övriga finansiella kostnader -53 -19 

Summa  -53 -19 

varav avseende koncernkonto  0 

 
 
Not 6 

 
 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
 

 

   
2020-12-31 

 
2019-12-31 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  0 

Inköp  27 085 27 085 

Försäljningar och utrangeringar  0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 085 27 085 

 
Ingående ackumulerade avskrivningar 

 
-2303 

 
0 

Årets avskrivningar -9588 -2 303 

Försäljningar och utrangeringar  0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -11 891 -2 303 

 
Utgående redovisat värde 

 
15 194 

 
24 782 
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 

2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 0 

Inköp 147 002 135 178 

Försäljningar/utrangeringar 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 147 002 135 178 

Ingående avskrivningar -26 135 0 

Försäljningar/utrangeringar 0 

Årets avskrivningar -45 368 -26 135

Utgående ackumulerade avskrivningar -71 503 -26 135

Utgående redovisat värde 75 499 109 043 

Not 8 Likvida medel 

2020-12-31 2019-12-31 

Banktillgodohavande hos Härryda kommun (PG) 680 884 982 876 

Övriga bankkonto 200 000 200 000 

Summa 880 884 1 182 876 

Företaget är ansluten till ett koncernkonto kopplat till Härryda kommun. 
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Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

   
2020-12-31 

 
2019-12-31 

Upplupna revisionskostnader 35 000 35 000 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 710 261 13 000 

Summa  745 261 48 000 

 
 
Not 10                Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Bolaget har i januari 2021 tecknat ett samarbetsavtal I för Landvetter Södra Etapp I tillsammans med 

Härryda kommun och ett antal exploatörer. Samarbetsavtalet I har tagits fram utifrån tidigare tecknad 

avsiktsförklaring mellan parterna och avsikten med avtalet är att reglera ett antal principfrågor i det 

fortsatta samarbetet. Samarbetsavtalet kan komma att ersättas eller kompletteras med ett 

Samarbetsavtal II när fler och nya förutsättningar är kända, alternativt kan aktuellt Samarbetsavtal I 

komma att ersättas med genomförandeavtal. Kommunens beslut att godkänna Samarbetsavtal I är 

överklagat i form av laglighetsprövning vilket innebär att avtalet nu kommer arr prövas av 

förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har dock redan avslagit ett yrkande om inhibition vilket innebär 

att kommunens förvaltning anser att det inte finns särskilda skäl som talar mot att kommunstyrelsens 

beslut får verkställas trots att det inte har fått laga kraft. Detta eftersom det går att rätta 

verkställigheten av beslutet i efterhand. Bolaget arbetar utifrån den inriktningen tills 

förvaltningsrätten kommit med ett ställningstagande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 193  Dnr 2021KS329 

Budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och 
inriktningar för Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Budget 2022 För Härryda kommun med plan för perioden 2023-
2026 samt mål och inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet. I enlighet med avsnitt 11 i 
budgetdokumntet innebär det följande: 
  

 Kommunfullmäktige fastställer sänkt skattesats för år 2022 på 20,50 kr per 
skattekrona. 

 Kommunfullmäktige fastställer nytt finansiellt mål till "Resultatet är 2,5 procent av 
skatter och statsbidrag". 

 Kommunfullmäktige fastställer ramar för driftverksamheten i enlighet med förslag i 
avsnitt 6, Driftbudget. Anslagsbindning avseende driftbudgeten sker på nämndnivå 
med undantag för kommunstyrelsens reserv som får disponeras fritt efter beslut i 
kommunstyrelsen. 

 Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget till 1 330 tkr för år 2022. 
 Kommunfullmäktige fastställer en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr 

för år 2022. 
 Kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsverksamheten i enlighet med 

förslag i avsnitt 7, Investeringar. Anslagsbindning avseende investeringsbudget sker 
på nämndnivå. 

 Kommunfullmäktige beslutar att långfristig upplåning får ske upp till ett maximalt 
belopp om 1 100 mnkr. 

 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden att 
utifrån de kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade mål 
och inriktningar för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden att fastställa ekonomiska ramar per sektor och 
verksamhet inom respektive ansvarsområde. Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att 
göra tekniska justeringar av nämndernas ramar hänförlig till avslutad lönerevision. 

  

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S), Roland Jonsson (MP) och 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
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Sammanfattning av ärendet 
Budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar, är 
en del i kommunens styrmodell. Dokumentet utarbetas årligen av politiken 
och fastställs av kommunfullmäktige. Här anges prioriterade mål och inriktningar för 
kommande år samt ekonomiska ramar för respektive nämnd. Budgetdokumentet utgår från 
den av fullmäktige fastställda strategiska planen för mandatperioden och ska ge 
konkretiseringar samt lyfta fram det som är särskilt viktigt för 2022. Den strategiska planen 
beskriver det som politiken vill åstadkomma (den förflyttning/förändring som ska skapas) 
under mandatperioden som helhet. 
  

Beslutsunderlag 
 Majoritetens budget 2022 För Härryda kommun med plan för perioden 2023-2026 

samt mål och inriktningar. 
 Förvaltningens bedömning och underlag för budget 2022-2024 (2026) inklusive 

bilagorna: Befolkningsprognos 2021-2030, LRP projektportfölj 2022-2026, 
Investering och exploatering 2022-2026, Tabeller till bostadsförsörjningsprogrammet 
2022-2026. 

 Lärarförbundets synpunkter på förvaltningens bedömning och underlag för budget 
2022-2024 (2026). 

 Visions synpunkter på förvaltningens bedömning och underlag för budget 2022-2024 
(2026). 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L), Håkan Eriksson (KD), 
Kersti Lagergren (M), Martin Tengfjord (SP), Tony Wahl (C) att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige antar Budget 2022 För Härryda kommun med plan för perioden 
2023-2026 samt mål och inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet. I enlighet med avsnitt 11 i 
budgetdokumntet innebär det följande: 
  

 Kommunfullmäktige fastställer sänkt skattesats för år 2022 på 20,50 kr per 
skattekrona. 

 Kommunfullmäktige fastställer nytt finansiellt mål till "Resultatet är 2,5 procent av 
skatter och statsbidrag". 

 Kommunfullmäktige fastställer ramar för driftverksamheten i enlighet med förslag i 
avsnitt 6, Driftbudget. Anslagsbindning avseende driftbudgeten sker på nämndnivå 
med undantag för kommunstyrelsens reserv som får disponeras fritt efter beslut i 
kommunstyrelsen. 

 Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget till 1 330 tkr för år 2022. 
 Kommunfullmäktige fastställer en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr 

för år 2022. 
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 Kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsverksamheten i enlighet med 
förslag i avsnitt 7, Investeringar. Anslagsbindning avseende investeringsbudget sker 
på nämndnivå. 

 Kommunfullmäktige beslutar att långfristig upplåning får ske upp till ett maximalt 
belopp om 1 100 mnkr. 

 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden att 
utifrån de kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade mål 
och inriktningar för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden att fastställa ekonomiska ramar per sektor och 
verksamhet inom respektive ansvarsområde. Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att 
göra tekniska justeringar av nämndernas ramar hänförlig till avslutad lönerevision. 

  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Förvaltningens arbetssätt 
Förvaltningens bedömning är anpassat till den senaste prognosen för befolkningsförändringar. 
Bostadsförsörjning, lokalresursplanering, driftbudget, utdebitering, investeringar och upplåning hänger 
ihop med varandra. I den fortsatta processen ska delarna fortsätta att behandlas som en helhet. Det 
innebär att nya förutsättningar för exempelvis befolkningsutvecklingen kommer att påverka såväl 
intäkterna i form av skatteintäkter och utjämning som kostnaderna. I budgeten ingår en löneökning om 
2,5 % 2022-2024. Investeringsförändringar påverkar också driftbudgeten. 

Förvaltningens budgetarbete utgår från det av kommunfullmäktige noterade dokumentet ”Ekonomiska 
planeringsförutsättningar inför budget/plan 2022-2024 (2026)” som huvudsakligen utgår från den av 
kommunfullmäktige fastställda budgeten för åren 2021-2023 (2025). De ekonomiska 
planeringsförutsättningarna behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2021. Där 
beskrivs långtidsplaneringen i Härryda kommun och anger att förvaltningen ska lämna ett underlag som 
utgår från gällande budget/plan och som uppnår kommunens mål för god ekonomisk hushållning. 

Sektorerna har därefter arbetat enligt de ekonomiska planeringsförutsättningarna och till 
förvaltningsledningen den 11 maj redovisat sina bedömningar. Ledningsgruppen har i arbetet med 
förvaltningens bedömning utgått från respektive sektors bedömning och gjort prioriteringar och 
avvägningar för att lämna en bedömning kring vad som bör justeras i den befintliga planen för i syfte att 
motsvara kommunfullmäktiges anvisningar. Den 12 maj redovisades förvaltningens bedömning för 
Ekonomiutskottet. 

Från och med 2021 är VA- och Avfallsverksamheten bolagiserad och ingår inte längre i kommunens 
resultat och balansräkning. 

Förvaltningen föreslår att anslagsbindningen för drift, investering och exploatering sker netto på nämnd. 
Kommunstyrelsens reserv skall dock kunna disponeras helt fritt efter kommunstyrelsens beslut. 

Driftbudget/plan 2022-2024 
Förvaltningens bedömning grundar sig på kommunfullmäktiges och nämndernas beslut om budget för 
perioden 2021-25. Ambitionen har varit att resurstilldelningen till nämnderna skall motsvara den politiskt 
fastställda verksamhetsplaneringen för år 2022-23, samt justeras för demografiska förändringar och 
politiska beslut för hela planperioden 2022-24. Resurstilldelningen till nämnderna har anpassats efter den 
senaste befolkningsprognosen, som visar på ett lägre antal barn och unga samt ett något större antal 
äldre, jämfört med tidigare planering. 

Förvaltningen bedömer det önskvärt att avsätta ca 4 mnkr årligen för att finansiera en 
förvaltningsgemensam Utvecklings- och omställningsresurs direkt under kommunledningen.  Anslaget för 
gemensam kompetensutveckling bör finnas kvar enligt plan och en viss beredskap bör eventuellt finnas 
för att öka anslaget något med anledning av ny lag kring arbetsgivarens ansvar i samband med den nya 
lagen om LAS. Hänsyn har även tagits till behovet av att kunna rekrytera trainees. 

I bedömningen ingår att kommunstyrelsen skall ha en reserv att fritt fördela mellan nämnderna på 11-13 
Mnkr. 

Politisk organisation 

I befintlig plan minskades kostnaderna för den politiska verksamheten med 1 mnkr från år 2021. 
Förvaltningens bedömning är att dessa medel bör återföras till den politiska verksamheten. Kostnader 
hänförliga till de kommande valen under perioden har lagts till i bedömningen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens verksamhetsansvar omfattar sektorerna Samhällsbyggnad och Teknik och 
förvaltningsstöd samt kommunledning och stödfunktioner. 

Inom sektorn för samhällsbyggnad är en justering av taxor beräknad i nivå med index. Förvaltningen 
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bedömer det som strategiskt önskvärt att kunna avsätta medel för att kommunstyrelsen skall kunna 
allokera medel för att kunna förstärka plankapaciteten vid politiskt prioriterade projekt. 

I samband med att välfärdsnämndens verksamheter behöver anpassa sin volym efter demografiska 
förändringar och förändrade behovsbedömningar behöver en anpassning ske inom, framförallt, måltids- 
och fastighetsverksamheterna. Det är en utmaning som bland annat kan innebära att nya målkonflikter 
uppstår. I enlighet med uppdrag har medel disponerats för att öka kommunens krisberedskap och 
möjlighet till förebyggande säkerhetsarbete. 

Den översyn som gjorts av upphandling och inköp samt av IT-verksamheten kommer initialt att kräva 
resurstillskott, som på sikt skall ge resultat finansiellt och verksamhetsmässigt. 

I bedömningen har hänsyn tagits till behovet av att tillgänglighetsanpassa kommunens webbsida, arbetet 
med fossiloberoende kommun samt digitalisering. 

Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens verksamhetsansvar omfattar sektorerna Utbildning kultur och fritid samt Socialtjänst. 

Årets befolkningsprognos visar ett lägre antal barn och unga i kommunen de kommande åren än vad 
föregående års prognos visade. Detta märks framförallt för barn i åldrarna 1-5 år. År 2022 förväntas 
barnantalet vara som lägst och först år 2024 beräknas antalet barn vara tillbaka på 2020 års nivå. Sett till 
antalet barn har kommunen lokaler motsvarande 5-10 avdelningar för mycket, samtidigt som vissa 
avdelningar kan komma att behövas kommande år. Förskoleverksamhetens ram justeras därför med -9,7 
mnkr år 2022; -7,7 mnkr år 2023 respektive -2,8 mnkr år 2024, jämfört med 2021 års budget. 

Antalet elever i grundskolan ökar med ca 85 elever till år 2022 för att därefter minska. Vid planperiodens 
slut väntas elevantalet vara drygt 100 färre än år 2021. Förskolans vikande barnantal kommer att påverka 
elevantalet inom grundskola i många år framöver. Resurstilldelningen ökar dock för grundskolan 
huvudsakligen beroende på ökande kostnader för särskola samt lokalkostnader. 

Inom gymnasieskolan ökar antalet elever och därmed kostnaderna. Hulebäcksgymnasiet ha i dagsläget 
fler elever än vad som varit avsikten vid byggnationen. Förvaltningen ser det som angeläget att diskutera 
vilken strategi som skall gälla avseende elevantalet på skolan. 

För år 2021 erhåller kommunen knappt 5 mnkr i statsbidrag för åtgärder kopplade till den pågående 
pandemin. Förvaltningens bedömning är att motsvarande summa bör avsättas även för år 2022 oavsett 
om statsbidrag erhålls eller ej. 

Två idrottshallar i Mölnlycke - Wallenstam Arena och gymnastik- och trampolinhallen - tillkommer under 
2021 och får en ekonomisk helårseffekt för 2022. Ny ishall som tidigare planerats till hösten 2024 har i 
bedömningen driftstart 2025. 

Inom socialtjänstens områden bedömer förvaltningen att antalet platser i såväl särskilda boende som 
servicebostäder kan minskas. Motsvarande medel kan användas för att stärka budgeten inom andra 
områden såsom hemtjänst, barn och familj, vuxenenheten och försörjningsstödsenheten. 

Förvaltningen bedömer att en revidering av ersättningsnivån för LOV i särskilda boenden är behövlig. Det 
innebär att ersättningsnivån motsvarar utfallet som särskilda boenden i egen regi har haft i 
driftskostnader samt nivån som privata utförare efterfrågar. Detta genererar en lägre budgetminskning än 
tidigare plan. Samtidigt tillförs sektorn medel genom statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg 
om äldre personer. 
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Investeringsbudget/plan 2022-2026 
Det bedömda investeringsbehovet för perioden 2022–2026 är sammanlagt 768 mnkr, varav 132 mnkr 
föreslås 2022.  Med stor sannolikhet kommer dock ett flertal objekt som budgeterats för år 2021 att 
utföras under år 2022. Förvaltningens bedömning är att det kommer fortsättningsvis att utföras 
investeringar för under 300 mkr per år. Verksamhetsförändringarna har reviderats i enlighet med 
lokalresursplaneringen och tidsplaneringen och omfattningen av andra projekt förändras i enlighet med 
politiska uppdrag eller andra förutsättningar.  Investeringsvolymen bedöms att finansieras utan ytterligare 
extern upplåning. 

Kommunstyrelsen 

I planperioden uppgår styrelsens samlade nettoinvesteringsbudget till 691 mnkr, varav 118 mnkr föreslås 
2022. Det enskilt största projektet är nybyggnation av is- och träningshallar med 230 mnkr. 

I beloppen ingår även anslag för konstnärlig utsmyckning. 

Välfärdsnämnden 

I planperioden uppgår nämndens samlade nettoinvesteringsbudget till 77 mnkr, varav ca 14 mnkr avser år 
2022. Investeringarna avser huvudsakligen inventarier i samband med nybyggnation samt reinvesteringar. 
Den enskilt största investeringen är inventarier till ishallar mm. 

 

Exploateringsverksamhet, finansieringsplan 2022-
2026 
Exploateringsverksamheten följer föreslaget bostadsförsörjningsprogram med byggnation av bostäder i 
kommunens tätorter. Exploateringsredovisningen innefattar i stort inkomster från markförsäljning, 
gatukostnadsersättning och va-anslutningsavgifter samt utgifter avseende genomförandet av detaljplaner 
och markinköp. Totalt under kommande femårsperiod beräknas utgifterna enligt dagens kalkyler till 
ca 335 mnkr och inkomsterna till ca 470 mnkr. I planeringen ingår även detaljplaner utan kommunalt 
markinnehav och kommunens insatser i dessa finansieras löpande innevarande år genom plan- och 
exploateringsavtal. I underlaget för  2022-2026 ingår inte längre inkomster och utgifter kopplade till va-
utbyggnad. I samband med beslut och uppföljning av verksamheten skall dock hela koncernperspektivet 
belysas 

Bokföring av resultatet sker inte i samband med varje såld tomt utan när projektet är helt eller delvis 
avslutade. 
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Av den totala projektkalkylen är 120 mnkr utgifter och 184 mnkr inkomster för verksamhetsmark. Projekt 
med utbyggnad av infrastruktur under perioden är Mölnlyckemotet, Airport city och Mölnlycke 
företagsparken etapp III. Detaljplanerna för Mölnlyckemotet och Airport City planeras att gå för 
antagandet under 2021 och påbörjas 2022. Under 2021 kan planarbete för Företagsparken III i Mölnlycke 
starta. 

Av den totala projektkalkylen är 239 mnkr utgifter och 355 mnkr inkomster för annat än 
verksamhetsmark, huvudsakligen bostäder men kan även vara lokaler och olika typer av service såsom 
förskola, skola och särskilda boenden. 

I närtid pågår främst utbyggnad av infrastruktur för bostadsområden på Idrottsvägen och Landvetter 
centrum. Det pågår detaljplaner för bostäder på kommunal mark i Enebacken II, Bocköhalvön och 
Valborgs kulle. 

I den redovisade planen ingår även: 

Landvetter Södra etapp I. 

Hindås trädgårdsstad - en utveckling av Hindås åt väster utefter Älmhultsvägen enligt tidigare planbesked. 

Rävlanda sanatorium - en komplettering med bostäder i Rävlanda med ombyggnad av tidigare sanatorium 
samt nybyggnation enligt tidigare planbesked. 

Fläskebo deponi - en utökning av befintlig anläggning med områden för deponi med mera enligt tidigare 
planbesked. 

Borgåsen tidigare förskola - en komplettering av bostäder i Landvetter, genom omvandling av tidigare 
tomt för förskola som nu är nedlagd och riven. 

Bostäder i påbyggnad på p-hus Mölnlycke - en utveckling av centrum. 

 

Finansiell analys 
Resultat 
Förvaltningens bedömning innebär positiva resultat med mellan 85-105 mnkr per år. Det betyder ett 
genomsnittligt resultat per år om 95 mnkr. Jämfört med de ekonomiska planeringsförutsättningar som Kf 
beslutade om i mars har det genomsnittliga resultatet för perioden försämrats med ca 6 mnkr. Detta 
beror främst på en reviderad befolkningsprognos och nya skatteprognoser. Den senaste skatteprognosen 
från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), visar på lägre intäkter under 23-24 än vad som 
prognostiserades i de ekonomiska planeringsförutsättningarna. Den nya befolkningsprognosen visar på en 
lägre befolkningstillväxt än tidigare vilket också innebär att skatteintäkterna sjunker men även att framför 
allt utbildningssektorn har färre barn/elever i verksamheten. Därför har ramarna för välfärdsnämnden 
justerats med befolkningsförändringar. 

För att nå det finansiella målet "resultatets andel av skatter och bidrag är lägst 2,5%" behövs ett årligt 
positivt resultat om mellan 62-66 mnkr. Målet ska mätas sett över en rullande fyraårsperiod och med 
nuvarande resultatnivåer nås målet alla år. 

De höga resultatnivåerna i kombination med sjunkande investeringsvolymer gör att även det andra 
finansiella målet "soliditeten ska öka med en procentenhet per år" nås, både sett ur ett rullande 
fyraårsperspektiv och för varje enskilt år. 
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Enligt bokföringslagen ska kommuner redovisa pensionsskulden enligt blandfondsmodellen. Härryda 
kommun tillämpar fullfondsmodell och ska därför vid bokslut justera resultatet enligt blandfond vilket 
påverkar resultatet negativt med mellan 18-21 mkr per år. Balanskravsresultatet, budgeterat resultat 
justerat till blandfondsmodell, uppgår till mellan 68-84 mnkr. 

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och 
kommunal fastighetsavgift 
Förvaltningens bedömning innehåller inga förändringar av utdebiteringen. Enligt Sveriges Kommuner och 
Regioners skatteprognos i april 2021 (cirkulär 21:20) ökar skatter och bidrag med 3,4 procent 2022 
jämfört prognostiserade intäkter för 2021, 2,7 procent för år 2023 jämfört med 2022 och ytterligare 3,5 
procent för 2024. 

Ökningen av skatteintäkter ska täcka lönehöjningar i befintlig verksamhet, övrig inflation, 
befolkningsförändringar och eventuella ambitionshöjningar. 

Pensionsskulden 
Pensionsskulden redovisas och budgeteras enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Det innebär att 
resultatet, utöver kostnader för uppräkning, påverkas av förändringar i beräkningssätt för det aktuella 
åtagandet och att soliditeten blir väsentligt lägre än med blandmodellen som tillämpas av de flesta 
kommuner. Sedan ett antal år tillbaka är kostnaderna vid tillämpning av fullfondering lägre än med 
blandmodellen. 

Uppräkningen av skulden bokförs som kostnader i resultaträkningen och utbetalningarna från skulden 
bokförs direkt mot balansräkningen. I slutet av planperioden uppgår den totala skulden till 800 mnkr. 
Ränta och basbeloppsuppräkning redovisas som finansiell kostnad. Utbetalningarna prognostiseras till 
drygt 40 mkr år 2022. 

Bilden nedan beskriver utvecklingen av pensionsskulden mellan 2019 och 2025 fördelat på pension 
intjänad före 1998 (ansvarsförbindelsen) och efter 1998. 
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Långfristig upplåning 
Kommunens långfristiga skuld kommer från år 2021 att bestå huvudsakligen av externa lån då inbetalda 
anläggningsavgifter för VA-kollektivet hanteras i det helägda bolaget. I bokslut 2020 var den externa 
skulden 900 mnkr. Under år 2021 beräknas drygt 300 mnkr av de långfristiga skulderna att övertas av VA-
bolaget. För perioden fram till år 2024 beräknas skulden i kommunen succesivt att sjunka. Detta beror på 
förhållandevis goda resultat i förhållande till investeringsvolymen samt en god likviditet. 

Borgensåtaganden 
I bokslut 2020 uppgick det samlade borgensåtagandet till 316 mnkr. Kommunens borgensåtagande 
bestod till 85 procent av förpliktelser mot egna eller delägda bolag. Sannolikt kommer 
borgensåtagandena till egna bolag att öka huvudsakligen beroende på investeringar i VA-anläggningar. 
Åtaganden för föreningar som verkar inom kommunen uppgick 2020 till 15 procent. En ny borgenspolicy 
antogs under 2020, vilket öppnar för fler möjliga borgensåtaganden till föreningar. Kommunens 
borgensåtaganden bedöms i dagsläget inte innebära någon avsevärd finansiell risk. 

Balanskravet och god ekonomisk hushållning 
Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som innebär att kommunerna med vissa undantag måste 
redovisa ett positivt resultat. Kommunallagen anger också att mål och riktlinjer för verksamheten skall 
beaktas och att finansiella mål skall anges. De finansiella målen utgör ett verktyg för att kunna bedöma 
den finansiella situationen och utvecklingen och därmed fastslå om kommunen har en god ekonomisk 
hushållning. Det syftar till att stödja kommunerna i deras strävan att uppnå och säkerställa en god 
ekonomisk hushållning. Då är det viktigt att målen och riktlinjerna uttrycker realism och 
handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas. En ekonomi i balans samt en 
välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för 
att kommunen skall kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. 

Kommunfullmäktige antog i juni 2020 följande finansiella mål som mäts och analyseras årligen i rullande 
fyraårsperioder: 

• Soliditeten ökar med en procentenhet per år 
• Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader 

De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger därmed 
de finansiella förutsättningarna och ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Målen har 
som utgångspunkt att varje generation själv skall bära kostnaderna för den service som den konsumerar. 
Detta innebär att ingen generation bör behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. 
Överskottet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även 
för nästkommande generation utan att den skall behöva uttaxeras en högre skatt. 

Som en anpassning till vår omvärld föreslår förvaltningen att att målet "Resultatet är 2,5 procent av 
verksamhetens nettokostnader" ändras till 

• Resultatet är 2,5 procent av skatter och bidrag 

Förändringen innebär ingen väsentlig påverkan på resultatkravet. 

Nedan redovisas de finansiella målen utifrån budgetförslaget och hur måluppfyllelsen bedöms bli för 
enskilda år. 

  2022 2023 2024 

Soliditeten ökar med en procentenhet per år 2 5 3 

Resultat i mnkr 105 93 85 

Resultatet är 2,5 procent av skatter och bidrag 4,3 % 3,7 % 3,3 % 

Resultatmålet för fyraårsperioden uppnås alla år i budgetförslaget. Under 2021 är budgeterat värde 1,6% 
men prognostiseras bli betydligt högre. 
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I bokslut 2020 var kommunens soliditet 32 procent, vilket var en ökning av soliditeten med 1 
procentenhet jämfört med 2019. Under 2021 har va-verksamheten bolagiserats och det påverkar 
soliditeten positivt. För 2021 budgeteras soliditeten därför öka med 4 procentenheter till 36 procent. 
Soliditeten kommer att fortsätta öka under planperioden och beräknas uppgå till 46 procent 2024. 

 
Orsaken till den stora förbättringen av soliditeten är låga investeringsvolymer i kombination med höga 
resultat. Som beskrivits ovan påverkar också bolagiseringen av va-verksamheten soliditetsnivåerna 
positivt. 
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Resultat- och balansbudget 
Resultatbudget 
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Balansbudget 

 
 

Bilagor 
Bilaga 1: Befolkningsprognos 2021-2030 

Bilaga 2: LRP projektportfölj 2022-2026 

Bilaga 3: Investering och exploatering 2022-2026 

Bilaga 4: Tabeller till bostadsförsörjningsprogrammet 2022-2026 
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Sektorn för samhällsbyggnad 
Zeljko Skakic            
 
  

 
 
 
 
BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2021-2030
   
Bakgrund 
 
Befolkningsprognosen är en del i långtidsplaneringen och revideras årligen i samband med att 
budgeten upprättas. Prognosen är ett viktigt verktyg vid bl.a. dimensionering av verksamhet 
inom skola, omsorg, vård och samhällsplanering. 
 
Befolkningsprognosen bygger på en framskrivning av befintlig befolkning som justerats för in 
och utflyttningar respektive dödlighet och antalet födda. Bostadsförsörjningsprogrammet inne-
håller uppgifter på planerat bostadsbyggande de närmaste sex åren. Därefter finns det uppgifter 
på framtida utbyggnadsmöjligheter. Detta ingår också som en förutsättning i befolkningspro-
gnosen. 
 
Befolkningsprognosen bygger på när bostäderna är färdiga. I snitt den senaste tioårsperioden så 
har folkökningen varit 2,6 personer per nyproducerad lägenhet. Med hänsyn tagen till beräknat 
antal födda och döda under den närmaste sexårsperioden (år 2021-2026) och antalet nyproduce-
rade bostäder så beräknas det bli en nettoinflyttning mellan 360 och 700 personer per år. Peri-
oden 2027-2030 bygger på en nettoinflyttning på ca 530 personer per år. 
 
Födelsetal 
 
Härryda kommun har tre procent högre fruktsamhet än riket. Här jämförs antalet födda barn per 
kvinnor i fertil ålder i Härryda kommun med motsvarande siffror för riket i snitt under den  
senaste treårsperioden. Antalet födslar varierar med konjunkturerna och de sociala  
förmånerna som ges för barnfamiljer. Under perioden 2018-2020 har födelsetal  minskat jäm-
fört med perioden 2017-2019.  
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In- och utflyttning  
 
Inflyttningen till kommunen har under de senaste tio åren varierat mellan ca 1900 och ca 2500 
personer per år. Utflyttningen från kommunen har under samma tid varierat mellan ca 1800 och 
ca 2300 personer. Flyttningsnetto har varit ca 380 personer som högst och som lägst 57 perso-
ner. Under 2018 och 2019 år har det skett en nettoinflyttning till kommunen på 294 respektive  
57 personer. Under år 2020 var den 183 personer. 
 
 

 
 
 
 
Fördelat på ålderskategorier är det en nettoutflyttning, under år 2020, av barn och ungdomar i 
åldern 15-19 och 20-24 år och personer i åldersgrupper 50-54, 55-64, 65-74 och 75-84 år.  
Nettoinflyttning är det för personer i åldersgrupper 25-29, 30-34, 35-44, 45-49, 85 år och äldre 
och barn i åldern 0-14 år. 
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Äldre 
 
Dödlighetsindex för perioden 2018-2020 är fem procent lägre än för riket. Under perioden  
2017-2019 var den sex procent lägre än för riket. Medellivslängden är bland de högsta i landet. 
Totalt beräknas antalet personer som är 65 år och äldre öka med nio procent de närmaste fem 
åren. De senaste fem åren var ökningen åtta procent. Antalet personer som är 85 år och äldre 
har på de senaste fem åren ökat med 11 procent. I prognosen beräknas ökningen bli 25 procent  
de närmaste fem åren. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tabeller 
 
På följande sidor redovisas de aktuella tabellerna i prognosen för 2021-2030. Kommunprogno-
sen visar befolkning per ålder och år. Under perioden kommer antalet invånare att öka från idag 
38 246 till år 2030  44 196 personer. Därefter finns delområdesprognos per distrikt. 
Sektorerna har också ett underlag för respektive förskoleområde, rektorsområde, äldrebo-
ende/hemtjänstområde. Dessa finns inte i detta material.  
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KOMMUNPROGNOS 
 
Hela kommunen 
 

Ålder 2020 2021 2022  2023 2024 2025 2026 2027  2028 2029 2030 
0 377 392 408     408 417 422 430 431     436 442 450 
1-5   2410 2399 2343   2386 2428 2484 2555 2599   2626 2652 2674 
6-15 6175 6206 6292   6200 6099 6057 5941 5914   5885 5858 5852 
16-19 1971 2079 2178   2297 2454 2535 2691 2689   2657 2691 2621 
20-64 21035 21256 21544 21748 22156 22563 23102 23562 23997 24382 24860 
65-84 5551 5608 5689   5793 5859 5939 6041 6120   6272 6401 6507 
85- 727 768 811     837 875 909 927 999   1068   1142  1232 
Summa 38246 38708 39265 39669 40288 40909 41687 42314 42941 43568 44196 

 
DELOMRÅDESPROGNOS 
 
Befolkningsutvecklingen i olika delområden påverkas av det befintliga fastighetsbeståndets ka-
raktär och av nyproducerade bostäder. I områden med nybyggnation görs antagande om  inflyt-
tarnas antal och åldersfördelning beroende på bostädernas karaktär. Befolkningsutvecklingen 
som antagits i prognosen förutsätter att den nybyggnationen som redovisas i bostadsförsörj-
ningsprogrammet, som är viktig grund för delområdesprognosen,  genomförs. 
 
Råda distrikt      

       
Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
0 178 176 186 187 195 199 
1-5 1144 1112       1079 1102 1111 1139 
6-15 3015       2995 3058 2988 2963 2914 
16-19 1002      1085  1121 1190 1258 1278 
20-64 10147 10203 10521 10634 10945 11220 
65-84 2754 2735 2766 2805 2947 3038 
85- 401 425 455 470 501 524 
Summa 18641     18731 19186 19376 19920 20312 
 
 
Landvetter distrikt      

       
 
Ålder 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 96 107 108 106 105 105 
1-5 675 678 666 660 655 661 
6-15 1808 1832 1819 1806 1749 1738 
16-19 551 566 604 637 682 720 
20-64 5576 5721 5713 5735 5792 5884 
65-84 1362 1429 1453 1495 1448 1471 
85- 162 172 181 185 189 198 
Summa 10230 10505 10544 10624 10620 10777 
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Härryda distrikt      

       
Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
0 22 27 29 30 31 31 
1-5 145 151 146 156 165 174 
6-15 293 297 318 316 326 332 
16-19 100 102 104 102 106 111 
20-64 1485 1490 1493 1507 1518 1527 
65-84 356 353 355 362 353 344 
85- 32 33 32 41 45 48 
Summa 2433 2453 2477 2514 2544 2567 
 
 
Björketorp distrikt     

       
Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
0 81 81 84 85 86 86 
1-5 445 457 451 468 497 509 
6-15 1056 1079 1095 1086 1058 1072 
16-19 317 326 347 366 407 425 
20-64 3796 3811 3786 3841 3870 3901 
65-84 1078 1089 1114 1130 1110 1084 
85- 133 139 143 141 140 138 
Summa 6905 6982 7020 7117 7168 7215 
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Projektportfölj LRP 2022‐2026 (2027‐2031)
Senast reviderad:2021‐04‐27

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

Utbyggnad Detaljplan

Enebacken II Mölnlycke K 6 Inom prioriterad järnvägskorridor
Projektering/upphandling av 
byggentreprenör

Wendelstrand Mölnlycke P 6 Next Step Group är exploatör/markägare. Byggnation/etablering

Säteriet Mölnlycke P 4 Förbo är exploatör/markägare. Verksamhetsstart

Mölnlyckes Haga Mölnlycke P 4 <<</>>> Tidigareläggning/senarel. möjlig

Jensen Education Landvetter P 6 P Privat mark

Björröd Landvetter P 6
BoKlok är exploatör/markägare. Detaljplan antagen 
men överklagad K Kommunal mark

Tillbyggnad/paviljong Hindås K 1 A Avveckling

Ekhagsvägen/Fagerhultsvägen Hindås K 6

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

Hindås trädgårdsstad Hindås P Beviljad planansökan, Vixia AB

Tillbyggnad Hällingsjö förskola Hällingsjö K 1

Avveckling

Förskoleavdelningar  Landvetter 5 till 10 A
Grundskola Elever
Utbyggnad

Internationella Engelska Skolan Mölnlycke K 650

Kommunen äger marken, avsiktsförklaring finns mellan 
KS och Skanska. Området inom prioriterad 
järnvägskorridor.

Fagerhultskolan Hindås K 450
Härkeshultsvägen Landvetter P Ansökan om planbesked, NCC

Avveckling
Paviljonger Hindås ‐75 A
Paviljong Rävlanda ‐50 A
Paviljong Rävlanda ‐50 A

2027‐ 
2031

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Projektportfölj LRP 2022‐2026 (2027‐2031)
Senast reviderad:2021‐04‐27

Verksamhet Ort Mark Volym vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht Kommentar

2027‐ 
2031

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Gymnasieskola Elever
Utbyggnad

Frida Mölnlycke P 300

Gymnasie går att starta mha tillfälligt bygglov. 
Detaljplan, start vt‐20, medger permanent 
gymnasieskola. Området äligger inom prioriterad 
järnvägskorridor.

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

Fridaskolan Idrottshall Mölnlycke P

Fridaskolan behöver en idrottshall för att kunna 
bedriva gymnasium. Ömrådet lgger inom prioriterad 
järnvägskorridor

Ishall och idrottshall Härryda K
I nuläget finns inget beslut om när detaljplanearbetet 
börjar.

Avveckling
Tälthall Mölnlycke A
Tillf omklädningsb, klubblokal Mölnlycke A A
Trygghetsboende lägenh
Utbyggnad
Idrottsvägen Bo Aktiv Mölnlycke P 80
Särskilt boende lägenh
Utbyggnad
Säteriet, Attendo Mölnlycke P 60 Avtal tecknat om 54 platser

Valborgs kulle Mölnlycke K 50

Äldreboende planeras på kommunal mark som senare 
markanvisas till privat aktör. Området ligger inom 
prioriterad järnvägskorridor

Planbesked Grönhultsvägen Landvetter P 60

Altura har fått planbesked för att möjliggöra 
äldreboende. Finns idag inget beslut om att starta ett 
detaljplanearbete.

Härkeshultsvägen Landvetter P Ansökan om planbesked, NCC
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Projektportfölj LRP 2022‐2026 (2027‐2031)
Senast reviderad:2021‐04‐27

Verksamhet Ort Mark Volym vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht Kommentar

2027‐ 
2031

2021 2022 2023 2024 2025 2026

lägenh
Utbyggnad
Tillgänglighetsanp lgh (Wallenst) Mölnlycke P 0‐13 Erbjudande om upp till 13 lgh under perioden

Servicebostad Landevi gårdar Landvetter P 12+(1)
Servicebostad 12+(1)
Avveckling
Guldsmedsgården Landvetter 6 A

Bostad med särskild service 
funktionsnedsättning 
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Investering och 
exploatering 2022-2026 
Förvaltningens bedömning och underlag för budget 2022-2026 
2021-05-12 

Härryda kommun
Investeringsbudget

Belopp i tkr Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kommunstyrelsen 384 290 118 284 80 368 157 954 246 968 87 108
Välfärdsnämnden 27 749 13 700 13 700 13 700 21 870 13 870
Summa investeringar 412 039 131 984 94 068 171 654 268 838 100 978

Härryda kommun 
Finansieringsplan exploatering,  totalt

Belopp i tkr Kalkyl 2021 Kalky 2022 Kalkyl 2023 Kalkyl 2024 Kalkyl 2025 Kalkyl 2026
Inkomst 17 300 42 237 247 889 101 950 37 410 40 186
Utgift 91 700 136 210 118 823 34 677 12 110 32 746
Netto -74 400 -93 973 129 066 67 273 25 300 7 440
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Exploateringsverksamhet 2022-2026-∞
SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD

Benämning
Ink. Utg. Res. Ink. Utg. Netto

Industrimark
EU04 Hindås Industriområde -3 000 3 300 300 -1 3 104 3 103
EU30 Airport City -139 900 94 300 -45 600 0 2 982 2 982
EU67 Mölnlyckemotet -30 300 15 000 -15 300 0 3 180 3 180
EU78 Detaljplan Skola Djupedalsäng -9 150 5 800 -3 350 -21 1 428 1 407
EU80 Assmundstorp 2:9 BH ( travelpar -1 400 1 400 0 0 0 0
EU07 Ny ishall (L) 0 0 0 0 0 0
EU05 Fläskebo deponi (S) 0 0 0 0 0 0
EU81 Företagsparken III 0 0 0 0 0 0
EU06 Airport city etapp 5 (M) 0 0 0 0 0 0
Summa Industrimark -183 750 119 800 -63 950 -22 10 694 10 672

Mark för bostäder
EU35 Bocköhalvön -18 800 6 500 -12 300 0 68 68
EU42 Solåsen Hindås -37 200 28 300 -8 900 -14 1 454 1 440
EU65 Idrottsvägen Mölnlycke -84 700 65 600 -19 100 -60 506 11 340 -49 167
EU70 Landvetter Södra 0 0 0 -7 348 103 204 95 856
EU72 Säteriet, Särskilt Boende -10 400 4 100 -6 300 -9 423 1 081 -8 342
EU73 Säteriet, BH Förbo -6 720 6 150 -570 -274 407 133
EU74 Bråta, BH -900 900 0 -610 870 260
EU75 Björröd, Alberts väg BH -700 700 0 -558 710 152
EU76 Enebacken II -100 500 68 400 -32 100 0 5 741 5 741
EU77 Valborgs Kulle -17 900 8 500 -9 400 0 1 285 1 285
EU79 Växthusen BH -1 400 1 400 0 0 0 0
EU82 Slamby BH -1 600 1 600 0 0 0 0
EU85 Strukturplan Mölnlycke Centrum -1 100 2 800 1 700 0 0 0
EU27 Landvetter Centrum -70 800 41 100 -29 700 -13 719 14 232 513
EU08 Hindås Trädgårdsstad (S) 0 0 0 0 0 0
EU09 Rävlanda Sanatorium (M) 0 0 0 0 0 0
EU37 Borgåsens fsk Landvetter (L) 0 0 0 0 0 0
EU38 Bostäder p-hus i Mölnlycke  (S) -2 500 2 500 0 0 0 0
Summa mark för bostäder -355 220 238 550 -116 670 -92 452 140 392 47 940

Totalt Exploatering brutto -538 970 358 350 -180 620 -92 475 151 086 58 611

Projektkalkyl totalt -varav upparbetat tom 2020
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Summering förslag till förändringar för Bfp 2022–2026 

Nedan finns en sammanställning över förslag till förändringar i bilagorna 
1,4 och 5 till bostadsförsörjningsprogram för 2022–2026 jämfört med 
bostadsförsörjningsprogrammet för 2021–2025.  

Bilaga 5: antal byggrätter i antagna detaljplaner 
• Borttagna projekt: projekt där detaljplan antagits och vunnit laga 

kraft flera år innan tidsperioden för Bfp har tagits bort ur denna 
bilaga (men finns angivna i bilagorna 1 och 4). Det avser följande 
projekt: Norra säteriet, Mölnlycke fabriker, Mölnlycke c 
idrottsvägen, Särskilt boende, Östra backa, Landvetter centrum kv 2-
3, Björröd Alberts väg, västra backa, Roskullen och Hindås nya 
skola. 

• Nya projekt: Abborrtjärnsvägen och P-hus i Mölnlycke är inte med i 
Bfp för 2021-2025.  

• Tidigarelagda projekt: Mölyckes Haga (tidigare Haga By) bedöms 
kunna antas under 2022, i Bfp för 2021-2025 anges bedömt 
antagande 2023.  

• Tidsförskjutna projekt: Nedanstående projekt är tidsförskjutna ett år 
framåt i förslag till Bfp för perioden 2022-2026 jämfört med Bfp för 
2021-2025: Wendelstrand, Säteriet, Enebacken 2, Landvetter 
centrum kv 4-6, Växthusen, Gökskulla, Slamby, Landvetter 
södra/Murtjärnen, Landvetter 6:638, Bostäder och äldreboende 
Bårekulla 1:3, Bocköhalvön, Rävlanda sanatorie och Hindås 
trädgårdsstad. 

• Oförändrat: Valborgs kulle 

• Förändrade volymer: i projekt inom stadsbyggnadsstudien för 
Mölnlycke är volymen justerad till 500 nya bostäder istället för 1100 
som anges i Bfp 2021-2025 då man har studerat platsen mer 
ingående och kommit fram till den nya volymen.  

 

Bilaga 1 och 4: planerade byggstarter och planerad inflytt 
• Förändringar i tid och volymer efter information om planerade 

byggstarter och planerad inflytt som vi har fått från exploatörer i de 
fall det avser projekt på privat mark. I övrigt förändringar efter de 
förändringar i tid och volymer som anges i bilaga 5 med antagande 
om att byggnation kan påbörjas relativt snabbt efter det att detaljplan 
har antagits.    
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Bilaga 1. Planerade byggstarter för bostäder 2022-2026

Mölnlycke, planerade byggstarter för bostäder 2022-2026
Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 Totalt antal nya bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Mölnlycke fabriker 11330 100 100 65 ca 700

Mölnlycke c idrottsvägen 11330 120 40 ca 160 160

Särskilt boende (samt flerbostadshus) 11230 45
Wendelstrand 11210 160 160 160 160 160 ca 800

Säteriet 11230 100 100 100 Under utredning, ca 100-300 250

Enebacken 2 11375 200 150 Under utredning, ca 300-400 270

Valborgs kulle 11313 80 80 Under utredning, ca 250 50

P-hus Mölnlycke 11251 150
Mölnlyckes Haga (tidigare Haga by) 11263 200 200 200 ca 600

Abborrtjärnsvägen 13400 10 10
Hålsjön 12210 2000 Under utredning, ca 2000

Projekt inom stadsbyggnadsstudien 11251 500 ca 3000 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 20 20 20 20 20 20 100
Summa Mölnlycke 240 465 835 870 380 180 2600

Villor 20 40 150 200 150 20
Flerbostadshu 220 425 685 670 230 160

Landvetter, planerade byggstarter för bostäder 2022-2026
Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 Antal tillkommande bostäder inom områdetKommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Östra Backa 21220 10 ca 120 60

Centrum kv 3 21141 25 ca 20-30 24

Björröd, Alberts väg 25100 100 50 50 50 ca 250

Centrum kv 4-6 21141 200 Under utredning, ca 200 200

Västra Backa 21220 27 15 42 7

"Växthusen" 21212 150 Under utredning, ca 150

Gökskulla 23200 300 Under utredning, 300-400

Slamby 22240 220 220 Under utredning, ca 440 (varav ca 101 småhus)

Landv Södra/Murtjärnen 22210 200 200 600 Under utredning, ca 1000 1000

Landvetter Södra (stationsomr) 22210 100 10000 del av

Landvetter 6:638 21154 6
Bostäder och äldreboende Bårekulla 1:3 22120 60 40

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 20 20 20 20 20 20 100
Summa Landvetter 55 120 270 220 363 795 1020

Villor 30 40 30 30 130 200
Flerbostadshu 25 80 240 190 233 595

Härryda, planerade byggstarter för bostäder 2022-2026
Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 Antal tillkommande bostäder inom områdetKommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 4 4 4 4 4 20
Summa Härryda 4 4 4 4 4 4 20

Villor 4 4 4 4 4 4
Flerbostadshu 0 0 0 0 0 0

Hindås, planerade byggstarter för bostäder 2022-2026
Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 Antal tillkommande bostäder inom områdetKommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

"Hindås skola" 41270 3 3 6 4

Bocköhalvön 41130 60 30 ca 90

Hindås trädgårdsstad 41250 100 100 Under utredning, ca 200

Solåsen 41270 60 Under utredning, fler än 60 60

Limmerhult/Södra Klåddegärde 42100 30 Ej studerat

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 5 5 5 5 5 5 25
Summa Hindås 8 8 5 65 35 105 215

Villor 8 8 5 30 20 105
Flerbostadshu 0 0 0 35 15 0

Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 Antal tillkommande bostäder inom områdetKommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Rävlanda Sanatorie 43130 40 40 Under utredning, ca 80

Gunna 43220 60 Ej studerat (mer än 60) 60

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 5 5 5 5 5 5 25
Summa Rävlanda 5 5 5 5 5 45 125

Villor 5 5 5 5 5 45
Flerbostadshu 0 0 0 0 0 0

Hällingsjö, planerade byggstarter för bostäder 2022-2026 Antal tillkommande bostäder inom områdetKommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031
Söder om skolan 45100 20 Ej studerat, ca 20-30 20

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 5 5 5 5 5 5 25
Summa Hällingsjö 5 5 5 5 5 5 45

Villor 5 5 5 5 5 5
Flerbostadshu 0 0 0 0 0 0

Byggstarter 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031
Mölnlycke 240 465 835 870 380 180 2600

Landvetter 55 120 270 220 363 795 1020
Härryda 4 4 4 4 4 4 20

Hindås 8 8 5 65 35 105 215
Rävlanda 5 5 5 5 5 45 125

Hällingsjö 5 5 5 5 5 5 45
Summa för kommunen 317 607 1124 1169 792 1134 4025

Projekt som inte är upptagna i shb projektportfölj 2021-03-24, men bör starta under 2021-2022 
om planerade byggstarter ska vara möjligt under 2024 och framåt.
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.

Totala volymen (total BTA) är dock bestämd genom detaljplan. Osäkerheter i tid, plats och 
bostadsvolym ökar med åren.

Rävlanda, planerade byggstarter för bostäder 2022-2026
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Bilaga 4. Planerad inflytt för bostäder 2022-2026

Mölnlycke, planerad inflytt för bostäder 2022-2026
Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Norra Säteriet 11230 50
Mölnlycke fabriker 11330 90 285 100 100 65

Mölnlycke c idrottsvägen 11330 120 40
Särskilt boende (samt flerbostadshus) 11230 60 45

Wendelstrand 11210 160 160 160 160 160
Säteriet 11230 100 100 100

Enebacken 2 11375 200 150
Valborgs kulle 11313 80 80

P-hus Mölnlycke 11251 150
Mölnlyckes Haga (tidigare Haga By) 11263 200 200 200

Abborrtjärnsvägen 13400 10 10
Hålsjön 12210 300

Projekt inom stadsbyggnadsstudien 11251 1100
Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 20 20 20 20 20 20 100

Summa Mölnlycke 160 485 380 675 835 760 1660

Landvetter, planerad inflytt för bostäder 2022-2026
Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Östra Backa 21220 52 10
Centrum kv 2 (Förbo) 21141 102

Centrum kv 3 21141 25
Björröd, Alberts väg 25100 100 50 50 50

Centrum kv 4-6 21141 200
Västra Backa 21220 27 15
"Växthusen" 21212 150

Gökskulla 23200 300
Slamby 22240 440

Landv Södra/Murtjärnen 22210 200 800
Landvetter Södra (stationsomr) 22210 100

Landvetter 6:638 21154 6
Bostäder och äldreboende Bårekulla 1:3 22120 60 40

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 20 20 20 20 20 20 100
Summa Landvetter 174 35 0 100 400 343 1745

Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031
Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 4 4 4 4 4 20

Summa Härryda 4 4 4 4 4 4 20

Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031
"Hindås skola" 41270 3 3

Bocköhalvön 41130 60 30
Hindås trädgårdsstad 41250 200

Solåsen 41270 60
Limmerhult/Södra Klåddegärde 42100 30

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 5 5 5 5 5 5 25
Summa Hindås 5 8 8 5 65 35 315

Rävlanda, planerad inflytt för bostäder 2022-2026
Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Björkelidsvägen 43110 24
Rävlanda sanatorie 80

Gunna 43220 60
Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 5 5 5 5 5 5 25

Summa Rävlanda 29 5 5 5 5 5 165

Hällingsjö, planerad inflytt för bostäder 2022-2026
Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Söder om skolan 45100 20
Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 5 5 5 5 5 5 25

Summa Hällingsjö 5 5 5 5 5 5 45

Möjliga inflyttade bostäder 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031
Mölnlycke 160 485 380 675 835 760 1660

Landvetter 174 35 0 100 400 343 1745
Härryda 4 4 4 4 4 4 20

Hindås 5 8 8 5 65 35 315
Rävlanda 29 5 5 5 5 5 165

Hällingsjö 5 5 5 5 5 5 45
Summa för kommunen 377 542 402 794 1314 1152 3950

Härryda, planerad inflytt för bostäder 2022-2026

Hindås, planerad inflytt för bostäder 2022-2026

Projekt som inte är upptagna i shb projektportfölj 2021-03-24, men bör starta under 2021-2022 om 
inflytt av bostäder ska vara möjligt under 2025 och framåt.

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.
Totala volymen (total BTA) är dock bestämd genom detaljplan. Osäkerheter i tid, plats och 
bostadsvolym ökar med åren.
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Bilaga 5. Antal byggrätter i antagna detaljplaner

Mölnlycke, beräknat år för antagen detaljplan för bostäder 2022-2026
Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Wendelstrand 11210 800
Säteriet 11230 300

Enebacken 2 11375 350
Valborgs kulle 11313 160

P-hus Mölnlycke 11251 150
Mölnlyckes Haga (tidigare Haga by) 11263 600

Abborrtjärnsvägen 13400 20
Hålsjön 12210 2000

Projekt inom stadsbyggnadsstudien 11251 500
Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 20 20 20 20 20 20 100

Summa Mölnlycke 1120 1150 170 20 20 20 2600

Landvetter, beräknat år för antagen detaljplan för bostäder 2022-2026
Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Centrum kv 4-6 21141 200
"Växthusen" 21212 150

Gökskulla 23200 300
Slamby 22240 440

Landv Södra/Murtjärnen 22210 1000
Landvetter Södra (stationsomr) 22210 100

Landvetter 6:638 21154 6
Bostäder och äldreboende Bårekulla 1:3 22120 100

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 20 20 20 20 20 20 100
Summa Landvetter 20 220 170 1126 760 20 200

Härryda, beräknat år för antagen detaljplan för bostäder 2022-2026
Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 4 4 4 4 4 20
Summa Härryda 4 4 4 4 4 4 20

Hindås, beräknat år för antagen detaljplan för bostäder 2022-2026
Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031
Bocköhalvön 41130 90

Hindås trädgårdsstad 200
Solåsen 41270 60

Limmerhult/Södra Klåddegärde 42100 30
Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 5 5 5 5 5 5 25

Summa Hindås 5 95 5 5 205 5 115

Rävlanda, beräknat år för antagen detaljplan för bostäder 2022-2026
Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Rävlanda sanatorie 80
Gunna 43220 60

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 5 5 5 5 5 5 25
Summa Rävlanda 5 5 5 5 85 5 85

Hällingsjö, beräknat år för antagen detaljplan för bostäder 2022-2026
Projektnamn Nyko 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Söder om skolan 45100 20
Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 5 5 5 5 5 5 25

Summa Hällingsjö 5 5 5 5 5 5 45

Möjliga antagna detaljplaner för bostäder 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031
Mölnlycke 1120 1150 170 20 20 20 2600

Landvetter 20 220 170 1126 760 20 200
Härryda 4 4 4 4 4 4 20

Hindås 5 95 5 5 205 5 115
Rävlanda 5 5 5 5 85 5 85

Hällingsjö 5 5 5 5 5 5 45
Summa för kommunen 1159 1479 359 1165 1079 59 3065

Enskilda tomter enligt antsökan av förhandsbesked för bygglov. Detaljplan krävs ej.

Projekt som inte är upptagna i shb projektportfölj 2021-03-24 men bör starta under 2021-2022 
om antagande ska vara möjligt 2024 och framåt.
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.

Totala volymen (total BTA) är dock bestämd genom detaljplan. Osäkerheter i tid, plats och 
bostadsvolym ökar med åren.
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Antaganden Bfp 2022-2026 

- Anpassa tidplanerna för byggstart och inflytt efter vad exploatörerna 
ger för input  

- Enebacken, ange 350 nya bostäder då det har angetts i tidigare Bfp 
och man inte har kommit längre i projektet för att kunna ta ställning 
till om siffran behöver revideras 

- P-hus Mölnlycke, byggtid 2 år 

- Tidplanerna anges med förutsättning att detaljplanerna inte blir 
överklagade, därmed räknar vi med byggstart direkt året efter att dp 
antas 
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2021-05-20 

Synpunkter på förvaltningens bedömning och underlag för budget 

2022–2024 (2026) 

Förskola 

Minskat barnunderlag efter senaste befolkningsprognosen. För att hålla sig inom ram 

behöver avdelningar stängas. I förvaltningen bedömning står det att sett till antal barn har 

kommunen lokaler motsvarande 5–10 avdelningar för mycket. Lärarförbundet ser en risk 

med detta – att en övertalighet uppstår, medarbetare behöver sägas upp. Det finns en 

utvecklig för lärare från förskolan och hela vägen upp till gymnasiet och vuxenutbildningen, 

som funnits i många år, fler arbetsuppgifter läggs på lärare och barn/elevgrupper ökar. Här 

finns nu en chans att förbättra arbetsmiljön i förskolan. Att öka personaltätheten, inga 

medarbetare blir uppsagda. Dags att bryta lärarnas ökade arbetsbörda! Det finns också ett 

politiskt mål att minska barngruppernas storlek i Härryda kommun, för framför allt de yngsta 

barnen i förskolan. Ta chansen och gör det nu! Ta chansen att närma er Skolverkets riktlinjer 

kring barngruppernas storlek i förskolan. Nu finns också chansen att ta höjd för ”Sveriges 

bästa förskola” som är ett mål i Härryda kommun. 

Nu har vi berört det vi vet idag enl. prognoser och dyl. Vi har inte nämnt vilka 

konsekvenserna kan bli om Jensens tillåts starta förskola i Landvetter, som det planeras för. 

Då kommer man troligtvis behöva stänga ytterligare avdelningar i just Landvetter. Risken för 

övertalighet är väldigt stor!  

Grundskola 

Beräkningar som gjordes efter den senaste befolkningsprognosen visar på ökade kostnader 

som inte ryms inom ram. Ökade kostnader för framför allt särskolan som haft en för låg 

budget under en längre tid som nu behöver åtgärdas. För att kunna behålla befintlig nivå 

inom grundskolan behövs en ramförstärkning anser Lärarförbundet. Detta också för att nå 

målet med att Härryda kommun ska ha ”Sveriges bästa skola”.  

Gymnasium 

Idag har Hulebäcksgymnasiet 1800 elever, 100 elever mer än skolan är beräknad för. Detta 

har bl. a fått konsekvenser för lärares arbetsmiljö, trängsel uppstår lätt då lokaler och salar är 

anpassade för färre antal elever. Schematekniska svårigheter uppstår ofta. Lärarförbundet ser 

positivt på att förvaltningens ser det som angeläget att diskutera vilken strategi som skall  
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           Härryda 

 

 

gälla avseende elevantal på skolan. Tidigare förslag från förvaltningen att använda ett ev. 

budgeterat överskott till att finansiera ombyggnad av kök, vilket det finns ett behov av, låter 

som ett bra förslag. Köket är idag underdimensionerat för nuvarande antal elever. 

Övrigt 

För år 2021 erhåller kommunen knappt 5 mnkr i statsbidrag (”skolmiljarden”) för åtgärder 

kopplade till den pågående pandemin. Förvaltningens bedömning är att motsvarande summa 

bör avsättas även för år 2022 oavsett om statsbidrag erhålls eller ej. Detta se Lärarförbundet 

positivt på. Viktigt att förvaltningen tar höjd i alla verksamheter för ev. konsekvenser som kan 

uppstå pga. pandemin. 

Ramförstärkningar behövs! 
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Vision Härryda, avd 147 
435 80 Mölnlycke 
vision@harryda.se  2021-05-24 
 
 

 

Vision Härrydas synpunkter på Förvaltningens ekonomiska förslag 
 
Vision anser att det behövs mer pengar i budgeten till Socialtjänsten och först och främst Barn och 
Unga och Familjestöd. Arbetsmiljön och arbetsbelastningen inom dessa verksamheter är enormt 
pressad, mycket långtidssjukskrivningar och inga pengar till vikarier finns. Detta är ohållbart, både för 
personalen men i allra högsta grad de barn och familjer i kris som de ska arbeta för. 
 
 Härryda kommun arbetar för att få Sveriges bästa skola, men för att få Sveriges bästa skola så måste 
man även ha Sveriges bästa Socialtjänst.   
 
Vision hänvisar även till en skrivelse som skickades av personalen på Barn och Unga in till Härryda 
kommuns tre kommunalråd i december 2019.  
 
Sedan har Visions medlemmar en stor önskan om att friskvårdsbidraget återinförs 2022. 
 
 
För Vision avdelning 147 

 
Jennie Andersson 
Vice Ordförande/HSO 
Vision Härryda 
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1 Inledning 
Detta dokument; Budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar, är 
en del i kommunens styrmodell, se bild nedan. Dokumentet är årligt, utarbetas av politiken 
och fastställs av kommunfullmäktige. Här anges prioriterade mål och inriktningar för 
kommande år samt ekonomiska ramar för respektive nämnd.  
Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda strategiska planen för mandatperioden och 
ska ge konkretiseringar samt lyfta fram det som är särskilt viktigt för 2022. Den strategiska planen 
beskriver det som politiken vill åstadkomma (den förflyttning/förändring som ska skapas) under 
mandatperioden som helhet.  

En viktig övergripande del i styrmodellen är vision och förhållningssätt. Visionen utgör en gemensam 
ledstjärna och pekar ut riktningen för kommunen. En annan bärande del i styrmodellen är att 
tydliggöra verksamheternas grunduppdrag och att säkerställa kvaliteten i grunduppdraget.  

 

Bild: Kommunens styrmodell: 
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2 Visionen – utgångspunkt för styrningen 
Viktiga delar i kommunens styrmodell är vision och förhållningssätt. Dessa ger styrning på 
övergripande nivå, pekar ut riktning och ramar för verksamheterna och ersätter därigenom på 
vissa sätt den tidigare mer detaljerade målstyrningen. 

Visionen pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling och ska bidra till att 
skapa identitet, stolthet och engagemang för kommunen. Förhållningssättet ska genomsyra 
alla verksamheter och stödja en utveckling mot att visionen uppnås. Visionen fastställdes av 
kommunfullmäktige i december 2019, förhållningssätten har fastställts av kommundirektören 
i april 2021. 

Vision 

Härryda – här vågar vi!  
I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag 
möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som 
håller för kommande generationer.  
Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft 

Förhållningssätt 

Varje dag gör vi mötet med Härryda kommun enkelt. Vi är engagerade, 
ser möjligheter och skapar lösningar. Vi är kompetenta, professionella 
och öppna för olika perspektiv. Vi prövar nya idéer och vill alltid bli 
bättre.  
Tillsammans åstadkommer vi mer. 
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3 Mål för god ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning, såväl ekonomiska mål som verksamhetsmål fastställdes av 
kommunfullmäktige i beslut om den strategiska planen för mandatperioden. Där framgår följande:  

En god ekonomi är förutsättningen för att kunna bibehålla och utveckla kommunen i positiv 
riktning. För att tillse att vi att klarar av stora nödvändiga investeringar över tid krävs att 
vår soliditet långsiktigt ökar ska följande arbete utföras: 

 Alla verksamheter måste klara sina uppdrag inom tilldelad ram. 

 Exploateringsöverskott skall som helhet gå till att förstärka resultatet och därmed soliditeten, 
inte finansiera annan verksamhet. 

 Alla kostnader och åtaganden som kan utföras och bäras av exploatörer för att genomföra 
planer ska så göras och regleras i avtal. 

 Försäljning av fastigheter, verksamheter och bolag skall utredas och prövas. 

 Verksamheter ska prövas om de kan utföras mer ekonomiskt på annat sätt eller av annan 
utförare med bibehållen eller högre kvalitét. 

 Kommunala värden, som t.ex. mark skall inte överföras till annan utan synnerliga skäl. 
Utgångsläget är att markpriser ska sättas till marknadsvärde eller att marken ska säljas till 
högstbjudande. 

 Arbeta för att ändra ägardirektiven så att finansiering av Förbos byggnation av nya 
hyresfastigheter skall kunna ske genom försäljning av andra bostäder. Förbo skall också ges 
möjlighet att arbeta med olika upplåtelseformer inkl. ägarlägenheter och aktiv markpolitik. 

 Ompröva verksamheter som inte ingår i kärnuppdraget. 

 Digitalisering skall genomföras i syfte att nå en högre medborgar-/näringslivsnytta och/eller 
effektivisering. Viktigt att digitalisering inte blir kontraproduktiv och att hänsyn tas till äldres 
förmågor samt personer med funktionsvariationer. 

 Kommunal skog som brukas ska ge överskott. 

 Vid inrättande av naturreservat på initiativ av myndighet ska markbyte till exploaterings- eller 
brukbar mark i första hand göras. 

 Kommunen ska inte åta sig kostnader som kan bäras av annan. 

 Indexuppräkningar skall ses över och prövas. 
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3.1 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige antog i juni 2020 följande finansiella mål som mäts och analyseras årligen i 
rullande fyraårsperioder: 

 Soliditeten ökar med en procentenhet per år 

 Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader 

De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger 
därmed de finansiella förutsättningarna och ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. 
Målen har som utgångspunkt att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den 
konsumerar. 

Detta innebär att ingen generation bör behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. 
Överskottet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras 
även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt. 

Som en anpassning till vår omvärld föreslås att målet ”Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens 
nettokostnader” ändras till: 

 Resultatet är 2,5 procent av skatter och statsbidrag 

Målet avser verksamhetens nettokostnader samt de skatter och generella statsbidrag som redovisas på 
egna rader i resultaträkningen 

Nedan redovisas de finansiella målen utifrån budgetförslaget och hur måluppfyllelsen bedöms bli för 
enskilda år. 

 2021 2022 2023 2024 
Soliditeten ökar med en procentenhet per år 4 % 1 % 5 %  2 % 
Resultat i mnkr 36,2 66,0 54,9 46,5 
Resultatet är 2,5 procent av skatter och statsbidrag 1,6 % 2,7% 2,2 % 1,8 % 
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3.1.1 Resultat- och balansbudget 
Resultatbudget      
      

Belopp i mnkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

      
Verksamhetens nettokostnader exkl 
avskrivningar  1 925,1 2 129,4 

2 
232,9 2 302,1 2 397,3 

Avskrivningar 130,5 129,1 138,1 146,0 147,3 
       

Verksamhetens nettokostnader 2 055,7 2 258,6 
2 

371,0 2 448,1 2 544,6 
      

Skatteintäkter 2 041,6 2 089,8 
2 

193,8 2 266,1 2 353,2 
Generella statsbidrag och utjämning 265,1 220,3 258,7 251,7 253,1 
Finansiella intäkter 14,5 13,4 13,4 13,4 13,4 
Finansiella kostnader -8,7 -15,2 -12,0 -7,0 -5,0 
Finansiella kostnader för pensioner -22,7 -13,5 -16,9 -21,2 -23,5 

       
Resultat före extraordinära poster 234,2 36,2 66,0 54,9 46,5 

      
Resultat 234,2 36,2 66,0 54,9 46,5 
Balanskravsresultat 223,1 12,1 44,7 36,6 28,5 
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Balansbudget      
      

Belopp i mnkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Materiella anläggningstillgångar 2 806,7 2 421,6 2 416,9 
2 

366,5 
2 

392,3 
Finansiella anläggningstillgångar 52,6 202,6 202,6 202,6 202,6 

Summa anläggningstillgångar 2 859,7 2 624,6 2 620,0 
2 

569,5 
2 

595,3 
Omsättningstillgångar      
Tomtmark för försäljning 127,6 202,0 296,0 166,9 99,6 
Fordringar 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 
Likvida medel 524,8 406,9 367,9 328,9 289,9 
Summa omsättningstillgångar 838,8 795,4 850,3 682,3 576,0 

      

Summa tillgångar 3 698,6 3 420,0 3 470,3 
3 

251,7 
3 

171,3 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital 1 192,2 1 230,9 1296,9 
1 

351,8 
1 

398,3 
varav årets resultat 234,2 36,2 66,0 54,9 46,5 

Skulder       
Avsättningar för pensioner 786,8 777,9 800,3 793,9 799,3 

varav avsättning pensionsskuld intjänat före 1998 559,4 535,2 529,1 510,7 492,8 

Övriga avsättningar 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
Långfristiga skulder 1 115,3 806,9 768,9 501,8 369,6 

varav lån i banker och kreditinstitut 900,0 774,6 736,6 469,5 337,3 

Kortfristiga skulder 595,3 595,3 595,3 595,3 595,3 

Summa skulder 2 506,3 2 189,1 2 173,4 
1 

899,9 
1 

773,1 
      

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 698,6 3 420,0 3 470,3 3 251,7 3 171,3 
SOLIDITET 32% 36% 37% 42% 44% 
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3.2 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

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

 
 Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform. 

 

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

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

bedömda behov. 
 

För att uppnå verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning ska följande arbete 
utföras: 

 För att långsiktigt tillse att vi kan möta behovet av bostäder och bidra till att lösa 
kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen genom en befolkningsökning på lägst 1,5% är 
utgångspunkten att planbesked skall beviljas om det inte finns lagliga hinder. Exploatörs-
drivna detaljplaner förordas vid begäran om planbesked där kommunen initialt ger kommunala 
perspektiv på vad som förväntas. Alla kostnader och åtaganden som kan utföras och bäras av 
exploatören för att genomföra planen, ska regleras i avtal. Förvaltningen skall vara 
organiserad för att kunna möta behovet av exploatörsdrivna detaljplaner och privata initiativ. 

 
 För att långsiktigt tillse att det finns full behovstäckning och olika verksamhetsform inom 

förskoleverksamhet i kommunen skall fler utförare ges möjlighet att bygga, äga och driva 
verksamhet. I planarbete skall möjlighet till förskoleverksamhet och eller skola alltid prövas. 
De ekonomiska förutsättningarna för olika utförare ska utformas så de är förutsägbara och 
rättvisa mellan kommunal och annan verksamhet. 
 

 För att långsiktigt tillse att alla elever efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning har 
tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier, ska kommunen vara positiv till olika 
verksamhetsutövare. Andra utförare kompletterar och stärker den egna verksamheten. För att 
vår egen verksamhet skall vara bäst i Sverige behöver kärnuppdraget inom utbildning renodlas 
och effektiviseras så att rätt personal utför rätt arbetsuppgifter. Förvaltning, personal och 
politik ska tillsammans arbeta fram hur detta ska göras. 
 

 För att långsiktigt tillse att det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres 
och funktionsnedsattas bedömda behov ska möjligheten för andra att bygga, äga och bedriva 
verksamhet utökas. Tilldelning av mark kan ske genom direktanvisning eller i olika former av 
planarbeten. Att tillåta byggnation genom förhandsbesked ska också prövas där så är möjligt. 
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4 Prioriterade mål och inriktningar för 2022 på 
kommunövergripande nivå 

 
Mål 1 
Kostnadsutvecklingen får inte överstiga förändringen av skatteintäkter och statsbidrag. All 
verksamhet skall bedrivas med hög kostnadseffektivitet och kommunens processer skall vara effektiva 
och klara hög service till rätt kostnad. 

 

Mål 2 
Kommunstyrelsen och välfärdsnämnden ska fortsatt arbeta med målet att kommunens egen 
verksamhet ska ha ”Sveriges bästa skola”. 

 

Mål 3 
Kommunstyrelsen skall säkerställa att det finns planer för ökad medborgartrygghet och ökad 
beredskapsförmåga. 

 
Inriktning 1 
Kommunstyrelsen och välfärdsnämnden ska arbeta för att de negativa effekterna av Covid-19 
pandemin minimeras och arbeta med strategisk återgångs-/öppningsplan. 

 

 

 

 

  

Det är viktigt att hålla i arbetet med den ekonomiska styrningen för att fortsatt vara en framgångsrik 
kommun. Att vara uthålliga i arbetet med ”Sveriges bästa skola” då det är grunden för barn och ungas 
möjlighet till arbete och ett gott liv är också viktigt. Tryggheten i Härryda kommun behöver öka utifrån 
utvecklingen i samhället. Samtidigt behöver kommunens beredskapsförmåga stärkas. Utöver detta är 
arbetet med ”post Corona” viktigt för att hantera möjliga negativa konsekvenser av Covid-19 och 
restriktioner under pandemin.  
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5 Skattesats – Sänkning med 12 öre 
Med denna budget fastställs en sänkning av skattesatsen för år 2022 från 20,62 till 20,50 kr per 
skattekrona. 

 

6 Driftbudget 

- Ramökning från 2021 + 86,7 miljoner 
En god styrning, kostnadskontroll och gott samarbete mellan politik och förvaltning skapar stabil 
ekonomi för framtiden. Tack vare bl.a. detta skapas nu möjligheter att satsa på personalen och stärka 
verksamhetens grunduppdrag. Ramökningen jämfört med budget 2021 är hela 86,7 miljoner 
kronor. Trots detta fantastiska utgångsläge måste vi fortsätta med ansvarsfull politik och ekonomisk 
styrning. Utgångspunkten för budgeten grundar sig på kommunfullmäktiges och nämndernas beslut 
om budget för perioden 2021-25. Resurstilldelningen till nämnderna motsvarar den politiskt fastställda 
verksamhetsplaneringen för år 2022-23, samt är justerad för demografiska förändringar och politiska 
beslut för hela planperioden 2022-24. Resurstilldelningen till nämnderna har anpassats efter den 
senaste befolkningsprognosen, som visar på ett lägre antal barn och unga samt ett något större antal 
äldre, jämfört med tidigare planering. 

 

Personal 

Personalen är kommunens viktigaste resurs för att kunna bedriva välfärdsarbete och 
samhällsutveckling. Härrydakommun ska vara en bra, eftertraktad och en självklar arbetsgivare för 
personer som vill arbeta i den viktiga kommunala verksamheten samtidigt som man ser vikten av väl 
fungerande näringsliv. För att tacka alla medarbetare för allt arbete och öka attraktiviteten som 
arbetsgivare, inför vi friskvårdsbidrag för alla anställda med 3.000kr/år. Satsningen är permanent och 
läggs till i kommunstyrelsen ram, eftersom kommunstyrelsen är ansvarig för personal. 

 

Politisk organisation 

I befintlig plan minskades kostnaderna för den politiska verksamheten med 1 mnkr från år 2021. Dessa 
medel återförs till den politiska verksamheten. Kostnader hänförliga till de kommande valen under 
perioden har lagts till. 

 

Kommunstyrelsen – Ramökning från 2021 + 44,9 miljoner1 

Kommunstyrelsens verksamhetsansvar omfattar sektorerna Samhällsbyggnad och Teknik och 
förvaltningsstöd samt kommunledning och stödfunktioner. 

Inom sektorn för samhällsbyggnad är en justering av taxor beräknad i nivå med index. Strategisk 
satsning görs så att kommunstyrelsen kan allokera medel för att förstärka plankapaciteten för 
färdigställande av påbörjade projekt, start och genomförande av de positiva planbesked som getts av 
kommunstyrelsen för bostadsbyggande och näringslivsområden, samt vid politiskt prioriterade projekt. 

I samband med att välfärdsnämndens verksamheter behöver anpassa sin volym efter demografiska 
 

1 Dokumentversion 2021-06-01:0910, redaktionell ändring, avsnitt Kommunstyrelsen felaktig siffra i jämförelse med tabeller (tidigare stod + 48,9 miljoner). Ändrat till:” 
Kommunstyrelsen – Ramökning från 2021 + 44,9 miljoner” 
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förändringar och förändrade behovsbedömningar behöver en anpassning ske inom, framförallt, 
måltids- och fastighetsverksamheterna. 

 

Kommunstyrelsens budgetram innehåller också möjligheter till förstärkt satsning på utbildningslokaler 
för att kunna bidra till ”Sveriges bästa skola”, samt fortsatt arbete med att rusta upp Råda Säteri i 
enlighet med fullmäktiges målsättning. 

Medborgarnas trygghet kräver större insatser från polisen, men också från kommunen. Samtidigt 
måste också kommunens beredskapshöjande arbete fortsätta. Därför har ramen förstärkts ytterligare 
för att kunna öka det förebyggande säkerhetsarbetet och kommunens krisberedskap. 

Den översyn som gjorts av upphandling och inköp samt av IT-verksamheten kommer initialt att kräva 
resurstillskott, som på sikt ska ge resultat finansiellt och verksamhetsmässigt. 

Behovet av att tillgänglighetsanpassa kommunens webbsida, arbetet med fossiloberoende kommun 
samt digitalisering ingår i ramförstärkningen. 

Det finns medel till att finansiera en förvaltningsgemensam Utvecklings- och omställningsresurs direkt 
under kommunledningen. Anslaget för gemensam kompetensutveckling finns kvar enligt plan och en 
viss beredskap finns för att öka anslaget något med anledning av ny lag kring arbetsgivarens ansvar i 
samband med den nya lagen om LAS. Hänsyn har även tagits till behovet av att kunna rekrytera 
trainees. 

För att skapa handlingsfrihet för oförutsägbara utgifter under året har kommunstyrelsen medel till en 
reserv att fritt fördela mellan nämnderna på 11-13 Mnkr. 

 

 

Välfärdsnämnden – Ramökning från 2021 + 40 miljoner 

Välfärdsnämndens verksamhetsansvar omfattar sektorerna Utbildning kultur och fritid samt 
Socialtjänst. 

Årets befolkningsprognos visar ett lägre antal barn och unga i kommunen de kommande åren än vad 
föregående prognos visade. Detta märks framförallt för barn i åldrarna 1-5 år. År 2022 förväntas 
barnantalet vara som lägst och först år 2024 beräknas antalet barn vara tillbaka på 2020 års nivå. Sett 
till antalet barn har kommunen lokaler motsvarande 5-10 avdelningar för mycket, samtidigt som vissa 
avdelningar kan komma att behövas kommande år. I välfärdsnämndens ram ingår därför att 
förskoleverksamhetens ram justeras med -9,7 mnkr år 2022; -7,7 mnkr år 2023 respektive -2,8 mnkr år 
2024, jämfört med 2021 års budget. Vilket nämnden har att ta hänsyn till i framtagandet av 
verksamhetsplan och detaljbudget. 

Antalet elever i grundskolan ökar med ca 85 elever till år 2022 för att därefter minska. Vid 
planperiodens slut väntas elevantalet vara drygt 100 färre än år 2021. Förskolans vikande barnantal 
kommer att påverka elevantalet inom grundskola i många år framöver. Resurstilldelningen till 
nämnden ökar dock för att stärka grundskolan huvudsakligen beroende på ökande kostnader för 
särskola, arbetet med ”Sveriges bästa skola” samt lokalkostnader. 

Inom gymnasieskolan ökar antalet elever och därmed kostnaderna. Hulebäcksgymnasiet har i 
dagsläget fler elever än vad som varit avsikten vid byggnationen. Det är angeläget att nämnden 
diskuterar vilken strategi som skall gälla avseende elevantal och organisation på skolan. 

För år 2021 erhåller kommunen knappt 5 mnkr i statsbidrag för åtgärder kopplade till den pågående 
pandemin. Motsvarande summa har tillförts även för år 2022 oavsett om statsbidrag erhålls eller ej. 

Två idrottshallar i Mölnlycke - Wallenstam Arena och gymnastik- och trampolinhallen - tillkommer 
under 2021 och får en ekonomisk helårseffekt för 2022. Utrymme för att möta behovet och efterfrågan 
av ytterligare en idrottshall i Mölnlycke har tillskapats. Ny ishall som tidigare planerats till hösten 
2024 har i budgeten driftstart 2025 beroende på beslutad inriktning samt tillgång till planresurser. 
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Inom socialtjänstens områden bedöms att antalet platser i såväl särskilda boende som servicebostäder 
kan minskas. Motsvarande medel kan användas för att stärka budgeten inom andra områden såsom 
hemtjänst, barn och familj, vuxenenheten och försörjningsstödsenheten. 

En revidering av ersättningsnivån för LOV i särskilda boenden är behövlig och ryms inom denna ram. 
Det innebär att ersättningsnivån motsvarar utfallet som särskilda boenden i egen regi har haft i 
driftskostnader samt nivån som privata utförare efterfrågar. Detta genererar en lägre budgetminskning 
än tidigare plan. Samtidigt tillförs sektorn medel genom statsbidrag för att säkerställa god vård och 
omsorg om äldre personer, som är en fortsättning på välfärdsnämndens satsning som påbörjades under 
2021. 

Utöver detta har ytterligare nämndförstärkning gjorts för att arbeta vidare med ”Sveriges bästa skola” 
samt stärka idrotts- och föreningsliv som bl.a. behöver stöd att komma igång och utvecklas efter en 
tung period av Covid-19 pandemin. 

 

 

Kommunfullmäktige föreslås utifrån ovan fastställa nedanstående ramar för driftverksamheten. 

Belopp i tkr 
Budget 

2021 
Budget 

2022 Plan 2023 Plan 2024 
Kommunstyrelsen  223 173 268 069 278 030 278 953 
Välfärdsnämnden 2 008 234 2 048 341 2 068 771 2 100 957 
Politisk organisation 12 692 14 462 14 372 14 082 

Finansförvaltning 
-2 280 

338 
-2 396 

841 
-2 416 

103 
-2 440 

449 

Resultat 36 239 65 969 54 930 46 457 
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6.1 Budget för revisorerna 
Frågan om budget för revisorerna bereds av kommunfullmäktiges presidium. Fullmäktige föreslås 
fastställa revisorernas budget till 1 330 tkr för år 2022. 
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7 Investeringar  
Det bedömda investeringsbehovet för perioden 2022–2026 är sammanlagt 818 mnkr, varav 182 mnkr 
föreslås 2022.  Med stor sannolikhet kommer dock ett flertal objekt som budgeterats för år 2021 att 
utföras under år 2022. Sannolikt kommer det fortsättningsvis att utföras investeringar för under 
300 mkr per år. Verksamhetsförändringarna har reviderats i enlighet med lokalresursplaneringen och 
tidsplaneringen och omfattningen av andra projekt förändras i enlighet med politiska uppdrag eller 
andra förutsättningar.  Investeringsvolymen bedöms kunna finansieras utan ytterligare extern 
upplåning. 

Kommunstyrelsen 

I planperioden uppgår styrelsens samlade nettoinvesteringsbudget till 741 mnkr, varav 168 mnkr 
föreslås 2022. Det enskilt största projektet är nybyggnation av is- och träningshallar med 230 mnkr 
och utrymme har möjliggjorts för ytterligare en idrottshall i Mölnlycke. 

I beloppen ingår även anslag för konstnärlig utsmyckning. 

Välfärdsnämnden 

I planperioden uppgår nämndens samlade nettoinvesteringsbudget till 77 mnkr, varav ca 14 mnkr 
avser år 2022. Investeringarna avser huvudsakligen inventarier i samband med nybyggnation samt 
reinvesteringar. Den enskilt största investeringen är inventarier till ishallar mm. 

Fullmäktige föreslås fastställa en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr för år 2022 
samt att fastställa nedanstående ramar för investeringsverksamheten. 

Belopp i tkr  
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Kommunstyrelsen   384 290 168 284 80 368 157 954 246 968 87 108 
Välfärdsnämnden  27 749 13 700 13 700 13 700 21 870 13 870 
Summa 
investeringar  412 039 181 984 94 068 171 654 268 838 100 978 
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8 Exploatering - Finansieringsplan  
Exploateringsverksamheten ska följa föreslaget bostadsförsörjningsprogram med byggnation 
av bostäder i kommunen. Exploateringsredovisningen innefattar i stort inkomster från 
markförsäljning och gatukostnadsersättning samt utgifter avseende genomförandet av 
detaljplaner och markinköp. Totalt under kommande femårsperiod beräknas utgifterna enligt 
dagens kalkyler till ca 335 mnkr och inkomsterna till ca 470 mnkr. I planeringen ingår även 
detaljplaner utan kommunalt markinnehav och kommunens insatser i dessa finansieras 
löpande innevarande år genom plan- och exploateringsavtal. I underlaget för 2022-2026 ingår 
inte längre inkomster och utgifter kopplade till va-utbyggnad. I samband med beslut, arbete i 
och uppföljning av verksamheten ska hela koncernperspektivet belysas. 
Bokföring av resultatet sker inte i samband med varje såld tomt utan när projektet är helt eller 
delvis avslutade. 
Av den totala projektkalkylen är 120 mnkr utgifter och 184 mnkr inkomster för 
verksamhetsmark. Projekt med utbyggnad av infrastruktur under perioden är Mölnlyckemotet, 
Airport city och Mölnlycke företagsparken etapp III. Detaljplanerna för Mölnlyckemotet och 
Airport City planeras att gå för antagandet under 2021 och påbörjas 2022. Under 2021 kan 
planarbete för Företagsparken III i Mölnlycke starta. 
Av den totala projektkalkylen är 239 mnkr utgifter och 355 mnkr inkomster för annat än 
verksamhetsmark, huvudsakligen bostäder men kan även vara lokaler och olika typer av 
service såsom förskola, skola och särskilda boenden. 
I närtid pågår främst utbyggnad av infrastruktur för bostadsområden på Idrottsvägen och 
Landvetter centrum. Det pågår detaljplaner för bostäder på kommunal mark i Enebacken II, 
Bocköhalvön och Valborgs kulle. 
I den redovisade planen ingår även: 
Landvetter Södra etapp I. 
Hindås trädgårdsstad - en utveckling av Hindås åt väster utefter Älmhultsvägen enligt tidigare 
planbesked. 
Rävlanda sanatorium - en komplettering med bostäder i Rävlanda med ombyggnad av tidigare 
sanatorium samt nybyggnation enligt tidigare planbesked. 
Fläskebo deponi - en utökning av befintlig anläggning med områden för deponi med mera 
enligt tidigare planbesked. 
Borgåsen tidigare förskola - en komplettering av bostäder i Landvetter, genom omvandling av 
tidigare tomt för förskola som nu är nedlagd och riven. 
Bostäder i påbyggnad på p-hus Mölnlycke - en utveckling av centrum. 
Nedanstående tabell redovisar finansieringsplan avseende exploateringsverksamheten. 
Belopp i 
tkr  Kalkyl 2021 

Kalkyl 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Inkomst  17 300 42 237 247 889 101 950 37 410 40 186 
Utgift  91 700 136 210 118 823 34 677 12 110 32 746 

Netto  -74 400 -93 973 129 066 67 273 25 300 7 440 
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9 Långfristig upplåning 
Kommunens långfristiga skuld kommer från år 2021 att bestå huvudsakligen av externa lån då 
inbetalda anläggningsavgifter för VA-kollektivet hanteras i det helägda bolaget. I bokslut 2020 var den 
externa skulden 900 mnkr. Under år 2021 beräknas drygt 300 mnkr av de långfristiga skulderna att 
övertas av VA-bolaget. För perioden fram till år 2024 beräknas skulden i kommunen succesivt att 
sjunka. Detta beror på förhållandevis goda resultat i förhållande till investeringsvolymen samt en god 
likviditet. 

Sannolikt behöver ingen ytterligare upplåning ske i kommunen under år 2022. Då finansieringen av 
VA-bolagets tillgångar inte är helt fastlagd föreslås att den maximala upplåningen i kommunen får 
uppgå till 1 100 mnkr 
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10  Uppdrag till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden 

Med utgångspunkt i detta budgetdokument uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden att utifrån de kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade 
mål och inriktningar för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden att fastställa ekonomiska ramar per sektor och verksamhet inom respektive 
ansvarsområde.  

Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar hänförlig till 
avslutad lönerevision. 
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11 Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

 Kommunfullmäktige fastställer sänkt skattesats för år 2022 på 20,50 kr per skattekrona. 

 Kommunfullmäktige fastställer nytt finansiellt mål till "Resultatet är 2,5 procent av skatter och 
statsbidrag.  

 Kommunfullmäktige fastställer ramar för driftverksamheten i enlighet med förslag i avsnitt 6, 
Driftbudget. Anslagsbindning avseende driftbudgeten sker på nämndnivå med undantag för 
kommunstyrelsens reserv som får disponeras fritt efter beslut i kommunstyrelsen.  

 Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget till 1 330 tkr för år 2022. 

 Kommunfullmäktige fastställer en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr för år 
2022.  

 Kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsverksamheten i enlighet med förslag i 
avsnitt 7, Investeringar. Anslagsbindning avseende investeringsbudget sker på nämndnivå. 

 Kommunfullmäktige beslutar att långfristig upplåning får ske upp till ett maximalt belopp om 
1 100 mnkr. 

 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden att utifrån de 
kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade mål och inriktningar 
för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till kommunstyrelsen och välfärdsnämnden 
att fastställa ekonomiska ramar per sektor och verksamhet inom respektive ansvarsområde. 
Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar 
hänförlig till avslutad lönerevision. 
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Detta är vår gemensamt förhandlade och överenskomna budget för 
2022, med plan 2023 - 2026 som vi ställer oss bakom och skall ses 
som en helhet. 
 
 
 
Mölnlycke 2021-05-25 
 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
för Moderaterna   för Liberalerna 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
för Centerpartiet   för Kristdemokraterna 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
för Sportpartiet   för Kommunpartiet 
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1.1 Socialdemokraternas utgångspunkter 
 

 En budget för alla medborgare 

Den enskilt viktigaste frågan är att börja sätta våra medborgare i fokus. I många år har vi konstaterat 
att majoritetens budgetar har en enkelspårig inriktning på att gynna näringslivet. Detta är naturligtvis 
en viktig fråga. Näringslivet är avgörande för en välmående kommun. Det som har saknats är ett 
medborgarfokus.  

Nu är det dags att sätta medborgarna i fokus. En kommun består av sina medborgare. Fokus skall 
läggas på de som behöver kommunens hjälp. Vi måste prioritera att alla våra invånare skall få ett så 
bra liv som möjligt. Därför krävs det nu satsningar på: 

Våra barn 

 Satsningar på barnomsorg på obekväma arbetstider 

 Satsningar på minskade barngrupper i förskolan 

Våra unga 

Satsningar på skolan där elevassistenter säkerställs 

Satsningar på kulturskolan där köerna skall minskas 

Satsningar på föreningslivet där en ökad budget skall ge bättre förutsättningar för 
föreningslivet 

Våra äldre 

 Satsningar på att minska antalet personal som besöker en brukare i hemtjänsten 

 Satsning på att ta bort minutschemat i hemtjänsten för brukarnas bästa 

 Satsning på att möjliggöra trygghetsboenden i alla kommunens delar 

Socialtjänsten 

 Satsningar för att motverka mäns våld mot kvinnor 

 Satsningar för att säkerställa tryggheten och minska personalomsättningen 

Övriga kommuninvånare 

 Satsningar på hela kommunens utemiljö 

 Satsningar på byggnation av olika upplåtelseformer 

 Satsningar på nystart av Härryda efter Coronapandemin 

  

Vid varje beslut som tas så skall välfärden och det bästa för medborgarna beaktas. 
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 Den fortsatta hanteringen av Coronapandemin 

I budget 2021 skrev vi om vikten att hantera de konsekvenser som Coronapandemin skulle ge. Nu 
börjar vi se att pandemins järngrepp runt jordens befolkning så smått börjat släppa. Nu är det dags att 
arbeta med att starta upp kommunen och satsa på åtgärder som på lång sikt hjälper till att överbygga 
de konsekvenser som pandemin har gett. 

Vi behöver hitta de lösningar som får våra kommuninvånare i arbete. Vi måste våga satsa. Motsatsen 
kommer att göra att våra kommuninvånare och vårt samhälle inte får de förutsättningar som vi 
förväntar oss av en bra kommun. 

Vi behöver också dra lärdom av denna pandemin för att hitta lösningarna vid framtida pandemier och 
andra extraordinära händelser. Vi behöver genomföra en utvärdering av kommunens arbete under 
pandemin. Detta skall göras omgående när pandemin är över. 

Vi vill också passa på att tacka alla anställda i kommunen som tagit oss igenom denna pandemin på ett 
förträffligt sätt. Ni har gjort stora uppoffringar och nu är det dags att vi satsar på er! 

 

 

 Det stora personalpaketet 

Det ar nu av stor vikt att vi gör satsningar på vår personal. Det kommer att finnas stora problem med 
kompetensförsörjningen i närtid. Ska vi behålla den kompetens och kvalitet som finns idag är det 
viktigt att vi är en bra arbetsgivare. Ska vi lyckas rekrytera nya medarbetare i framtiden så är en 
satsning på personal nödvändig. Vill vi vara en kommun i framkant blir dessa satsningar avgörande. 
Därför lanserar vi det stora personalpaketet. Se stycke 10.1.1 

 

 

 En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar 

Med denna budget tar vi ett avstamp mot en politik som ansvarar för kommuninvånarnas pengar. Det 
är dags att sluta med det ekonomiska slöseriet med kommuninvånarnas pengar, som initierats av den 
borgerliga majoriteten.  

Det är dags att konstatera att skolor och äldreboenden bara skall byggas när det finns ett behov.  

Ingen skolkoncerns etablering är så viktig för kommunen att det är värt att ge dem extra lokalbidrag. 

Det är dags att avskaffa LOV och säga nej till alla nya försök att införa LOV i vår kommun. Detta 
leder antingen till ökades kostnader eller sämre verksamhet. I många fall både och. 

Kommuninvånares skatt skall gå till verksamhet inte till övervinster i välfärden.  
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1.2 Allmän inledning 
Detta dokument; Budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar, är en del i 
kommunens styrmodell, se bild nedan. Dokumentet är årligt, utarbetas av politiken och fastställs av 
kommunfullmäktige. Här anges prioriterade mål och inriktningar för kommande år samt ekonomiska 
ramar för respektive nämnd.  

Budgetdokumentet utgår från Socialdemokraternas strategiska planen för mandatperioden, ska ge 
konkretiseringar och lyfta fram det som är särskilt viktigt för 2022. Den strategiska planen beskriver 
det som politiken vill åstadkomma (den förflyttning/förändring som ska skapas) under mandatperioden 
som helhet.  

En viktig övergripande del i styrmodellen är vision och förhållningssätt. Visionen utgör en gemensam 
ledstjärna och pekar ut riktningen för kommunen. En annan bärande del i styrmodellen är att 
tydliggöra verksamheternas grunduppdrag och att säkerställa kvaliteten i grunduppdraget.  

 

Bild: Kommunens styrmodell: 
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2 Visionen – utgångspunkt för styrningen 

Viktiga delar i kommunens styrmodell är vision och förhållningssätt. Dessa ger styrning på 
övergripande nivå, pekar ut riktning och ramar för verksamheterna och ersätter därigenom på vissa sätt 
den tidigare mer detaljerade målstyrningen. 

Visionen pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling och ska bidra till att skapa 
identitet, stolthet och engagemang för kommunen. Förhållningssättet ska genomsyra alla verksamheter 
och stödja en utveckling mot att visionen uppnås. Visionen fastställdes av kommunfullmäktige i 
december 2019, förhållningssätten har fastställts av kommundirektören i april 2021. 

Vision 

Härryda – här vågar vi!  

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

Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft 

Förhållningssätt 

Varje dag gör vi mötet med Härryda kommun enkelt. Vi är engagerade, ser 
möjligheter och skapar lösningar. Vi är kompetenta, professionella och öppna 
för olika perspektiv. Vi prövar nya idéer och vill alltid bli bättre.  

Tillsammans åstadkommer vi mer. 
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3 Mål för god ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning, såväl ekonomiska mål som verksamhetsmål skall anpassas till 
den Socialdemokratiska strategiska planen för mandatperioden. Där framgår också åtgärder som ska 
genomföras för att nå målen.  

 

För att säkerställa den ekonomisk hållbarhet över tid är det viktigt att inte ta beslut som riskerar den 
kommunala ekonomin på vare sig lång eller kort sikt. Det är också av stor vikt att vi säkerställer den 
kommunala servicen för våra kommuninvånare för att säkerställa vår attraktivitet även i framtiden.  

För att säkerställa att vi i vår generation inte skjuter över kostnader till nästa generation skall följande 
arbete genomföras: 

 Kommunala intäkter av engångskaraktär som till exempel exploateringsöverskott skall inte 
användas för att finanserna verksamheten. Dessa överskott bör dels investeras i inköp av mer 
mark till vår markreserv för att garantera att storleken på denna ökar och inte minskar över tid. 
Utöver detta skall exploateringsöverskott investeras i de renoveringar alternativt 
nybyggnationer som behövs av kommunala fastigheter. Blir det ytterligare pengar över skall 
dessa användas till att betala av den kommunala låneskulden.  

 

 För att säkerställa att nästa generation inte får ökade kostnader som de själva inte kan styra 
över så är det av stor vikt att kommunen genast avbryter allt arbete med att privatisera den 
kommunala kärnverksamheten. Om kommunen ansvarar för verksamheten kan de också styra 
kostnaderna. En ökad privatisering riskerar att låsa upp nästa generations 
handlingsmöjligheter. 

 

 Det är också viktigt att vi som kommun säkerställer att de fastigheter, den verksamhet och de 
bolag som vi har fortsätts ägas av skattekollektivet. Detta är värden som generationer före oss 
har byggt upp och vårt uppdrag är att förvalta dem och se till att värdet ökar till nästa 
generation. Av samma anledning så är det helt otänkbart att låta kommunala bolag sälja delar 
av sin verksamhet som bedöms göra vinst antingen på kort eller lång sikt.  

 

 Vår kommunala skog skall brukas på ett sådant sätt att den ekologiska hållbarheten och den 
biologiska mångfalden garanteras samtidigt som vi måste göra varje bedömning av avverkning 
utifrån ekonomisk hållbarhet. Lönar det sig inte att bedriva skogsbruk så skall inte skogsbruk 
bedrivas på den ytan. Kommunen skall då inte åta sig kostnader för dessa områden när det 
finns andra intressenter som är villiga att betala. Vill någon inrätta ett naturreservat på en 
sådan mark så skall vi självfallet svara ja.  
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3.1 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
Efter omarbetning i enlighet med socialdemokraternas strategiska program så finns följande mål för 
god ekonomisk hushållning. Dessa mäts och analyseras årligen i rullande fyraårsperioder 

 Soliditeten ökar med en procentenhet per år 

 Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader 

De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger 
därmed de finansiella förutsättningarna och ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. 
Målen har som utgångspunkt att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den 
konsumerar. 

Detta innebär att ingen generation bör behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. 
Överskottet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras 
även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt. 

Som en anpassning till vår omvärld föreslås att målet ”Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens 
nettokostnader” ändras till: 

 Resultatet är 2,5 procent av skatter och statsbidrag 

Nedan redovisas de finansiella målen utifrån budgetförslaget och hur måluppfyllelsen bedöms bli för 
enskilda år. 

 2021 2022 2023 2024 
Soliditeten ökar med en procentenhet per år 4 % 1 % 4 %  2 % 
Resultat i mnkr 36,2 53,6 42,5 34,1 
Resultatet är 2,5 procent av skatter och statsbidrag 1,6 % 2,2 % 1,7 % 1,3 % 
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3.2 Resultat- och balansbudget 
 

        

 Resultatbudget 
       

        

Belopp i mnkr   Bokslut 2020 Budget 2021 budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

        
Verksamhetens nettokostnader exkl 
avskrivningar    1 925,1 2 129,4 2 250,8 2 320,0 2 415,2 
Avskrivningar   130,5 129,1 136,6 144,5 145,8 

        
Verksamhetens nettokostnader   2 055,7 2 258,6 2 387,4 2 464,5 2 561,0 

        
Skatteintäkter   2 041,6 2 089,8 2 205,8 2 278,1 2 365,2 
Generella statsbidrag och utjämning   265,1 220,3 258,7 251,7 253,1 
Finansiella intäkter   14,5 13,4 5,4 5,4 5,4 
Finansiella kostnader   -8,7 -15,2 -12,0 -7,0 -5,0 
Finansiella kostnader för pensioner   -22,7 -13,5 -16,9 -21,2 -23,5 

        
Resultat före extraordinära poster   234,2 36,2 53,6 42,5 34,1 

        
Resultat  234,2 36,2 53,6 42,5 34,1 

Balanskravsresultat  223,1 12,1 32,3 24,2 16,1 
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 Balansbudget   

        

        

Belopp i mnkr   Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar   0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Materiella anläggningstillgångar   2 806,7 2 421,6 2 416,9 2 366,5 2 392,3 
Finansiella anläggningstillgångar   52,6 202,6 202,6 202,6 202,6 
Summa anläggningstillgångar  2 859,7 2 624,6 2 620,0 2 569,5 2 595,3 

Omsättningstillgångar        
Tomtmark för försäljning   127,6 202,0 296,0 166,9 99,6 
Fordringar   186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 
Likvida medel   524,8 406,9 355,6 304,1 252,8 
Summa omsättningstillgångar  838,8 795,4 838,0 657,4 538,8 

        
Summa tillgångar  3 698,6 3 420,0 3 458,0 3 226,9 3 134,2 
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

       

Eget kapital   1 192,2 1 230,9 1 284,5 1 327,0 1 361,1 
varav årets resultat 234,2 36,2 53,6 42,5 34,1 

Skulder       
Avsättningar för pensioner   786,8 777,9 800,3 793,9 799,3 

varav avsättning pensionsskuld intjänat före 
1998 559,4 535,2 529,1 510,7 492,8 

Övriga avsättningar   9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
Långfristiga skulder   1 115,3 806,9 768,9 501,8 369,6 

varav lån i banker och kreditinstitut 900,0 774,6 736,6 469,5 337,3 

Kortfristiga skulder  595,3 595,3 595,3 595,3 595,3 
Summa skulder  2 506,3 2 189,1 2 173,5 1 899,9 1 773,1 

       
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder   3 698,6 3 420,0 3 458,0 3 226,9 3 134,2 

SOLIDITET   32% 36% 37% 41% 43% 
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3.3 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

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

 

 Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform. 
 

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

 

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

 Statsbidrag som kommer till kommunen används till det som de är avsedda att användas till. 
 

För att uppnå dessa verksamhetsmål skall följande arbete genomföras: 

 

 För att kunna garantera en befolkningsökning på lägst 1,5% per år är det viktigt att inga nya 
entreprenörsdrivna projekt startas då vi tydligt kan se att detta minskar förvaltningens 
möjligheter att arbeta med planer som ökar bostadsbyggandet i kommunen. 

 

 För att kunna garantera full behovstäckning inom förskolan framöver är det viktigt att avsluta 
privatiseringsivern i Härryda omgående. Har vi verksamheten i kommunal regi så kan vi 
själva styra och reglera så att behovstäckningen uppfylls. Med fristående etableringar ökar 
svårigheten att veta vilka av dessa som kommer att finnas kvar i framtiden. Detta gör att stora 
fluktuationer kan uppstå i tillgång på förskoleplatser.  

 

 För att nå målet med att alla elever skall ha tillräcklig kompetens för fortsatt arbete eller 
studier är det viktigt att säkerställa att vår personal får arbeta med sitt kärnuppdrag. Vi 
behöver också säkerställa att personal inom skolan får tillräckligt med planeringstid för att 
kunna genomföra det arbete som behöver göras utöver lektioner och andra möten med elever. 
En personal som får dessa möjligheter kommer att ha bättre förutsättningar att hjälpa varje 
barn att nå sin maximala kapacitet. För att stärka skolan, elevernas trygghet och möjlighet att 
lyckas är det viktigt att tillgodose behovet av elevassistenter. Detta återkommer vi till under 
uppdrag till välfärdsnämnden.  

 

 För att tillgodose behovet av bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och 
funktionsnedsatta bedömda behov är det en självklarhet att dessa skall ägas och drivas av 
kommunen. Detta är enda möjligheten att garantera att bostäderna håller god kvalitet. Vi har 
vid flera tillfällen kunnat konstatera att den privatiseringsiver som driver kommunen har 
skapat problem för våra brukare. Privatisering och LOV leder till en försämrad kvalitet, detta 
leder till en svårighet med att uppnå målet både på kort och lång sikt.  
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 Statsbidrag skall användas till de ändamål de är avsedda för. Utgångspunkten är att pengarna 
skall bokföras på verksamheten och inte på gemensamma konton. Pengar till skolan skall gå 
till skolan och fördelas enligt de fördelningsnycklar som anges. Det samma gäller med pengar 
till särskilda boenden eller andra riktade satsningar.  
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4 Prioriterade mål och inriktningar för 2022 på 
kommunövergripande nivå 

 

 

4.1 En kommun med fokus på medborgarnas bästa 
Vid varje beslut som kommunen tar skall medborgarens bästa beaktas. Det viktigaste målet är att 
Härryda kommun skall ta tillvara medborgares bästa. En kommun skall finnas för alla och prioritera 
för de som har det svårast.  

Mål: En kommun med fokus på medborgarnas bästa 
 

 

4.2 En skola med fokus på likvärdighet för alla 
Vi ska fortsätta utveckla de icke kommersiella skolorna i kommunen. I vår kommun skall fokus vara 
på kunskap och vi är inte intresserade av skolor som etablerar sig med avsikten att använda våra 
medborgares skattepengar för aktieutdelning till sina ägare. 

Vi motsätter oss etableringar som hotar den välfungerande verksamheten. Vi har en skola i framkant, 
låt oss bygga vidare på den istället för att rasera. 

Vi vill förbättra skolan det kan endast göras genom satsningar på personal och elever. Det handlar om 
att stärka kompetensen hos den nuvarande personalen. Det är viktigt att rekrytera personal inom alla 
yrkesgrupper med adekvat utbildning för sitt uppdrag. Den sista delen av detta mål väljer vi att 
specificera i ett uppdrag till kommunstyrelsen.  

Denna satsning kan ni läsa mer specifikt om under rubriken 10.1.1 Det stora personalpaketet 

Mål: En skola med fokus på likvärdighet för alla. 
 

 

4.3 En kommun där äldre har ett bra liv. 
Ett viktigt fokus är att ständigt ha medborgaren i fokus. 

Vi menar att kommunen skall satsa på de äldres behov. De som behöver samhällets hjälp när det är 
som svårast. 

Under det kommande året vill vi se en extra satsning på de äldre. En satsning som innehåller flera 
olika uppdrag. 

Denna satsning kan ni läsa mer specifikt om under rubriken 10.2.1 Äldrefokus NU! 

Mål: En kommun där äldre har ett bra liv. 
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4.4 Det goda gemensamma samhällsbygget 
En kommun byggs upp av dess invånare. Vårt uppdrag är att bygga ett samhälle som fungerar för alla 
och som inte utestänger personer med funktionsvariationer eller ålderskrämpor. Vi skall bygga ett 
samhälle som ger bostäder för alla människor i kommunen. Detta når vi genom att bygga blandad 
bebyggelse. Vi skall i framtiden tillse att det byggs hyresrätter så väl som bostadsrätter och villor i 
kommunen. Vi ser att det under de närmaste åren i första hand finns behov av hyresrätter. 

Byggnationen skall alltid samspela med miljön där det byggs. 

Det är viktigt att bygga bostäder och lokaler på ett sådant sätt att det skapar trygghet. Vi skall utifrån 
aspekten trygghet alltid fundera på hur vi bygger våra samhällen. Detta är av stor vikt för inte skapa 
nya platser där brottslighet och otrygghet kan få fäste. 

Mål: Härryda kommun skall bygga varierat, tryggt och 
tillgänglighetsanpassat 

 

 

4.5 Låt allmännyttan utvecklas i Härryda 
I ett gott samhällsbygge använder man sig av allmännyttan för att tillse att det byggs mer bostäder. När 
vi nu skall ha fokus på hyresrätten så skall naturligtvis det allmännyttiga bolaget Förbo uppmanas att 
bygga mer även i vår kommun. För att möjliggöra detta så kommer ingen vinstutdelning att tas ut från 
Förbo. Dessa pengar uppmanas bolaget att använda till byggnation och renoveringar, allt för att 
kommunens invånare skall få ett bra boende.  

För att vidare kunna hjälpa allmännyttan att bygga mer i vår kommun så skall vi tillse att det ges mer 
byggnationsmöjligheter för Förbo AB i Härryda kommun.  

Med Förbos nya ägardirektiv så möjliggör detta även att Förbo kan delta i byggnation av områden med 
blandade upplåtelseformer.  

  Mål: Stötta Förbo i utvecklandet av allmännyttan 

 

 

4.6 Trygghet på riktigt 
Vi Socialdemokrater nöjer oss inte bara med att arbeta för att öka den upplevda tryggheten. Vi anser 
att samhället skall vara tryggt för alla. Det skall göras i samråd med våra kommuninvånare. Medel 
skall satsas för att öka tryggheten i alla kommunens orter.  

Mål: Härryda kommun skall vara en trygg kommun, på riktigt  
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4.7 Aktivt arbete för en nystart av Härryda. 
I den föregående budgeten skrev vi mycket om vikten av att gå starka ur Coronapandemin. 
Förhoppningsvis så har vi under 2022 kommit till ett läge där pandemin inte längre hotar vår existens. 

Den viktigaste faktorn för att vi som kommun skall gå starka ut ur Coronapandemin är att säkerställa 
ekonomiska förutsättningarna för framtiden. Vi måste skapa ett ekonomiskt utrymme som hjälper de 
medborgare som mest behöver vår hjälp. 

Detta skall ske utan att vår framtida ekonomi hotas. För att lyckas med detta behöver ett antal beslut 
tas.  

Vi ser naturligtvis att vår regering och dess stödpartier under det gångna året bidragit med mycket 
pengar som har kunnat användas till att bekämpa de konsekvenser som pandemin har fått. Vi inser att 
det även under 2022 kommer att fortsättas att betala ut pengar för att hantera konsekvenserna.  

Vi anser att de pengar som staten har bidragit med skall användas till de avsedda ändamålen. Något vi 
kan konstatera INTE skett i vår kommun under det gånga året. Det gör att vår förberedelse inför den 
kommande uppstarten av vårt samhälle är hotad.  

Vi Socialdemokrater anser att det är viktigt att arbeta aktivt med den ekonomiska styrningen av 
kommunen. Varje ekonomiskt beslut som tas skall ställas mot satsningar som kan ge ökad möjlighet 
att klara pandemins konsekvenser. 

En kommun med våra ekonomiska möjligheter borde satsa på att öka investeringarna för att få 
samhället tillbaka på sina fötter. 

Mål: Härryda kommun skall aktivt arbeta för en stark nystart 

 

 

4.8 Aktivt arbete för att förbereda oss mot framtida 
pandemier 

Efter denna pandemin så måste vi som kommun ta höjd för att en liknande pandemi kan uppstå igen 
inom snar framtid. Vi behöver därför tillse att det i kommunalförvaltning finns lager av 
skyddsutrustning som hjälper oss vid en eventuell framtida pandemi.  

Mål: Härryda kommun skall vara förbereda på framtida 
pandemier 
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4.9 Öka kommunens beredskapsförmåga 
Det är viktigt att den kommunala beredskapsförmågan stärks. Detta för att kunna hjälpa våra 
medborgare vid extra ordinära händelser. Här är det också viktigt att involvera våra kommunala bolag. 

Mål: Öka kommunens beredskapsförmåga 

 

 

4.10 En hållbar kommun både nu och i framtiden 
Vår kommun skall ses som en förebild. För att nå dit behöver vi arbeta med tre aspekter av hållbarhet. 

 

 Ekologisk hållbarhet 

Vi skall vara en kommun som ligger i framkant med såväl Agenda 2030, Fairtrade-City diplomering 
och satsningar på solceller. En kommun som aktivt arbetar för att driva på arbetet med fossilfritt 
resande både med bilar och inom kollektivtrafiken. Härryda skall vidare arbeta aktivt för att stärka 
kollektivt resande, så väl med buss, järnväg eller andra framtida transportmedel. Dessa fordon skall 
vara fossilfria. 

Det är en självklarhet att göra omställning av våra egna anläggningar för uppvärmning samt att 
upphandla fossilfria arbetsfordon och bilar till den kommunala bilpoolen.  

Vi skall aktivt arbeta för att behålla den biologiska mångfalden. 

För att kunna garantera nästa generations matförsörjning är det av stor vikt att vi behåller stora delar 
av den jordbruksmark som vi har i kommunen. Vid exploatering på jordbruksmark skall kommunen 
alltid analysera möjligheten till att exploatera på andra ytor. 

  

 Social hållbarhet 

Härryda kommun skall aktivt arbeta för att våra medborgare skall känna framtidstro och att de kan 
påverka det samhälle som de lever i. Det är viktigt att bygga ett hållbart samhälle för alla. Vi sätter 
särskilt fokus på barn och unga. En barnkonsekvensanalys ska göras vid varje beslut som kan tänkas 
påverka kommande generationer. 

När vi arbetar med nya bostadsområden ska ytan mellan husen vara i fokus för att skapa goda 
mötesplatser för alla åldrar. Dessa ytor skall vara anpassade så att alla kan använda dem. Det är viktigt 
att det inte byggs hinder som hindrar personer med olika rörelsevariationer. 

Alla arbetsgivare måste aktivt arbeta för att deras anställda skall må bra. Detta gäller naturligtvis även 
i kommunen.  
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 Ekonomisk hållbarhet 

För att säkerställa de framtida möjligheterna att arbeta med den ekologiska och sociala hållbarheten är 
det viktigt att det finns en ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten ska inte gå före varken 
den ekologiska eller den sociala hållbarheten. Vi behöver hitta modeller för att utveckla vår ekonomi 
så att den stärks och samtidigt minska utanförskapet och säkerställa att även nästa generation har 
förutsättningar för ett gott liv såväl ekologiskt som socialt. 

Mål: Härryda kommun skall vara en hållbar kommun  

 

 

4.11 Agenda 2030 
Arbetet med Agenda 2030 är viktigt. Detta arbete stöttar vi helhjärtat. Arbetet som har gjort hittills har 
varit bra som en uppstart av Agenda 2030 arbetet men nu är det dags att ta det ett steg vidare. Vi 
behöver fördjupa arbetet med Agenda 2030 genom att bredda och ta in fler mål samt börja arbeta med 
konkreta åtgärder för att uppnå målen i Agenda 2030. 

För att nå detta skall ett fördjupat Agenda 2030 dokument tas fram och en viktig del av detta är en 
handlingsplan med åtgärder. 

Mål: Härryda kommun skall vara ledande inom Agenda 2030 
arbetet  
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5 Skattesats 
Skattesatsen skall tas i november i samband med verksamhetsplanerna. Detta ger möjligheter att följa 
utvecklingen och inte riskera att göra ett för stort skatteuttag från skattekollektivet. 

I denna budget har beräkningar gjorts med utgångspunkt i en bibehållen skattesats.  
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6 Driftbudget  
Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges och nämndernas beslut om budget för perioden 
2021-25. Ambitionen har varit att resurstilldelningen till nämnderna skall motsvara den politiskt 
fastställda verksamhetsplaneringen för år 2022-23, samt justeras för demografiska förändringar och 
politiska beslut för hela planperioden 2022-24. Resurstilldelningen till nämnderna har anpassats efter 
den senaste befolkningsprognosen, som visar på ett lägre antal barn och unga samt ett något större 
antal äldre, jämfört med tidigare planering. 

Det är önskvärt att avsätta ca 4 mnkr årligen för att finansiera en förvaltningsgemensam Utvecklings- 
och omställningsresurs direkt under kommunledningen. Anslaget för gemensam kompetensutveckling 
bör finnas kvar enligt plan och en viss beredskap bör eventuellt finnas för att öka anslaget något med 
anledning av ny lag kring arbetsgivarens ansvar i samband med den nya lagen om LAS. Hänsyn har 
även tagits till behovet av att kunna rekrytera trainees. 

I bedömningen ingår att kommunstyrelsen skall ha en reserv att fritt fördela mellan nämnderna på 11-
13 Mnkr. 

 

Politisk organisation 

I befintlig plan minskades kostnaderna för den politiska verksamheten med 1 mnkr från år 2021. Dessa 
medel återförs till den politiska verksamheten. Kostnader hänförliga till de kommande valen under 
perioden har lagts till. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens verksamhetsansvar omfattar sektorerna Samhällsbyggnad och Teknik och 
förvaltningsstöd samt kommunledning och stödfunktioner. 

Inom sektorn för samhällsbyggnad är en justering av taxor beräknad i nivå med index. Det är 
strategiskt önskvärt att kunna avsätta medel för att kommunstyrelsen skall kunna allokera medel för att 
kunna förstärka plankapaciteten vid politiskt prioriterade projekt. 

I samband med att välfärdsnämndens verksamheter behöver anpassa sin volym efter demografiska 
förändringar och förändrade behovsbedömningar behöver en anpassning ske inom, framförallt, 
måltids- och fastighetsverksamheterna. Det är en utmaning som bland annat kan innebära att nya 
målkonflikter uppstår. Medel har disponerats för att öka kommunens krisberedskap och möjlighet till 
förebyggande säkerhetsarbete. 

Den översyn som gjorts av upphandling och inköp samt av IT-verksamheten kommer initialt att kräva 
resurstillskott, som på sikt skall ge resultat finansiellt och verksamhetsmässigt. 

Hänsyn tagits till behovet av att tillgänglighetsanpassa kommunens webbsida, arbetet med 
fossiloberoende kommun samt digitalisering. 

 

 

  

Page 307 of 719



21 
 

Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens verksamhetsansvar omfattar sektorerna Utbildning kultur och fritid samt 
Socialtjänst. 

Årets befolkningsprognos visar ett lägre antal barn och unga i kommunen de kommande åren än vad 
föregående prognos visade. Detta märks framförallt för barn i åldrarna 1-5 år. År 2022 förväntas 
barnantalet vara som lägst och först år 2024 beräknas antalet barn vara tillbaka på 2020 års nivå. Sett 
till antalet barn har kommunen lokaler motsvarande 5-10 avdelningar för mycket, samtidigt som vissa 
avdelningar kan komma att behövas kommande år. Förskoleverksamhetens ram justeras därför med     
-4,7 mnkr år 2022; -2,7 mnkr år 2023 respektive +2,2 mnkr år 2024, jämfört med 2021 års budget.  

Antalet elever i grundskolan ökar med ca 85 elever till år 2022 för att därefter minska. Vid 
planperiodens slut väntas elevantalet vara drygt 100 färre än år 2021. Förskolans vikande barnantal 
kommer att påverka elevantalet inom grundskola i många år framöver. Resurstilldelningen ökar dock 
för grundskolan huvudsakligen beroende på ökande kostnader för särskola samt lokalkostnader. 

Inom gymnasieskolan ökar antalet elever och därmed kostnaderna. Hulebäcksgymnasiet har i 
dagsläget fler elever än vad som varit avsikten vid byggnationen. Det är angeläget att diskutera vilken 
strategi som skall gälla avseende elevantalet på skolan. 

För år 2021 erhåller kommunen knappt 5 mnkr i statsbidrag för åtgärder kopplade till den pågående 
pandemin. Motsvarande summa bör avsättas även för år 2022 oavsett om statsbidrag erhålls eller ej. 

Två idrottshallar i Mölnlycke - Wallenstam Arena och gymnastik- och trampolinhallen - tillkommer 
under 2021 och får en ekonomisk helårseffekt för 2022. Ny ishall som tidigare planerats till hösten 
2024 har i bedömningen driftstart 2025. 

Med Socialdemokraternas utgångspunkt, att ha medborgarna i fokus, så avskaffas LOV på alla 
områden och inga nya LOV antas. LOV riskerar att ge sämre verksamhet både i de kommersiella 
aktörernas verksamhet men även inom de kommunala verksamheterna då det finns en överhängande 
risk att LOV kommer att urholka den kommunala ekonomin. 

Vi tar också bort de konsekvenser som skapats av de tidigare borgerliga budgeterna. Detta innebär att 
omgående tar tillbaka beslut om att endast erbjuda korttidskontrakt till vissa äldre för att kunna 
garantera full täckning på det särskilda boendet på Säteriet. Detta kan riskera att ge ett underskott. 
Men vi socialdemokrater anser att det är viktigt att den kommersiella verksamheten inte skall få bättre 
förutsättningar än den kommunala. Det är viktigt att det fria valet inte sätts ur spel. Annars riskerar det 
att göra utvärdering av det nya särskilda boendet meningslöst.  

Kommunfullmäktige föreslås fastställa nedanstående ramar för driftverksamheten. 

 

6.1 Driftbudget 
 

Belopp i tkr  Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunstyrelsen   223 173 272 369 282 330 283 253 
Välfärdsnämnden  2 008 234 2 060 441 2 080 871 2 113 057 
Politisk 
organisation  12 692 14 462 14 372 14 082 
Finansförvaltning  -2 280 338 -2 400 841 -2 420 103 -2 444 449 

Resultat  36 239 53 569 42 530 34 057 
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6.2 Budget för revisorerna 
Frågan om budget för revisorerna bereds av kommunfullmäktiges presidium. Fullmäktige föreslås 
fastställa revisorernas budget till 1 330 tkr för år 2022. 
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7 Investeringar  
Det bedömda investeringsbehovet för perioden 2022–2026 är sammanlagt 828 mnkr, varav 192 mnkr 
föreslås 2022.  Med stor sannolikhet kommer dock ett flertal objekt som budgeterats för år 2021 att 
utföras under år 2022. Sannolikt kommer det fortsättningsvis att utföras investeringar för under 
300 mkr per år. Verksamhetsförändringarna har reviderats i enlighet med lokalresursplaneringen och 
tidsplaneringen och omfattningen av andra projekt förändras i enlighet med politiska uppdrag eller 
andra förutsättningar.  Investeringsvolymen bedöms kunna finansieras utan ytterligare extern 
upplåning. 

 

Kommunstyrelsen 

I planperioden uppgår styrelsens samlade nettoinvesteringsbudget till 751 mnkr, varav 178 mnkr 
föreslås 2022. Det enskilt största projektet är nybyggnation av is- och träningshallar med 230 mnkr. 

Vi har utöver detta möjliggjort för satsningar på 60 miljoner för investeringar i vårt föreningsliv och 
de ytor som vi kan vara med och utveckla. Många av de idrottsytor som vi äger behöver utvecklas för 
att få till bättre miljöer och möjliggöra fler aktiviteter. För att utvärdera vad som skall göras så skall 
hela föreningslivet i kommunen involveras. 

I beloppen ingår även anslag för konstnärlig utsmyckning. 

 

Välfärdsnämnden 

I planperioden uppgår nämndens samlade nettoinvesteringsbudget till 77 mnkr, varav ca 14 mnkr 
avser år 2022. Investeringarna avser huvudsakligen inventarier i samband med nybyggnation samt 
reinvesteringar. Den enskilt största investeringen är inventarier till ishallar mm. 

Fullmäktige föreslås fastställa en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr för år 2022 samt att 
fastställa nedanstående ramar för investeringsverksamheten. 

 

7.1 Investeringsbudget 

        

        

Belopp i tkr  Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Kommunstyrelsen   384 290 178 284 80 368 157 954 246 968 87 108 

Välfärdsnämnden  27 749 13 700 13 700 13 700 21 870 13 870 

Summa investeringar  412 039 191 984 94 068 171 654 268 838 100 978 
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8 Exploateringar  
Exploateringsverksamheten följer föreslaget bostadsförsörjningsprogram med byggnation av bostäder 
i kommunens tätorter. Exploateringsredovisningen innefattar i stort inkomster från markförsäljning, 
gatukostnadsersättning samt utgifter avseende genomförandet av detaljplaner och markinköp. Totalt 
under kommande femårsperiod beräknas utgifterna enligt dagens kalkyler till ca 335 mnkr och 
inkomsterna till ca 470 mnkr. I underlaget för 2022-2026 ingår inte längre inkomster och utgifter 
kopplade till va-utbyggnad. I samband med beslut och uppföljning av verksamheten skall dock hela 
koncernperspektivet belysas 

De exploatörsdrivna projekten som har gått ut på samråd skall kommunen medverka i att slutföra. När 
dessa är gjorda skall utvärdering ske. Fram till utvärdering är genomförd skall inga nya 
exploatörsdriva projekt startas. 

Bokföring av resultatet sker inte i samband med varje såld tomt utan när projektet är helt eller delvis 
avslutade. 

Av den totala projektkalkylen är 120 mnkr utgifter och 184 mnkr inkomster för verksamhetsmark. 
Projekt med utbyggnad av infrastruktur under perioden är Mölnlyckemotet, Airport city och 
Mölnlycke företagsparken etapp III. Detaljplanerna för Mölnlyckemotet och Airport City planeras att 
gå för antagandet under 2021 och påbörjas 2022. Under 2021 kan planarbete för Företagsparken III i 
Mölnlycke starta. 

Av den totala projektkalkylen är 239 mnkr utgifter och 355 mnkr inkomster för annat än 
verksamhetsmark, huvudsakligen bostäder men kan även vara lokaler och olika typer av service såsom 
förskola, skola och särskilda boenden. 

I närtid pågår främst utbyggnad av infrastruktur för bostadsområden på Idrottsvägen och Landvetter 
centrum. Det pågår detaljplaner för bostäder på kommunal mark i Enebacken II, Bocköhalvön och 
Valborgs kulle. 

I den redovisade planen ingår även: 

Landvetter Södra etapp I. 

Hindås trädgårdsstad - en utveckling av Hindås åt väster utefter Älmhultsvägen enligt tidigare 
planbesked. 

Rävlanda sanatorium - en komplettering med bostäder i Rävlanda med ombyggnad av tidigare 
sanatorium samt nybyggnation enligt tidigare planbesked. 

Fläskebo deponi - en utökning av befintlig anläggning med områden för deponi med mera enligt 
tidigare planbesked. 

Borgåsen tidigare förskola - en komplettering av bostäder i Landvetter, genom omvandling av tidigare 
tomt för förskola som nu är nedlagd och riven. 

Bostäder i påbyggnad på p-hus Mölnlycke – En arkitekttävling utlyses och kommunens invånare får 
vara med och berätta vilket alternativ de vill ha som port in till sin största tätort. 

Fullmäktige föreslås fastställa nedanstående finansieringsplan avseende exploateringsverksamheten. 

 

 

 

 

 

 

Page 311 of 719



25 
 

8.1 Finansieringsplan exploatering, totalt 

 

Belopp i 
tkr  Kalkyl 2021 Kalkyl 2022 Kalkyl 2023 Kalkyl 2024 Kalkyl 2025 Kalkyl 2026 

Inkomst  17 300 42 237 247 889 101 950 37 410 40 186 
Utgift  91 700 136 210 118 823 34 677 12 110 32 746 

Netto  -74 400 -93 973 129 066 67 273 25 300 7 440 
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9 Långfristig upplåning 
Kommunens långfristiga skuld kommer från år 2021 att bestå huvudsakligen av externa lån då 
inbetalda anläggningsavgifter för VA-kollektivet hanteras i det helägda bolaget. I bokslut 2020 var den 
externa skulden 900 mnkr. Under år 2021 beräknas drygt 300 mnkr av de långfristiga skulderna att 
övertas av VA-bolaget. För perioden fram till år 2024 beräknas skulden i kommunen succesivt att 
sjunka. Detta beror på förhållandevis goda resultat i förhållande till investeringsvolymen samt en god 
likviditet. 

Sannolikt behöver ingen ytterligare upplåning ske i kommunen under år 2022. Då finansieringen av 
VA-bolagets tillgångar inte är helt fastlagd föreslås att den maximala upplåningen i kommunen får 
uppgå till 1 100 mnkr 
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10  Uppdrag till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden 

Med utgångspunkt i detta budgetdokument uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden att utifrån de kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade 
mål och inriktningar för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden att fastställa ekonomiska ramar per sektor och verksamhet inom respektive 
ansvarsområde.  

Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar hänförlig till 
avslutad lönerevision. 

 

10.1 Uppdrag till kommunstyrelsen 

 Det stora personalpaketet 

Många kommuner i Sverige har problem med rekrytering. I vår kommun har vi klarat oss relativt bra 
fram till dags datum. I en analys av de framtida behoven kan man konstatera att behoven inte ser ut att 
minska. Många bristyrken finns inom våra verksamheter. För att rekrytera framöver är det viktigt att 
vara en attraktiv arbetsgivare och att arbeta aktivt med att stärka arbetsgivarvarumärket Härryda 
kommun. För att gå från att vara en kommun som klarar sig för att man har ett läge nära Göteborg till 
att vara en kommun i framkant så behöver man vidta en rad åtgärder. 

Kommunstyrelsen uppdrag är att vi skall bli en konkurrenskraftig arbetsgivare. Detta skall uppnås 
genom att man gör följande satsningar: 

 

Friskvård 

Kommunstyrelsen skall återinföra friskvårdsbidraget för personalen. I krislägen med hög 
arbetsbelastning är det ännu viktigare att ge personalen möjlighet till friskvård. Ett steg i denna 
riktning är att återinföra friskvårdsbidraget. Friskvårdsbidraget som togs bort av majoriteten i tidigare 
årets budget gav en besparing på 1 miljon kronor. Bidraget som fanns med i budget det året var på 
1000 kronor per person och år. Vi vill återinföra friskvårdsbidraget men på en nivå av 3000 kronor per 
person och år.  

För att möjliggöra friskvård för personalen vill vi utöver ett friskvårdsbidrag införa en 
friskvårdstimme per vecka för varje anställd. För att på sikt möjliggöra detta och skapa så stor nytta 
som möjligt ger vi kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en utredning. Utredningen skall svara på 
vilken kostnad denna satsning kommer att ha samt vilken modell för friskvårdstimme som bäst passar 
våra anställda. I denna process skall fack och personalavdelningen delta.  
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Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling är en viktig faktor för att stärka kompetensen och att fortsätta vara en effektiv 
och attraktiv arbetsgivare. Vi vill därför bevara den pott för kompetensutveckling som finns idag. 
Detta gör vi genom att medel motsvarande 2 miljoner inte tas bort från budgeten 

Kostnad för denna satsning: 2 miljoner kronor 

 

Jämställdhetspott 

För att få en hållbarhet i rekryteringen är det viktigt att öka jämställda löner. Jämställdhetspotten är 
idag 0,15 % och skall höjas till 0,5 %. vilket kommer att leda till en snabbare utjämning av lönegapet. 
Denna satsning skall göras utöver den nuvarande satsningen och utanför den ram som redan ligger för 
löneökningar. 

Kostnad för denna satsning: 300 000 kronor 

Dessa pengar skall tillföras lönepotten som en extra satsning under de kommande 4 åren för att sedan 
utvärderas. 

Detta ryms inom det tillskott som kommunstyrelsen fått för det kommande året. 

 

 

 Satsningar på hela kommunens utemiljö 

Vår kommun ansvarar för stora ytor i hela kommunen. Dessa sköts inte alltid på ett bra sätt. Många 
boende i kommunen poängterar att det borde göras mer och att man borde underhålla dessa ytor 
frekventare. För närvarande ser vi ett stort behov av att börja reglera den underhållsskuld som skapats 
under många år. Första steget i detta arbete är att genomföra en analys av vad som måste göras för att 
höja standarden på våra kommunala utemiljöer. 

Uppdraget till kommunstyrelsen är att tillse att en sådan analys omgående genomförs. Resultatet av 
denna analys skall presenteras innan nästkommande budget så vi kan börja avsätta pengar för att 
reglera den nuvarande underhållsskulden. 

 

 

 Leader Sjuhärad 

Kommunstyrelsen skall omgående tillse att ett ärende lyfts med avsikt att ansöka om medlemskap i 
Leader Sjuhärad. Detta är en viktig satsning för vår kommun och framförallt som en satsning på de 
östra delarna av kommun. Att tacka nej till EU-pengar för att förbättra vår kommun är ett ekonomiskt 
oansvarigt förhållningssätt.  

Detta ryms inom det tillskott som kommunstyrelsen fått för det kommande året. 
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 Månadsanställningar som utgångspunkt, timanställningar               
som komplement vid vikariat 

Vi ser stora fördelar med att använda oss av månadsanställningar vid vikariat. Detta ger personalen 
större visshet om hur deras schema ser ut och minskar risken till smittspridning. Det finns medarbetare 
som önskar ha timanställning och de skall naturligtvis inte fråntas denna möjlighet. Men den 
huvudsakliga inriktningen skall vara månadsanställningar. 

 

 

 Upphandling av el från Härryda Energi Elhandelsbolag AB 

Kommunen har ett eget bolag som driver elhandel. Bolaget heter Härryda Energi Elhandelsbolag AB. 
Detta bolag kan vi direkttilldela avtal till. Därför skall vi, när den nuvarande upphandlingen tar slut, 
direkttilldela uppdraget som elleverantör till kommunen till vårt egna bolag. 

 

 

 Ta bort extra lokalersättning till IES 

Kommunstyrelsen skall omgående tillse att ett ärende lyfts med avsikt att riva upp tidigare fattat beslut 
om extra lokalersättning.  

Att fortsätta enligt det nuvarande beslutet är ett ekonomiskt oansvarigt förhållningssätt. Att ändra detta 
beslut kommer att ge en stor ekonomisk fördel framöver. 

 

 

 Utvärdering av Coronapandemin 

När pandemin är över skall kommunstyrelsen initiera en utvärdering av Coronapandemin.  

I denna utvärdering skall fokus vara på att finna de områden som vi som kommun kan förbättra inför 
en eventuell framtida pandemi. Denna utvärdering skall genomföras i god tid till nästa budget så vi 
kan avsätta pengar till de insatser som behöver göras framöver.  

 

 

 Råda Säteri 

Renoveringen av Råda Säteri skall fortsätta enligt beslut från fullmäktige. Detta kommer att påverka 
budgeten under flera år. Denna kostnad är viktig för kommunen och dess kommuninvånare. Vårt 
uppdrag är att skapa ett trevligt vardagsrum för hela vår befolkning. 

Detta ryms inom det tillskott som kommunstyrelsen fått för det kommande året. 
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 Trygghet på riktigt 

Vår kommun borde vara tryggare. Detta är ett viktigt uppdrag för kommunstyrelsen. Det handlar om 
att bygga samhällen med trygghet från grunden. För att möjliggöra framtidens trygga samhälle så skall 
utgångspunkten i varje samhällsbyggnadsbeslut vara att utgå från att insatsen skall ge en utökad 
trygghet.  

 

 

 Öka beredskapen i kommunen 

Kommunen har en viktig uppgift när det handlar om beredskap vid händelse av extra ordinär karaktär. 
För att säkerställa att detta sköts och möjliggörs i högre grad framöver så är det viktigt att analysera 
detta på djupet. Det finns investeringar som måste göras. Det finns också investeringar som bör göras i 
samråd med våra kommunala bolag. Kommunstyrelsen skall initiera att detta arbete intensifieras under 
de kommande åren. 

Detta ryms inom det tillskott som kommunstyrelsen fått för det kommande året. 

 

 

 Analys av behov och kostnader av konsulter 

Vår kommun använder konsulter i en stor utsträckning. Detta är ofta ett kostnads ineffektivt sätt att 
bedriva verksamhet på. Vi behöver genomföra en analys med utgångspunkt i följande frågeställningar: 

1. Använder vi mer konsulter än andra jämförbara kommuner? 

2. Är den totala kostnaden för våra konsulter högre än för andra jämförbara kommuner? 

3. Kan konsulter ersättas med fast personal?  

Denna analys skall vara färdig i god tid inför nästa års budgetprocess. Detta för att möjliggöra 
eventuella justeringar på området inför 2023. 
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10.2 Uppdrag till Välfärdsnämnden 
 

 Äldrefokus NU! 

Färre personal hos varje brukare 

Våra hemtjänstbrukare får besök av många olika personal. Detta måste begränsas. Dels för att fler 
personer som besöker en brukare leder till en ökad risk att sprida smitta. Men det handlar framförallt 
om tryggheten för brukaren. 

Välfärdsnämnden ges i uppdrag att ta fram handlingsplan för att uppnå målsättningen att minska 
antalet personal som besöker varje brukare inom hemtjänsten. 

 

 

Ta bort minutschemat 

I en väl fungerande verksamhet så har man ett förtroende för att de anställda gör sitt bästa. När 
anställda får en ökad möjlighet att påverka sitt arbete så ökar nöjdheten och viljan att arbeta kvar. Vi 
ger välfärdsnämnden i uppdrag att initiera arbetet med att ta bort minutschemat och införa ett tillits 
baserat system. 

 

 

Sluta med tillfälliga hyreskontrakt på SÄBO 

När man får en plats på ett SÄBO skall denna plats inte vara tillfällig. Våra äldre är inte en 
handelsvara som skall skickas fram och tillbaka. Vår viktigaste uppgift är vara en garant för 
tryggheten. 

 

 

 SÄBO Säteriet 

Detta riskprojekt med upphandling av platser i en nivå som vi i dagsläget inte har behov av behöver 
bevakas och följas upp. Vi kan dra många lärdomar av detta projekt. Vi bör inte skriva långvariga 
hyresavtal där vi garanterar att betala för platser vi inte använder. Den hållbara tanken hade varit att 
låta kommunen själva bedriva verksamheten. Då hade vi haft en helt annan möjlighet att styra över 
verksamheten och anpassa den till våra behov istället för att bara betala. 

Uppdraget till välfärdsnämnden är att tillsätta en grupp som följer kostnadsutvecklingen av projektet. 
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 Personligt ombud 

Ett personligt ombud är en funktion som ansvarar för att hjälpa personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Målet är att hjälpa till att ge personer med psykisk funktionsnedsättning 
möjligheten att leva ett mer självständigt liv. Detta görs för att uppnå jämlika villkor när det handlar 
om att kunna ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning.  

Kommunen skall återinföra de personliga ombuden. 

Välfärdsnämnden får i uppgift att arbeta in detta i kommande verksamhetsplan. 

 

 

 LOV (Lagen Om Valfrihetssystem) 

För att garantera kommunens ekonomi framöver skall inga nya LOV-områden implementeras. De som 
redan finns skall omedelbart ses över och avslutas. När kommunen själva driver verksamheten så kan 
vi styra den och göra de förbättringar som behövs. Andra utövare riskerar att bryta ner den fina 
kommunala verksamhet som vi har idag.  

 

 

 Satsningar på att motverka mäns våld mot kvinnor 

Mäns våld mot kvinnor är ett stort problem. Detta är något som kommunen måste ta ansvar för och 
aktivt arbeta för att motverka. För att göra detta så behöver satsningar göras. Både på kommunens 
egna verksamhet och på att återigen återinföra en skälig nivån på bidraget till Frideborg. 

Total kostnad för denna satsning är 1 miljon kronor. 

Detta ryms inom det tillskott som Välfärdsnämnden fått för det kommande året. 

 

 

 Satsningar på anställda i socialtjänsten 

Vi har noterat att det är många av de som har kontakt med socialtjänsten som upplever att de får nya 
handläggare väldigt ofta. Detta skapar en oro för våra medborgare. Detta måste åtgärdas snarast. 
Naturligtvis kan en del av problematiken bero på en hög personalomsättning men då måste vi aktivt 
arbeta med att minska denna. Tryggheten för de som behöver kommunens hjälp är viktig. Därför är 
satsningar på personal enligt det stora personalpaketet viktigt. Utöver detta tillsätts ytterligare en halv 
miljon för att arbeta med satsningar på personalen med avsikt att öka tryggheten för våra medborgare. 

Total kostnad för denna satsning är 0,5 miljon kronor. 

Detta ryms inom det tillskott som Välfärdsnämnden fått för det kommande året. 
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 Trygghet på riktigt 

Vår kommun borde vara tryggare. Detta är ett viktigt uppdrag för välfärdsnämnden. För att bygga ett 
tryggt samhälle så är det viktigt att våra barn och unga känner sig trygga och har en givande fritid. Här 
är föreningslivet viktigt och behöver stärkas både via kompetensutveckling men framförallt via ökade 
anslag.  

Det är också viktigt att skola är trygg och att våra barn och unga får den hjälp som de behöver för att 
nå sin fulla potential. När inte barn och unga får den hjälp de behöver så skapas en känsla av 
utanförskap. Det är därför viktigt att göra satsningar på skolan.  

 

 

 Endast nybyggnation av skolor och förskolor vid behov 

Det finns förslag om att bygga skolor i kommunen trots att det inte finns ett behov. Detta är ett slöseri 
med våra kommuninnevånares skattepengar. Skolor skall bara byggas vid behov. Behovet skall 
analyseras utifrån den prognostiserade befolkningstillväxten. 

Skolor som inte fylls riskerar att urholka den kommunala budgeten ytterligare. 

 

 

 Kompletterande uppdrag till Sveriges bästa skola 

För att lyckas nå målet med Sveriges bästa skola är det viktigt att tillse att personalen får de rätta 
förutsättningarna för att sitt arbete. För att säkerställa denna möjlighet ges välfärdsnämnden i uppdrag 
att genomföra en utredning för att se över möjligheterna till att förändra arbetstidsavtalet. 

 

 

 Barnskötare som vikarier för förskollärare 

Bristen av förskollärare löses genom att ta in vikarier. En självklarhet är att rekrytera förskollärare till 
förskollärartjänster. Detta är inte alltid möjligt då det är brist på utbildade förskollärare. Utbildade 
barnskötare med insyn i verksamheten ska erbjudas vikariaten och kompenseras enligt de direktiv som 
är fastlagda. 
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 Elevassistenter 

Behovet av elevassistenter på kommunens skolor är stort. En enhet med elevassistenter utformas som 
ligger gemensamt för hela förvaltningen. Denna enhet skall sedan placera ut elevassistenter till de 
skolor som har det största behovet för tillfället. Detta för att tillse att de elever som behöver en 
elevassistent skall få så. Största delen av denna omorganisation sker inom den av förvaltningen 
tillsatta rambudgeten. Men för att säkerställa en förstärkning av bemanningen så skall ytterligare 2 
miljoner tillsättas för denna satsning. 

Total kostnad för denna satsning är 2 miljon kronor. 

Detta ryms inom det tillskott som Välfärdsnämnden fått för det kommande året. 

 

 

 Minskade barngrupper i förskolan 

Vi har för närvarande för många platser i våra förskolor och ett flertal av våra förskolor hotas med 
nedläggning. Detta samtidigt som vi har stora barngrupper. Det betyder att det nu finns ett läge att 
minska barngruppernas storlek med bibehållen bemanning.  

Total kostnad för denna satsning är 5 miljon kronor. 

Detta ryms inom det tillskott som Välfärdsnämnden fått för det kommande året. 

 

 

 Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Det finns en stor efterfrågan av barnomsorg på obekväm arbetstid. När vi nu har förskolor som står till 
viss del tomma så är det ett bra läge att införa barnomsorg på obekväm arbetstid. Detta kommer att 
innebära vissa kostnader initialt och även ökade personella kostnader. Detta måste undersökas och 
presenteras för välfärdsnämnden i god tid innan nästa budget. 

 

 

 Kulturskolans köer skall minskas 

Kulturskolans verksamhet är mycket viktig för många barn och unga i vår kommun. Tyvärr är det 
långa köer inom vissa av kulturskolans aktiviteter. Dessa köer måste minskas för att ge våra barn och 
unga en större möjlighet att ta del av vår fina kulturskola. 

Total kostnad för denna satsning är 0,5 miljon kronor. 

Detta ryms inom det tillskott som Välfärdsnämnden fått för det kommande året. 
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 Öka anslaget till föreningslivet 

Många föreningar hade det redan tufft innan pandemi men har nu fått det tuffare. 

För folkhälsan är det viktigt med rörelse och motion. Barn och ungdomars motionerande är, enligt 
forskningen, en viktig faktor för deras framtida mående. Det är därför av stor vikt att vi under 2022 
tillser att våra föreningar kan bedriva breddidrott för barn och unga men även för andra.  

För att möjliggöra en ökad satsning på föreningslivet så ges härmed ett uppdrag till välfärdsnämnden 
att i sin verksamhetsplan tillse att det avsätts 2,5 miljoner extra till föreningar. Fördelningen mellan 
investeringsbidrag och aktivitetsbidrag lämnar vi till den tillsatta gruppen med ansvar för 
föreningsbidragsfrågan. 

Total kostnad för denna satsning är 2,5 miljon kronor. 

Detta ryms inom det tillskott som Välfärdsnämnden fått för det kommande året. 

 

 

 Föreningslots 

Välfärdsnämnden får i uppdrag att snarast möjligt tillse att en föreningslots anställs i Härryda 
kommun. 

 

 

 Återinrätta konsumentvägledningen i kommunen 

Vi har under många år haft en prisad och framgångsrik konsumentvägledning i kommunen. Denna har 
på senare tid tagits bort och ersatts med en möjlighet att ringa ”Hallå konsument”. Detta ersätter inte 
den verksamhet som vår konsumentvägledare genomförde. Man får till exempel inte till de samtal med 
våra elever som så väl behövs i vårt samhälle idag, 

Det är dags att ånyo införa en konsumentvägledare i kommunen.  

Total kostnad för denna satsning är 0,6 miljon kronor. 

Detta ryms inom det tillskott som Välfärdsnämnden fått för det kommande året. 
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11 Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

 Kommunfullmäktige bordlägger frågan om skattesats till mötet i november.  

 Kommunfullmäktige fastställer ramar för driftverksamheten i enlighet med förslag i avsnitt 6, 
Driftbudget. Anslagsbindning avseende driftbudgeten sker på nämndnivå med undantag för 
kommunstyrelsens reserv som får disponeras fritt efter beslut i kommunstyrelsen.  

 Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget till 1 330 tkr för år 2022. 

 Kommunfullmäktige fastställer en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr för år 
2022.  

 Kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsverksamheten i enlighet med förslag i 
avsnitt 7, Investeringar. Anslagsbindning avseende investeringsbudget sker på nämndnivå. 

 Kommunfullmäktige fastställer betalningsplan avseende exploateringsverksamheten i enlighet 
med förslag i avsnitt 8, Exploateringar. 

 Kommunfullmäktige beslutar att långfristig upplåning får ske upp till ett maximalt belopp om 
1 100 mnkr. 

 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden att utifrån de 
kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade mål och inriktningar 
för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till kommunstyrelsen och välfärdsnämnden 
att fastställa ekonomiska ramar per sektor och verksamhet inom respektive ansvarsområde. 
Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar 
hänförlig till avslutad lönerevision. 
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1 Inledning: En hållbar kommun för en hållbar utveckling 
- i Sverige och Världen 

 

Miljöpartiet de gröna i Härryda kommun tar utgångspunkt i Förenta nationernas resolution 

med 17 globala mål för en bättre värld. Vi använder Agenda 2030 som bas i vårt 

budgetförslag för 2022 samt plan 2023–2026 så att vi tillsammans kan uppnå en socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. En viktig övergripande del i vår styrmodell är 

vår vision och vårt förhållningssätt.  Vår vision utgör en ledstjärna och pekar ut riktningen för 

vår framtid. Detta dokument är vår styrmodell och dess utgångspunkter är: 

 

 

 En hållbar befolkningsökning på högst 1,5 % per år möts med klimat‐ och 

miljöanpassade bostäder av hög kvalitet för ett hållbart boende med positivt 

klimatavtryck utan påverkan på den biologiska mångfalden. 

 

 En jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. 

Skolsegregationen ska brytas. Våra skolor ska inte utsättas för risker genom 

överetableringar av kommersiella aktörer.  

 

 Agenda 2030 skall vara utgångspunkt i all vår kommunala verksamhet; i 

förvaltningens styrning, i upphandling, i planering och i beslut, likväl som för våra 

kommunala bolag.   
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2 Vår vision: En hållbar och grön kommun med delaktiga 
invånare 

 

Miljöpartiet de gröna i Härryda är del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där 

alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Med 

vår vision vill vi skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart och demokratiskt samhälle, 

där vi tillsammans tar ansvar både lokalt och globalt. För att nå de 17 globala målen 

fokuserar vi under mandatperioden på följande områden: 

Hållbar grön kommun 

Tillsammans måste vi ställa om samhället så att långsiktiga lösningar prioriteras framför 

kortsiktiga vinster. Utsläppen måste minska och andelen förnybar energi öka. Härryda 

kommun ska som arbetsgivare och offentlig kund vara en föregångare i detta arbete. 

Kompetens inom hållbarhetsområdet är avgörande för att prioritera kommunens resurser på 

ett hållbart sätt.  

Hållbar gemenskap 

Vi tror på en demokrati med aktiva och delaktiga medborgare. Vi vill ha ett samhälle där 

individen ges möjlighet att, efter förmåga, bidra till samhällets utveckling och där alla har lika 

rättigheter. Samhället måste stå som garant för en trygg välfärd, där alla erbjuds nya chanser 

att växa och utvecklas genom livet. Vi tror att mötet mellan människor utvecklar inte bara 

oss själva utan samhället i stort. 

Jämlik skola  

Satsning på verksamheter för barn och unga innebär stora mänskliga och långsiktiga vinster. 

Pedagogernas möjligheter att se och möta varje barn måste värnas och stärkas. Skola och 

förskola ska vara en plats där barn och ungdomars naturliga lust att lära utvecklas. Skolan 

ska präglas av förtroendefulla relationer och trygga miljöer där varje elev ges inflytande över 

sin studieväg och skolmiljö. 

Hållbar samhällsbyggnad och hållbara transporter 

Planeringen av vår kommun ska genomsyras av en helhetssyn som sätter människans och 

miljöns långsiktiga hälsa och välmående i centrum. Miljöpartiet vill att Härryda kommun tar 

sig an vårt lokala mål om 1,5 procent befolkningsökning per år på ett ansvarsfullt och 

långsiktigt hållbart sätt. Infrastrukturen ska underlätta för kommunens invånare att göra 

hållbara val där gång och cykel ska vara prioriterade kommunikationsmedel vid planeringen 

inom våra tätorter. 
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3 Hållbara mål för en hållbar ekonomi 
 

Miljöpartiet de grönas mål för att nå en hållbar ekonomi för Härryda kommun finns utförligt 

beskrivet i vår strategiska plan för mandatperioden. Här nedan följer mål och föreslagna 

ändringar för 2022. 

 

3.1 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
I det lagstadgade målet för god ekonomisk hushållning finns krav på kommunens soliditet 

och resultat. Miljöpartiet de gröna i Härryda ställer sig därmed bakom kraven på att: 

 

 Soliditeten ökar med en procentenhet per år 

 Resultatet är 2,5 % av verksamhetens nettokostnad 

 

Nedan redovisas de finansiella målen utifrån budgetförslaget och hur måluppfyllelsen 

bedöms bli för enskilda år. Hämtat ur förvaltningens underlag Budget 2022, dat. 2021‐05‐18. 

 2021 2022 2023 2024 
Soliditeten ökar med en procentenhet per år 4 % 2 % 5 %  3 % 
Resultat i mnkr 36,2 105,0 93,9 85,5 
Resultatet är 2,5 procent av skatter och statsbidrag 1,6 % 4,3% 3,7 % 3,3 % 

 

 

 3.2 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
 

Miljöpartiet de Gröna i Härryda menar att det första målet för god ekonomisk hushållning 

skall ändras till: 

 

 En hållbar befolkningsökning på högst 1,5 % per år möts med klimat‐ och 

miljöanpassade bostäder av hög kvalitet i olika upplåtelseformer för ett hållbart 

boende med positivt klimatavtryck utan påverkan på den biologiska mångfalden. 
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4 Prioriterade mål och inriktningar för 2022 på 
kommunövergripande nivå 

 

Den senaste rapporteringen* från forskarvärlden ger ännu starkare bevis för att klimatet och 

biologisk mångfald är oupplösligt förbundna med varandra.  Relationen mellan 

klimatförändringarna, biodiversiteten och god livskvalitet kan inte separeras. Ett 

välfungerande naturligt system och ett beboeligt klimat är grunden för människors 

livskvalitet. Om vi inte tar itu med både klimatförändring och minskad biologisk mångfald 

kommer människornas livskvalitet att hotas. Därför vill Miljöpartiet de Gröna i Härryda 

prioritera följande mål och inriktningar för 2022: 

 

 Att ta ansvar för att uppfylla vår del av de nationella klimatmålen (fastställt i 

Parisavtalet) om att minska CO2‐utsläppen, med ett kommunalt mål om minst 15% 

minskning för år 2022. 

 

 Prioritera miljö‐ och klimatarbetet samt säkerställa den biologiska mångfalden 

genom att utöka förvaltningens kompetens med en miljö‐ och klimatstrateg 

(heltidstjänst) och med en kommunbiolog (heltidstjänst). Båda tjänsterna bör ingå i 

det strategiska arbetet som bedrivs på kommunens Utvecklingsenhet.  

 

Genom dessa satsningar ska Härryda kommun utveckla sitt miljö‐ och klimatarbete så att vi 

inte bara tar täten och blir ett föredöme i arbetet med Agenda 2030, utan också säkerställer 

alla invånares livskvalitet, både för nuvarande och för kommande generationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se nyligen publicerad rapport från IPBES och ICPP 

(https://www.ipbes.net/sites/default/files/2021‐06/20210609_scientific_outcome.pdf) 
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5 Skattesats 
 

Klimatet är i akut behov av att vi gör ekonomiska prioriteringar. Finansiering av olika 

prioriterade satsningar måste i första hand göras inom befintlig budget. Kommunens 

gynnsamma ekonomiska läge medger investeringar för att utöka miljö‐ och klimatarbetet 

med en oförändrad skattesats. 
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6 Driftbudget 
 

Miljöpartiet de Gröna i Härryda instämmer i det underlag till budget för 2022 som 

förvaltningen gjort (Budget 2022, dat. 2021‐05‐18) och som föreslås fastställas i 

Kommunfullmäktige med nedanstående resultat: 

 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa nedanstående ramar för driftverksamheten. 

Belopp i tkr 
Budget 

2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunstyrelsen  223 173 254 069 264 030 264 953 
Välfärdsnämnden 2 008 234 2 035 341 2 055 771 2 087 957 
Politisk organisation 12 692 14 462 14 372 14 082 
Finansförvaltning -2 280 338 -2 408 841 -2 428 103 -2 452 449 

Resultat 36 239 104 969 93 930 85 457 

  

 

6.1 Budget för revisorerna 
Miljöpartiet ställer sig bakom förvaltningens förslag (Budget 2022, dat. 2021‐05‐18): 

”Frågan om budget för revisorerna bereds av kommunfullmäktiges presidium. Fullmäktige 

föreslås fastställa revisorernas budget till 1 330 tkr för år 2022.” 

 

Page 331 of 719



8 
 

7 Investeringar för en hållbar kommun 
 

Fullmäktige föreslås fastställa en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr för år 

2022.  

Under 2022 vill Miljöpartiet de Gröna i Härryda säkerställa följande investeringar:  

 

 Investera för att säkerställa den biologiska mångfalden bl a genom att förbereda för 

att omvandla exploateringsprojektet Landvetter Södra till Nationalpark Landvetter 

Södra. 

 

 Investera i att utveckla och tillgängliggöra kommunens miljö‐ och klimatarbete 

digitalt, samt göra miljö‐ och klimatrådgivning tillgänglig för alla som bor och verkar i 

kommunen.  

 

 Investera i solceller på alla lämpliga kommunala byggnader och solcellspark på 

exempelvis Lahallstippen.  

 

 Investera i utbyggnad av laddstationer där behoven finns, dvs vid arbetsplatser och 

vid bostäder. 

 

 Investera i en utbyggnad av kommunens gång‐ och cykelvägnät. 

 

 Återställa nivån på konstnärlig utsmyckning till 1 %.  
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8 Exploateringar 
 

Miljöpartiet de Gröna i Härryda menar att: 

  

o samtliga exploateringar ska syfta till att stärka våra östra samhällen så att 

servicenivån kan fortsätta att utvecklas. 

 

o antalet nybyggda bostäder anpassas till målet om maximalt 1,5% befolkningstillväxt.  

 

o samtliga nybyggnationer ska (sträva efter att) vara klimatpositiva och bidra med 

(leverera) elenergi till nätet som exempelvis plusenergihus.  
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9 Långfristig upplåning 
 

Förvaltningens bedömning (Budget 2022, dat. 2021‐05‐18) är:  

”Sannolikt behöver ingen ytterligare upplåning ske i kommunen under år 2022. Då 

finansieringen av VA‐bolagets tillgångar inte är helt fastlagd föreslås att den maximala 

upplåningen i kommunen får uppgå till 1 100 mnkr.” 

 

Miljöpartiet de Gröna i Härryda ställer sig bakom förvaltningens bedömning. 
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10 Uppdrag till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden 

 

Uppdrag till Kommunstyrelsen 

o Att tillsätta en miljö‐ och klimatgrupp för att säkerställa arbetet med Parisavtalets 

likväl som nationella och kommunala miljömål, och för att bli Sveriges bästa 

miljökommun 2023. 

 

Uppdrag till Välfärdsnämnden 

o Att tillsätta en oberoende utredning om att utreda konsekvenserna för den 

kommunala skolan vid en etablering av Internationella Engelska Skolan i Mölnlycke.  
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11 Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att inleda en förstudie för 

att inrätta Nationalpark Landvetter Södra, som omfattar: 
o kontakter med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Naturvårdverket för att utröna 

möjligheten att bilda en nationalpark som omfattar området som beskrivs i den 

fördjupade översiktsplanen för Landvetter Södra, 

o att undersöka hur Härryda kommuns invånare, organisationer och företag ser på 

möjligheten att inrätta en nationalpark i ovan nämnda område. 

 

 Kommunfullmäktige utlyser klimatnödläge i Härryda 

kommun från 2022 och därmed erkänner att:  
o klimatförändringar är en brådskande kris som utvecklas som ett allvarligt hot mot 

global stabilitet och mänsklig existens. 

o den nuvarande takten och omfattningen av nationella klimatåtgärder inte är 

tillräckliga för att avvärja betydande skador på ekonomi, miljö och människors hälsa 

under de kommande decennierna. 

o vår kommun måste sätta upp så ambitiösa mål som möjligt för att accelerera arbetet 

med att ta fram strategier för att hålla sig inom planetära gränsvärden. 

 

Samt följande förslag ur förvaltningens bedömning (Budget 2022, dat. 2021‐05‐18): 

 Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget till 1 330 tkr för år 2022. 

 Kommunfullmäktige fastställer en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr 

för år 2021.  

 Kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsverksamheten i enlighet med 

vårt tilläggsförslag i avsnitt 7, Investeringar. Anslagsbindning avseende 

investeringsbudget sker på nämndnivå. 
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Utvecklingsfunktionen 
Rebecka Isaksson 
Kommunjurist 

 

 

  

   
Datum     
2021-06-01     

 

 
  

  

Härryda kommun 435 80 Mölnlycke ● Besöksadress: Råda torg 1 ● 031-724 61 00 
kommun@harryda.se ● www.harryda.se 
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Debattregler för ärende om budget/plan 2022 med plan för 
2023-2026 

Varje parti som är representerat i fullmäktige reserveras tid för 
inledningsanförande om maximalt fem minuter. Partierna disponerar tiden 
fritt och kan fördela den på flera talare i partigruppen om så önskas. 

Ordningen på dessa inledningsanföranden bestäms utifrån antalet 
fullmäktigemandat, där största partiet inleder. Vid lika antal mandat skiljs 
partierna åt genom röstetalet vid senaste valet till kommunfullmäktige. 

Efter inledningsanförandena råder fri talartid. 

Ordning på inledningsanförandena utifrån partistorlek: 

1. Moderaterna (M) 

2. Socialdemokraterna (S) 

3. Sverigedemokraterna (SD) 

4. Liberalerna (L) 

5. Centerpartiet (C) 

6. Miljöpartiet De Gröna (MP) 

7. Sportpartiet (SP) 

8. Vänsterpartiet (V) 

9. Kommunpartiet (KP) 

10. Kristdemokraterna (KD) 
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Återremitterat ärende: Arrendeavtal för 
Aktivitetspark i Mölnlycke inom del av 

Hulebäck 1:282 och 1:153 

11 

2021KS35 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 194  Dnr 2021KS35 

Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner avtal om anläggningsarrende mellan Härryda kommun och 
företaget Aktivitetspark i Mölnlycke AB. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att uppdatera avtal om anläggningsarrende med 
Aktivitetspark Mölnlycke AB så att avtalet exkluderar padel är genomfört och därmed 
avslutat. 
  
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner arrendeavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt mark- och exploateringschef att underteckna arrendeavtalet. 
  

Reservation  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 3. Roland Jonsson 
(MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 4.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 19 april 2021 § 88 återremitterade kommunfullmäktige arrendeavtal för aktivitetspark i 
Mölnlycke till kommunstyrelsen för att invänta den medborgardialog som kommunstyrelsen 
beslutat att genomföra, samt att avtalet bör skrivas om utifrån de nya förutsättningarna där ett 
område undantas. 
  
Förvaltningen har utifrån kommunstyrelsens uppdrag den 29 april 2021 § 156, uppdaterat 
avtal om anläggningsarrende med Aktivitetspark Mölnlycke AB så att avtalet exkluderar 
padel. Arrendeavtalet tillåter inte längre att padelbanorna uppförs och området där padel i 
tidigare versioner av avtalet var lokaliserat är nu exkluderat. Avgälden för arrendet har också 
reviderats pga. den minskade arealen i detta förslag. Arrendeområdet omfattar ca 1 580 kvm 
med en årlig avgäld om 26 000 kr. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 maj 2021 
 Avtal om anläggningsarrende 
 Kommunstyrelsens beslut den 29 april 2021 § 156 
 Kommunfullmäktiges beslut den 19 april 2021 § 88 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige godkänner avtal om anläggningsarrende mellan Härryda kommun och 
företaget Aktivitetspark i Mölnlycke AB. Vidare föreslår Per Vorberg att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, beslutar att uppdraget om att uppdatera avtal om 
anläggningsarrende med Aktivitetspark Mölnlycke AB så att avtalet exkluderar padel är 
genomfört och därmed avslutat, och att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
arrendeavtalet uppdrar kommunstyrelsen åt mark- och exploateringschef att underteckna 
arrendeavtalet. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) i första hand att 
kommunstyrelsen bordlägger ärendet till beslutad medborgardialog är avslutad. I andra hand 
föreslår Peter Arvidsson att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om bordläggning 
mot att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden ställa Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag mot varandra. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet 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 bordlägga ärendet  
  
Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår, beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet 
idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3.    
  
Per Vorbergs och Peter Arvidssons 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 Peter Arvidssons förslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Med 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 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  
2021-05-27  

 

Voteringslista: § 194 
Ärende: 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   
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 4 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   
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 11 1 1 
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Bilaga 3 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-05-27 § 194 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 8, Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke 
 
Att gå vidare med avtalet i nuläget med en specifik part går emot 
kommunfullmäktiges intentioner. Därför reserverar jag mig mot beslutet. 
 
För Sverigedemokraterna i Härryda 
Peter Arvidsson 
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Bilaga 4 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-05-27 § 194 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 8 Arrendeavtal Mölnlycke 
 
Jag reserverar mig mot beslutet att gå vidare med arrendeavtalet vid Massetjärn och 
yrkade på bordläggning av ärendet till nedanstående initiativärende är genomfört. 
Vid kommunstyrelsemötet 2021-03-31 godkändes ett initiativärende: att ge 
förvaltningen i uppdrag att genomföra en fördjupad medborgardialog runt frågan om 
utvecklingen av stadsparken vid Massetjärn.  
Enligt förvaltningen så kommer vi i oppositionen även få en dragning i juni om 
stadsparken. 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda  
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 1(1) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Karl Falck 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-05-11   
 

 
 
 
 
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 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att uppdatera avtal om 
anläggningsarrende med Aktivitetspark Mölnlycke AB så att avtalet 
exkluderar padel är genomfört och därmed avslutat. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner arrendeavtalet 
uppdrar kommunstyrelsen åt mark- och exploateringschef att underteckna 
arrendeavtalet.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen har utifrån kommunstyrelsens uppdrag den 29 april 2021  
§ 156, uppdaterat avtal om anläggningsarrende med Aktivitetspark 
Mölnlycke AB så att avtalet exkluderar padel. Arrendeavtalet tillåter inte 
längre att padelbanorna uppförs och området där padel i tidigare versioner 
av avtalet var lokaliserat är nu exkluderat. Avgälden för arrendet har också 
reviderats pga. den minskade arealen i detta förslag. Arrendeområdet 
omfattar ca 1 580 kvm med en årlig avgäld om 26 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 11 maj 2021  
 Avtal om anläggningsarrende 
 Kommunstyrelsens beslut den 29 april 2021 § 156, Återremitterat 

ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke 
 

 
 
Anders Ohlsson Karl Falck 
Samhällsbyggnadschef Tf. mark- och exploateringschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 156  Dnr 2021KS35 

Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att uppdatera avtal om anläggningsarrende med 
Aktivitetspark Mölnlycke AB så att avtalet exkluderar padel. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 19 april 2021 § 88 återremitterade kommunfullmäktige arrendeavtal för aktivitetspark i 
Mölnlycke till kommunstyrelsen för att invänta den medborgardialog som kommunstyrelsen 
beslutat att genomföra, samt att avtalet bör skrivas om utifrån de nya förutsättningarna där ett 
område undantas. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 19 april 2021 § 88 
 Kommunstyrelsens beslut 31 mars 2021 § 116 
 Tjänsteskrivelse 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 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Martin Tengfjord (SP), 
Håkan Eriksson (KD), Kersti Lagergren (M), Robert Langholz (S), David Dinsdale (L), Ulla-
Karin Johansson (S), Tony Wahl att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att uppdatera 
avtal om anläggningsarrende med Aktivitetspark Mölnlycke AB så att avtalet exkluderar 
padel. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att processen görs om och att efter att 
medborgardialogen är avslutad aktörerna på lika villkor får presentera sina förslag. I andra 
hand föreslår Peter Arvidsson avslag. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:15-18:25. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa de tre förslagen mot varandra, Per Vorbergs 
förslag, Peter Arvidssons förstahandsförslag och Peter Arvidssons andrahandsförslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs förslag och Peter Arvidssons första- och andrahandsförslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Per Vorbergs förslag är huvudförslag. 
  
Motförslag 
Ordföranden ställer Peter Arvidssons förstahandsförslag mot Peter Arvidssons 
andrahandsförslag och finner att kommunstyrelsen utser Peter Arvidssons förstahandsförslag 
till motförslag i huvudomröstningen. 
  
Huvudomröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbers förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 1. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

Voteringslista: § 156 
Ärende: Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke,  2021KS35 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-04-29 § 156 

 
Skriftlig reservation 
 
Ärende 4: Arrendeavtal för Aktivitetsparken i Mölnlycke 
Att forcera fram beslut om att en aktör skall få anlägga golfbana mm. vid Massetjärn 
innan beslutad medborgardialog är avslutad och analyserad är motsägande och dålig 
hushållning med resurser. Hela ärendet skickar tvetydiga signaler till entreprenörer 
som vill etablera sig i vår kommun. Urvalet borde tas om efter det att 
medborgardialogen är avslutad och då transparens om vilka urvalskriterier kommunen 
har på val av entreprenör och med tydliga riktlinjer på vad som skall göras utifrån 
medborgardialogen. Saknas grund för varför en aktör väljs framför en annan.  

 

Peter Arvidsson (SD)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 88  Dnr 2021KS35 

Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att invänta den 
medborgardialog som kommunstyrelsen beslutat att genomföra, samt att avtalet bör skrivas 
om utifrån de nya förutsättningarna där ett område undantas. 
 

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. 
  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 31 mars 2021 § 116 och beslutade då föreslå att 
kommunfullmäktige godkänner att marken vid Massetjärn arrenderas ut till Aktivitetspark i 
Mölnlycke AB, i enlighet med avtal om anläggningsärende exklusive padeltennis. Vidare 
beslutade kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige därmed godkänner avsteg från 
kommunens riktlinjer för arrenden, så att allmän platsmark kan arrenderas ut för ändamålet 
bangolf i det här enskilda fallet. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 31 mars 2021 § 116 
 Tjänsteskrivelse den 23 mars 2021 
 Presentation ” Jämförelse av inkomna förslag för aktiviteter vid Massetjärn” 
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 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  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD), Roland Jonsson (MP), 
Patrik Strömsten (SD) och Boris Leimar (SD) att kommunfullmäktige återremitterar ärendet 
till kommunstyrelsen för att invänta den medborgardialog som kommunstyrelsen beslutat att 
genomföra, samt att avtalet bör skrivas om utifrån de nya förutsättningarna där ett område 
undantas. 
 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C), David 
Dinsdale (L), Martin Tengfjord (SP), Håkan Eriksson (KD) och Kersti Lagergren (M) att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Patrik Lindes förslag om återremiss mot 
avgörande idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Patrik Lindes förslag om återremiss och avgörande idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 26 ja-röster, 23 nej-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen enligt Patrik Lindes förslag. Ärendet har återremitterats, med 
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stöd av 5 kap. 50 § kommunallagen, eftersom minst en tredjedel av kommunfullmäktiges 
ledamöter röstade för det. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1.    
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 88 
Ärende: Återremitterat ärende: 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   
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   
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   
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  
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Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Natalija Löfgren (SD), ledamot  X  
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Martin Kronvall (SP), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Resultat 26 23 1 
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§ 199  Dnr 2021KS246 

Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat ägardirektiv för Gryyab AB. 
  

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab har gett Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att ta fram 
förslag till reviderade ägardirektiv för bolagen med utgångspunkt i den struktur som tillämpas 
för helägda bolag i Göteborg med anpassningar för de regionala bolagen unika 
förutsättningar. 
  
Föreslaget ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv 
för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifikt ägardirektiv för Gryaab 
AB. Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som 
kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen med 
anpassningar till unika förhållanden, t.ex. ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna 
ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och aktualisera 
förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt 
och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna. 
  
För att föreslaget ägardirektiv ska få giltighet krävs att det fastställs av kommunfullmäktige i 
samtliga ägarkommuner. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 13 april 2021  
 Underlag från styrelsen för Göteborgs Stadshus AB inklusive bilagor, nu gällande 

generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (bilaga 1), nu gällande 
ägardirektiv för Gryyab AB (bilaga 2), förslag på reviderat ägardirektiv för Gryaab 
AB (bilaga 3) och tabell avseende föreslagna förändringar av kap. 2 i ägardirektivet 
för Gryaab AB (bilaga 4) 

 Protokoll från Göteborgs Stadshus AB:s sammanträde den 22 mars 2021 § 36  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
Rebecka Isaksson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-04-13   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS246 106 

 

 

Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat ägardirektiv för Gryyab AB. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab har gett Göteborgs Stadshus AB i 
uppdrag att ta fram förslag till reviderade ägardirektiv för bolagen med 
utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda bolag i Göteborg med 
anpassningar för de regionala bolagen unika förutsättningar. 
 
Föreslaget ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande 
”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt 
nuvarande specifikt ägardirektiv för Gryaab AB. Förslag till ägardirektiv har 
som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som 
kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad 
helägda bolagen med anpassningar till unika förhållanden, t.ex. ägarstruktur, 
i de regionala bolagen. Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta 
avser bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för 
delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och 
ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna. 
 
För att föreslaget ägardirektiv ska få giltighet krävs att det fastställs av 
kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse den 13 april 2021  
 Underlag från styrelsen för Göteborgs Stadshus AB inklusive,  

nu gällande generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab 
(bilaga 1), nu gällande ägardirektiv för Gryyab AB (bilaga 2), 
förslag på reviderat ägardirektiv för Gryaab AB (bilaga 3) och tabell 
avseende föreslagna förändringar av kap. 2 i ägardirektivet för 
Gryaab AB (bilaga 4) 

 Protokoll från Göteborgs Stadshus AB:s sammanträde den 22 mars 
2021 § 36  
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Ärendet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslutade den 12 september 2019 om 
en ny och enhetlig struktur för ägardirektiv till Göteborgs helägda bolag.  
Vid ägarråd i Renova, Gryaab och Grefab initierade representanter från 
Göteborg en diskussion angående ägarstyrningen och genomförande av 
uppsikten avseende de regionala bolagen. Därefter har representanter från 
Göteborg informerat ägarråden om arbetet som bedrivs i Göteborg med att 
strukturera genomförandet av uppsiktsplikten samt att ytterligare stärka 
struktur för kommunfullmäktiges ägarstyrning av de helägda bolagen.  
 
Den 14 maj 2020 konstaterade ägarråden att det finns ett behov av att  
aktualisera styrdokumenten och hanteringen med målet att systematisera 
arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för respektive bolag 
som för ägandet. Göteborgs Stadshus AB fick i samband med detta 
ägarrådens uppdrag att ta fram förslag till reviderade ägardirektiv med 
utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda bolag i Göteborg med 
anpassningar för de regionala bolagen unika förutsättningar. 
 
I beredningen av ärendet har samverkan skett löpande med 
stadsledningskontoret i Göteborg. Avstämning har dessutom skett med 
huvudmännens ansvariga tjänstemän i teknisk/ekonomisk delegation 
(Gryaab) och kommunala chefsnätverket (Renova). I beredningen har 
samverkan även skett löpande med respektive bolag. Vid delrapportering 
den 29 oktober 2020 informerades ägarråden om arbetet och vilka områden 
som bolagen själva lyft för diskussion och eventuell omprövning i de 
specifika ägardirektiven för respektive bolag. 
 
Föreslagen revidering 
Föreslaget ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande 
”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt 
nuvarande specifikt ägardirektiv för Gryaab AB. Förslag till ägardirektiv har 
som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som 
kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad 
helägda bolagen med anpassningar till unika förhållanden, t.ex. ägarstruktur, 
i de regionala bolagen. Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta 
avser bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för 
delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och 
ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna. 
 
Förslag till kapitel 1 och 3, generella och gemensamma texter för de 
regionala bolagen, är en uppdatering av nu gällande styrdokument och 
reglerar exempelvis delägarnas övergripande syfte med 
bolagsverksamheten. Förslaget innebär också en uppdatering med hänsyn 
till utvecklad lagstiftning genom kommunallagen och kommunstyrelsernas 
förstärkta uppsiktsplikt.  
 
I föreslaget ägardirektiv anges bl.a. att bolagsstyrelsen och verkställande 
direktören i samband med årsrapportens upprättande ska redovisa och yttra 
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sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms 
ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med bolagsordningen. 
Yttrandet kan utgöra ett av flera underlag vid den uppsikt som 
ägarkommunernas kommunstyrelser ska genomföra, i vilken det ingår en 
prövning om bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Föreslaget ägardirektiv innebär även att bolaget omfattas av Göteborgs 
Stads riktlinjer för ägarstyrning där bl.a. roll- och ansvarsfördelning 
tydliggörs. Vidare innebär ägardirektivet ett ökat krav på att rapportera 
väsentlig information och att handlingar från bolagets styrelsemöten ska 
översändas till samtliga delägare parallellt med att de publiceras på 
Göteborgs Stads hemsida.  
 
Den del av föreslaget ägardirektiv som enbart avser Gryyab AB, kapitel 2,  
kompletteras med vad som anges i bolagsordningen rörande föremålet för 
verksamheten. Därutöver har det befintliga ägardirektivets texter rörande 
ekonomi och frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i 
tillämpliga delar kompletterats med ”standardtexter” från ägardirektiv för 
Göteborgs Stadshus AB:s helägda bolag vilka har anpassats till Gryaabs 
förhållanden och förutsättningar. 
 
Bolagets verksamhet styrs utöver kommunallagen av annan lagstiftning, 
bland annat aktiebolagslagen, och de regionala bolagen omfattas av 
”Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning”. Kapitel 2 i föreslaget 
ägardirektiv för Gryaab har därför kompletterats med ”standardtext” 
avseende bolaget som en del av Göteborgs Stad. Detta då bolaget 
konsolideras, följs upp etc. inom Göteborgs Stads styrsystem. Syftet är att 
förbättra styrningen av samtliga bolag så att den genomförs på ett 
ändamålsenligt och strukturerat sätt på alla nivåer inom bolagskoncernen. 
 
Föreslagna revideringar framgår närmare av beslutsunderlag i ärendet från 
styrelsen för Göteborgs Stadshus AB. 
 
Ägardirektiv för de kommunala bolagen är en fråga av principiell 
beskaffenhet och ska beslutas av kommunfullmäktige. För att föreslaget 
ägardirektiv ska få giltighet krävs att det fastställs av kommunfullmäktige i 
samtliga ägarkommuner. 
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
 

Page 367 of 719



 

Göteborgs Stadshus AB, beslutsunderlag 1 (4) 
  

   

Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 
Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Förslag till ägardirektiv för Gryaab AB enligt ärendets bilaga 3 fastställs. 

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

3. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna 
bolagsstämmofullmakt efter att kommunfullmäktige fastställt ägardirektivet.   

Sammanfattning 
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Gryaab AB. Förslag till ägardirektiv 
ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, 
Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Gryaab AB. 
Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som 
kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen 
vilka anpassats till unika förhållanden, t ex ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det 
föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och 
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i 
dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadshus AB har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 
1. Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från 

2010) 

2. Ägardirektiv Gryaab AB (nu gällande) 

3. Förslag nytt ägardirektiv Gryaab AB 

4. Tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Gryaab AB 

  

Göteborgs Stadshus AB 
 

  
  

Beslutsunderlag 
Styrelsen 2021-03-22 
Diarienummer 0024/21 
 

Handläggare: Mats Boogh, bolagsansvarig 
Telefon: 031 368 54 55 
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se  
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Ärendet  
Ärendet utgör förslag till revidering av ägardirektiv för Gryaab AB. Ägardirektiv är fråga 
av principiell beskaffenhet och ska beslutas av kommunfullmäktige. Beredningsgången 
följer av stadens riktlinjer för ägarstyrning. Då ärendet rör bolag som Göteborgs Stad äger 
tillsammans med andra kommuner ska ägardirektivet beslutas av samtliga delägares 
kommunfullmäktige.     

Beskrivning av ärendet 
Förslaget till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt 
ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifikt 
ägardirektiv för Gryaab AB. Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande 
struktur och innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av 
Göteborgs Stad helägda bolagen med anpassningar till unika förhållanden, t ex 
ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta 
avser bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för delägarnas 
kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de 
gemensamt ägda verksamheterna. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade 2019-09-12 om en ny och enhetlig struktur för 
ägardirektiv till Göteborgs helägda bolag. En liknande enhetlighet har dessförinnan 
skapats avseende reglementen för nämnder i Göteborgs Stad. Strukturen omfattar 
grundläggande, vägledande och generella principer och krav på utförande av uppdrag i 
kommunalt ägda bolag och nämnder. Strukturen inkluderar också de specifika 
verksamhetsuppdragen till respektive bolag och nämnd. 

Vid ägarråd i Renova, Gryaab och Grefab 2020-02-27 initierade representanter från 
Göteborg en diskussion angående ägarstyrningen och genomförande av uppsikten 
avseende de regionala bolagen. 

Vid ägarråd 2020-05-14 informerade representanter från Göteborg om arbetet som 
bedrivs i Göteborg med att strukturera genomförandet av uppsiktsplikten samt att 
ytterligare stärka struktur för kommunfullmäktiges ägarstyrning av de helägda bolagen. 
De regionala bolagens styrdokument består för närvarande bland annat av generella 
riktlinjer från 2010 samt att specifika ägardirektiv beslutats för bolagen vid olika 
tidpunkter. Parallellt har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt 
förstärkts i kommunallagen.  

Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen med 
målet att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för 
respektive bolag som för ägandet.  

Stadshus AB fick vid mötet 2020-05-14 ägarrådens uppdrag att ta fram förslag till 
reviderade ägardirektiv med utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda bolag 
i Göteborg med anpassningar för de regionala bolagen unika förutsättningar.  

I beredningen av ärendet har samverkan skett löpande med stadsledningskontoret i 
Göteborg. Avstämning har dessutom skett med huvudmännens ansvariga tjänstemän i 
teknisk/ekonomisk delegation (Gryaab) och kommunala chefsnätverket (Renova). I 
beredningen har samverkan även skett löpande med respektive bolag. 
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Vid delrapportering 2020-10-29 till ägarråden informerades om arbetet och vilka 
områden som bolagen själva lyft för diskussion och eventuell omprövning i de specifika 
ägardirektiven för respektive bolag.  

Kommentarer till förslag generella och gemensamma texter – Kapitel 1 och 3 
Dessa kapitel är avsedda att ersätta nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, 
Gryaab och Grefab” antagna 2010. 

Det nu gällande generella ägardirektivet utgör bilaga 1 till detta beslutsunderlag. Förslag 
till generella och gemensamma texter, kapitel 1 och 3, framgår av förslag till nytt 
ägardirektiv, bilaga 3. 

Förslag till kapitel 1 och 3, generella och gemensamma texter för de regionala bolagen, är 
en uppdatering av nu gällande styrdokument och reglerar exempelvis delägarnas 
övergripande syfte med bolagsverksamheten. Förslaget innebär också en uppdatering med 
hänsyn till utvecklad lagstiftning genom kommunallagen och kommunstyrelsernas 
förstärkta uppsiktsplikt. Bland annat kan nämnas: 

Av inledande text framgår att de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, 
Gryaab och Grefab på samma sätt som tidigare ska förhålla sig till av Göteborgs Stad 
beslutade styrande dokument där dessa berör bolagets/bolagens verksamhet. 

Av 1 kap. 9 § framgår att de regionala bolagen konsolideras av Göteborgs Stadshus AB 
och omfattas av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning där bland annat roll- och 
ansvarsfördelning tydliggörs. 

Av 3 kap. 3 § framgår att handlingar från bolagets styrelsemöten ska översändas till 
samtliga delägare parallellt med att de publiceras på Göteborgs Stads hemsida. Ökade 
krav på att rapportera väsentlig information framgår även av flera paragrafer. Av 3 kap. 4 
§ framgår det generella kravet på bolagen vad gäller rapportering av väsentlig 
information. 

Av 3 kap. 9 § framgår att som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund 
för kommunstyrelsernas beslut rörande uppsiktsplikten, ska bolagsstyrelsen och 
verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig 
om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen. Yttrandet kan utgöra ett av flera 
underlag för ägarkommunernas kommunstyrelser i beslut rörande prövning av om 
verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Endast en paragraf, (3 kap 12 § i texten som riktas till Göteborgs Stads helägda bolag) 
rörande tvister mellan helägda bolag i Göteborgs Stad har strukits i sin helhet vid 
anpassning till förslag till texter för de regionala bolagen. Skulle tvist uppstå mellan ett av 
de regionala bolagen och annan verksamhet som någon av delägarna driver får 
tvistelösning ske på sedvanligt sätt och beroende på tvistens art. 

Kommentarer förslag till specifikt ägardirektiv Gryaab – Kapitel 2 
Vid avstämning och dialog med teknisk/ekonomisk delegation, TED, 2021-01-29, där 
också Gryaab medverkade, godkändes följande förslag till justeringar i ägardirektivet till 
Gryaab. 
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Ägardirektivet kompletteras med vad som anges i bolagsordningen rörande föremålet för 
verksamheten. (2 kap 2 §) 

Därutöver har det befintliga ägardirektivets texter rörande Ekonomi och Frågor av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i tillämpliga delar kompletterats 
med ”standardtexter” från ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB:s helägda bolag vilka 
har anpassats till Gryaabs förhållanden och förutsättningar.  

Bolagens verksamhet styrs utöver kommunallagen av annan lagstiftning, bland annat 
aktiebolagslagen, och de regionala bolagen omfattas av ”Göteborgs Stads riktlinjer för 
ägarstyrning”. Ägardirektivet för Gryaab har kompletterats med ”standardtext” avseende 
Bolaget som en del av Göteborgs Stad. Detta då bolaget konsolideras, följs upp etc 
inom Göteborgs Stads styrsystem. Syftet är att förbättra styrningen av samtliga bolag så 
att den genomförs på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt på alla nivåer inom 
bolagskoncernen. 

Revideringar och kompletteringar i kapitel 2, specifikt ägardirektiv för Gryaab, framgår 
av bilaga 4, tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Gryaab. 

Sammanfattande bedömning 
Anpassning av ägardirektiv för de regionala bolagen till struktur och innehåll som gäller 
för helägda bolag i Göteborg möjliggör löpande uppdatering och aktualisering av de 
regionala bolagens ägardirektiv i anslutning till att styrande dokument revideras för 
Göteborgs Stads helägda bolag. 

I arbetet med den aktuella revideringen har generella principer och krav aktualiserats med 
hänsyn till kommunallagens förstärkta uppsiktsregler över kommun- och landstingsägda 
bolag. 

Under november 2020 utgav Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) dokumentet 
Principer för styrning, kommun- och regionägda bolag, med principer som kan användas 
som verktyg för arbetet med ägarstyrning. De föreslagna ägardirektiven bedöms 
möjliggöra och stödja utveckling av ägarstyrning och dialog i enlighet med SKR:s 
principdokument. 

Genom anpassning av standardiserade texter och direktiv för de regionala bolagen, med 
utgångspunkt i texter som tillämpas av Göteborgs stad i relation till de helägda bolagen, 
tydliggörs och struktureras styrningen av de regionala bolagen inom ramen för Göteborgs 
Stads styrsystem. 

 

 

Eva Hessman 

Vd, Göteborgs Stadshus AB 
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Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB 
och Grefab 
(H 2010 nr 170, P 2010-11-25, § 16)  

Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och Grefab  

Gäller under förutsättning att alla delägarkommuner godkänner generellt ägardirektiv. 

Detta ägardirektiv ska antas av respektive bolagsstämma i berörda bolag. Det ankommer 

på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av ägarna 

utfärdade ägardirektiv.  

Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning 

Ägarnas roll innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och 

verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer med 

ägarnas övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och 

bolagsledning.  

För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten, 

tillsammans med ägarnas övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för 

medborgarna. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten ska samordnas med 

ägarnas övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt. Verksamheten skall 

bedrivas i ägarnas ställe.  

Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för 

ägarna att följa verksamheten.  

Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka ägarna har ett bestämmande inflytande 

tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap 3 § offentlighets- 

och sekretesslagen).  

I detta ägardirektiv tydliggörs ansvar och roller mellan ägarna och bolagen.  

Kommunfullmäktige  

Respektive ägarkommuns kommunfullmäktige är att anse som ägare. Enligt 3 kap 17-18 

§§ KL fastställer kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser

samtliga styrelseledamöter i bolag. Vidare ska respektive kommunfullmäktige ta ställning

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av

större vikt fattas.

Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor samt har rätt att, 

inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och VD, ställa frågor. 

Kommunstyrelsen 

Av 6 kap 1 § KL framgår att respektive ägarkommuns kommunstyrelse har ett ansvar att 

fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att respektive kommunstyrelse 

Bilaga 1
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även ska ha en överblick och kontroll över bolagens verksamhet, den s.k. 

uppsiktsplikten.  

Lekmannarevisorer  

Av 3 kap 17 § KL följer att kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer. 

Lekmannarevisorns uppgifter framgår av 10 kap aktiebolagslagen (ABL).  

Lekmannarevisorerna ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman.  

Bolagets skyldigheter enligt kommunallagen  

Berörda bolag är bundna av de kommunalrättsliga principerna som framgår av 2 kap. och 

8 kap 3c § KL om inte annat följer av lag.  

Kommunfullmäktiges ställningstagande  

Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall 

föregås av ställningstagande av respektive ägare (kommunfullmäktige).  

Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas:  

 

· Ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av 

ändamålet för bolagets verksamhet eller där det framgår att 

kommunfullmäktige beslutar  

· Ändring av aktiekapitalet  

· Fusion av företag  

· Förvärv, avyttring eller bildande av indirekt hel- och delägda bolag 

oavsett värde  

· Förvärv av aktier eller andelar i ett annat bolag, om kommunfullmäktiges 

godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, 

verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt  

· Bildande av stiftelse  

· Förvärv eller avyttring av fastighet av sådan omfattning att det påverkar 

bolagets långsiktiga ekonomi  

· Innan styrelser fastställer avgifter till ägarkommunerna skall i den mån 

det är verksamheter som bedrivs med ensamrätt samråd ske på det sätt 

som respektive kommun önskar  

· Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start 

av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.  

· Större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller 

medför risk för ägarna  

· Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt  
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Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. Om tveksamhet uppstår huruvida 

frågan är av sådan beskaffenhet att ägarnas ställningstagande ska inhämtas, ska den 

underställas ägarna för sådant ställningstagande.  

Ägarna ska kunna förlita sig på att styrelsen fullgör sina skyldigheter i detta avseende.  

Bolagets skyldigheter gentemot ägarna  

Bolaget skall kontinuerligt hålla ägarkommunerna informerade om sin verksamhet och 

om planerade åtgärder av större vikt.  

A. Det åligger därutöver bolaget att utan dröjsmål tillse att 

följande handlingar kommer ägarna tillhanda:  
- protokoll från bolagsstämma 

- protokoll samt beslutsunderlag från 

styrelsesammanträde 

- bolagets årsredovisning 

- revisionsberättelse och granskningsrapport 

- affärsplan/verksamhetsplan 

- budget 

- långsiktig investeringsplan 

- övriga av ägarna begärda handlingar 
B. Bolagsstyrelsen är skyldig att förhålla sig till av Göteborg 

stad beslutade anvisningar och riktlinjer, policies m.m. som 

berör bolagets verksamhet.  
Verkställande direktörs lön och övriga förmåner  

Kommunstyrelsen i Göteborgs stad fastställer lön och övriga förmåner för verkställande 

direktör i Renova AB, Gryaab AB och Grefab.  

Bolagens styrelser  

Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom 

bolagsstyrelsen, dels mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör framgår av 8 kap 

4-7 §§ ABL. I enlighet med Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag 

(SKL) ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta 

om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess 

arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller 

eventuell arbetsfördelning. Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som 

behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda bristerna eller underrätta ägarna om 

dessa.  

Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast 

styrelsen ska närvara.  

Bolagsstyrelserna ska årligen upprätta en långsiktig investeringsplan. I denna ska 

investeringarnas eventuella konsekvenser för ägarkommunerna presenteras.  

Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig. I detta 

innefattas att organisationen som sådan ska inrymma rutiner och funktioner som verkar 

kvalitetssäkrande.  

Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 

informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.  
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Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I denna ska 

bolagsstyrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt bolagsstyrelsen säkerställer att:  

 

· ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande 

resultat uppnås i bolaget,  

· kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern 

kontroll upprätthålls,  

· bedömning och uppföljning av bolagets risker sker.  

 

Bolagets styrelse skall anta policies inom följande områden:  

-miljö  

-finans  

-personal  

-arbetsmiljö  

-jämställdhet och mångfald  

-kvalitet  

-inköp - och upphandling  

Bolagsstyrelserna ska samråda med Göteborgs stad vid tillsättande av verkställande 

direktör,  

Arbetstagarrepresentation i styrelsen  

Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga 

organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella 

styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid 

sammanträden.  

Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av detta 

ägardirektiv berörda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal 

arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation. 

Bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.  

För det fall lokal arbetstagarorganisation fattar beslut enligt ovan kan Nämnden för 

styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen innebärande att sådan 

styrelserepresentation inte får ske.  

Nämnden kan samtidigt besluta att en arbetstagarrepresentant inte får tillträda ett 

uppdrag som styrelseledamot eller suppleant fram till dess att frågan om undantag från 

lagen slutligt avgjorts.  

Tjänstemannaberedning  
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Av ägarkommunerna utsedda tjänstemän biträder sin kommunstyrelse i bolagsfrågor. För 

att respektive ägarkommunernas tjänstemän ska kunna fullgöra sitt beredningsansvar 

ska dessa få tillgång till erforderlig information.  

För det fall bolaget anser att sekretess föreligger för begärd uppgift ska det särskilt 

anges i samband med att uppgiften lämnas ut.  

Arkivmyndighet  

Region- och Stadsarkivet Göteborg är arkivmyndighet för de bolag som omfattas av detta 

ägardirektiv.  
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Ägardirektiv för Gryaab AB 
(H 2007 nr. 167, P 2006-12-14) 

Uppdraget 

Gryaab AB skall medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att införa 

och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten inom 

ägarkommunerna. Bolaget skall begränsa förorening till recipient från tillfört avlopps-

vatten samt i möjligaste mån även tillvarata avloppsvattnets innehåll.  

Som utgångspunkt för bolagets ambitionsnivå ifråga om reningskapacitet, återvinnings- 

och reningsgrad skall finnas en av styrelsen antagen policy. Gryaab AB skall därutöver 

anta för verksamheten lämpliga policies som skall utvärderas och omprövas i den takt 

bolaget finner lämpligt. 

Bolagets utveckling skall ske med långsiktighet. Gryaab AB:s avloppsrening skall drivas 

kostnadseffektivt i syfte att erbjuda ägarna låga avgifter. Övriga produkter och tjänster 

skall erbjudas till marknadsmässiga priser och positivt bidra till en låg kostnadsnivå för 

brukarkollektivet. Investeringar och utvecklingsarbete skall kunna motiveras från såväl 

ekonomiska som ekologiska utgångspunkter som av förändrade beteendemönster.  

Bolaget skall aktivt samarbeta med berörda verksamheter i syfte att underlätta arbeten 

med att begränsa utsläppen vid källan. 

Gryaab skall, där så är miljömässigt och kommersiellt motiverat, kunna ingå olika former 

av samarbete med andra aktörer. Sådant samarbete skall genomföras som ett led i att 

uppfylla bolagets uppdrag. 

Bolaget skall bevaka och agera i enlighet med ägarnas intressen inom verksamhets-

området, särskilt för utvecklingen av lagstiftning och annat regelverk. 

Bolaget skall vara ett kompetensorgan och medverka till forskning och utveckling inom 

avloppsrening ur såväl ekologiskt, ekonomiskt som beteendeperspektiv. 

Bolaget skall i sin ekonomiska planering tillse att låga avgifter går hand i hand med en 

tillfredsställande soliditet. 

Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall 

föregås av ställningstagande av respektive ägare. Gryaab AB skall kontinuerligt hålla 

ägarna informerade om sin verksamhet och om planerade åtgärder av strategisk 

betydelse. Bolaget skall i övrigt utarbeta lämpliga former och rutiner för att förse ägarna 

med underlag och information. 

Bilaga 2
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Göteborgs Stad, Ägardirektiv för Gryaab AB 1 (5) 

Ägardirektiv för Gryaab AB 
Bolagsordning och detta ägardirektiv utgör tillsammans med Göteborgs Stads riktlinjer 
för ägarstyrning underlaget för delägarnas kommunfullmäktige i styrningen av bolaget. 
Genom ägardirektivet anger delägarnas kommunfullmäktige ändamålet och den 
långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. 
Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete samt en aktiv 
styrning och uppsikt av bolaget.  

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. Kapitel 1 och 3 är generella och likalydande för 
de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab AB och Grefab. Av kapitel 
2 framgår direktiv som gäller specifikt för Gryaab AB. För de regionala bolagen gäller 
villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning samt att bolagsstyrelserna i 
övrigt ska förhålla sig till av Göteborgs stad beslutade styrande dokument som berör 
bolagens verksamheter. 

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser 
Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för delägarnas kommunfullmäktige i 
dess samlade styrning av bolaget.  

§ 1 Syftet med det gemensamma ägandet av bolag är att dessa, tillsammans med övriga
verksamheter i delägande kommuner, ska skapa nytta för delägarkommunerna, dess
invånare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Helhetssyn ska
genomsyra bolagens verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring
och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.

§ 2 Delägarnas samlade styrning av gemensamt ägda bolag handlar ytterst om att
medverka till att kommunfullmäktigebeslut genomförs. Implementeringen av delägarnas
strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering,
genomförande och uppföljning.

§ 3 Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet
bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.

§ 4 Bolagen ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om
mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i
jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god
affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För samtliga ägare är det av särskild vikt
att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter
samt goda och anständiga arbetsvillkor.

§ 5 Kommunernas medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i delägarkommunen man bor, ska
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

§ 6 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra
nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra
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Göteborgs Stad, Ägardirektiv för Gryaab AB  2 (5) 
   
   

eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av delägande 
kommuners mål och riktlinjer. 

§ 7 Formellt utövar kommunfullmäktige i delägande kommuner ägarstyrning genom att 
utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och 
ägardirektiv för bolagen. 

§ 8 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktige i Göteborgs uppdrag att, i 
samverkan med övriga delägare, ansvara för den praktiska ägarstyrningen av bolagen 
med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktigebeslut 
och andra styrdokument. 

§ 9 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads 
bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning. 

Kapitel 2 – Specifikt för Gryaab AB 
Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med Bolagets verksamhet och delägarnas 
uppdrag till Bolaget. Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, 
Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille, nedan Ägarkommunerna. 

Det kommunala ändamålet 
§ 1 Det kommunala ändamålet är att medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling 
genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar 
avloppsvatten inom Ägarkommunerna. 

Bolagets uppdrag 
§ 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för 
avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Syftet 
med verksamheten är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän 
enligt VA-lagstiftningen är skyldiga att vidtaga. 

§ 3 Bolaget ska begränsa förorening till recipient från tillfört avloppsvatten samt i 
möjligaste mån även tillvarata avloppsvattnets innehåll. 

§ 4 Som utgångspunkt för bolagets ambitionsnivå ifråga om reningskapacitet, 
återvinnings- och reningsgrad ska finnas en av styrelsen antagen policy. Gryaab AB ska 
därutöver anta för verksamheten lämpliga policies som ska utvärderas och omprövas i en 
takt som bolaget finner lämpligt. 

§ 5 Bolagets utveckling ska ske med långsiktighet. Gryaab AB:s avloppsrening ska drivas 
kostnadseffektivt i syfte att erbjuda ägarna låga avgifter. Övriga produkter och tjänster 
ska erbjudas till marknadsmässiga priser och positivt bidra till en låg kostnadsnivå för 
brukarkollektivet. Investeringar och utvecklingsarbete ska kunna motiveras från såväl 
ekonomiska som ekologiska utgångspunkter som av förändrade beteendemönster. 

§ 6 Bolaget ska aktivt samarbeta med berörda verksamheter i syfte att underlätta arbeten 
med att begränsa utsläppen vid källan. 

§ 7 Gryaab AB ska, där så är miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika 
former av samarbete med andra aktörer. Sådant samarbete ska genomföras som ett led i 
att uppfylla bolagets uppdrag. 
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§ 8 Bolaget ska bevaka och agera i enlighet med ägarnas intressen inom 
verksamhetsområdet, särskilt för utvecklingen av lagstiftning och annat regelverk. 

§ 9 Bolaget ska vara ett kompetensorgan och medverka till forskning och utveckling 
inom avloppsrening ur såväl ekologiskt, ekonomiskt som beteendeperspektiv. 

Ekonomi och effektivitet 
§ 10 Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt 
utrymme som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande till nytta för delägande 
kommuner, dess boende, besökare och näringsliv. 

§ 11 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet 
med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet. 

§ 12 Bolaget ska i sin ekonomiska planering tillse att låga avgifter går hand i hand med 
en tillfredsställande soliditet. 

§ 13 Bolaget ska, i nära samverkan med delägarnas övriga verksamheter, sträva efter en 
intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå 
synergier och effektivitet. 

Bolaget som en del av Göteborgs stads organisation 
§ 14 Bolaget är dotterbolag i koncernen Göteborgs Stadshus. 

§ 15 Bolaget ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar 
initiativ till. 

§ 16 Bolaget ska följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för 
ägarstyrning. 

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
§ 17 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas 
till delägarnas kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för 
att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej samt att ägarrådet ges 
möjlighet att samråda i principiella ärenden. Om tveksamhet uppstår om frågan är av 
sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska 
ägarrådet tillfrågas.  

§ 18 Exempel på frågor där delägarnas kommunfullmäktiges ställningstagande ska 
inhämtas är (uppräkningen är inte uttömmande):  

a. Ändring av aktiekapitalet  
b. Beslut om kapitaltillskott till bolag. 
c. Fusion eller likvidering av bolag  
d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde  
e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om 

kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till 
andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt  

f. Bildandet av stiftelse  
g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar 

bolagets långsiktiga ekonomi.  
h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av 

verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde  
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i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets eller delägarkommunernas ekonomi eller 
medför annan risk (till exempel större investeringar eller avyttringar av 
tillgångar). 

Kapitel 3 – Generella bestämmelser 
Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för de regionala bolagen.  

§ 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige i delägande kommuner.  

§ 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte 
instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt 
instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.  

§ 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse 
ska finnas tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida. Det åligger bolaget att därutöver 
tillse att nämnda dokument utan dröjsmål kommer samtliga delägare tillhanda. 
Kommunstyrelserna i delägande kommuner har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 
kommunstyrelserna den information om verksamheten som begärs, om inte 
informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är 
sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.  

§ 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt 
moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Bolaget har alltid utöver den 
löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade 
förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den övergripande 
uppföljningen och styrningen av verksamheten.  

§ 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i 
bolagets verksamhet till lekmannarevisorerna.  

§ 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med delägarnas övriga nämnder och bolag i 
syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån Ägarkommunernas perspektiv, 
med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och 
författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverkan med, 
andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra. 

§ 7 Allmänhetens intresse av insyn i bolaget tillgodoses genom att offentlighetsprincipen 
omfattar bolaget.  

§ 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och 
indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger 
bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.  

§ 9 Som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund för 
kommunstyrelsernas beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband 
med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i 
bolagsordningen.  
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§ 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska 
minst omfatta:  

a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter  
b. om styrelsens arbetsformer fungerar  
c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell 

arbetsfördelning.  

Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska 
bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt 
skickas till bolagets moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Stadshus 
AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag samt rapportera dessa 
vidare till kommunstyrelsen i Göteborg. 

§ 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast 
styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.  

Personuppgifter  
§ 12 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter 
som sker i bolagets verksamhet 

Arbetsgivarfrågor 
§ 13 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning. 
Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av 
principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i 
arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bolaget ska 
säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelser och 
kommunfullmäktige i delägarkommunerna.  

Arbetstagarrepresentation i styrelsen  
§ 14 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även Renova, Gryaab 
och Grefab så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal 
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och 
bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.  

§ 15 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga 
organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella 
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid 
sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell 
styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för 
Styrelserepresentationsfrågor.  

Giltighet  
§ 16 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige i samtliga 
delägares kommuner och därefter antas på bolagsstämman.  
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Tabell med förändringar Kapitel 2 – specifikt 
för Gryaab AB 
Inledning 

Text i nuvarande ägardirektiv Förslag till ändring (kap. 2) Kommentar 
§ 2   Bolaget har till föremål för sin

verksamhet att äga och driva 
anläggningar för avloppsrening 
och behandla avloppsvatten och 
annan därmed förenlig 
verksamhet. Syftet med 
verksamheten är att verkställa 
den rening som delägarna i 
egenskap av huvudmän enligt 
VA-lagstiftningen är skyldiga 
att vidtaga. 

Komplettering av ägardirektivet med 
bolagsordningens text rörande 
föremålet för verksamheten. 

Bolaget skall i sin ekonomiska 
planering tillse att låga avgifter 
går hand i hand med en 
tillfredsställande soliditet. 

§ 10 Bolaget ska säkerställa en stabil
ekonomisk utveckling och 
skapa ett ekonomiskt utrymme 
som möjliggör ett långsiktigt 
och hållbart agerande till nytta 
för delägande kommuner, dess 
boende, besökare och 
näringsliv.  

§ 11 Bolaget ska kontinuerligt
använda benchmarking med 
relevanta aktörer i arbetet med 
att utveckla verksamhetens 
effektivitet och produktivitet. 

§12 Bolaget skall i sin ekonomiska
planering tillse att låga avgifter 
går hand i hand med en 
tillfredsställande soliditet. 

§ 13 Bolaget ska, i nära samverkan
med delägarnas övriga 
verksamheter, sträva efter en 
intern effektivitet där 
samordning och resursdelning 

Ägardirektivet kompletteras och 
befintlig text utvecklas med ett 
avsnitt om Ekonomi och 
effektivitet. Avsnittet innehåller 
”standardtext” från ägardirektiv för 
Göteborgs Stadshus AB:s helägda 
bolag vilken har anpassats till 
förhållandet att Gryaab har flera 
delägare. 

Bilaga 4

Page 383 of 719



 

Göteborgs Stad Göteborgs Stadshus AB, tjänsteutlåtande  2 (3) 
   
   

är naturliga insatser för att 
uppnå synergier och effektivitet. 

- § 14 Bolaget är dotterbolag i 
koncernen Göteborgs Stadshus. 

§ 15 Bolaget ska aktivt medverka i 
den samverkan och samordning 
som moderbolaget tar initiativ 
till. 

§ 16 Bolaget ska följa de krav som 
gäller enligt Göteborgs Stads 
riktlinjer för ägarstyrning. 

Ägardirektivet kompletteras med ett 
avsnitt om Bolaget som en del av 
Göteborgs Stads organisation. 
Avsnittet innehåller ”standardtext” 
från ägardirektiv för Göteborgs 
Stadshus AB:s helägda bolag vilken 
har anpassats till förhållandet att 
Gryaab har flera delägare. 

Beslut i verksamheten, som är 
av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt, skall 
föregås av ställningstagande av 
respektive ägare. Gryaab AB 
skall kontinuerligt hålla ägarna 
informerade om sin verksamhet 
och om planerade åtgärder av 
strategisk betydelse. Bolaget 
skall i övrigt utarbeta lämpliga  
former och rutiner för att förse 
ägarna med underlag och 
information. 

§ 17 Ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av 
större vikt ska i god tid lämnas 
till delägarnas 
kommunfullmäktige för ställ-
ningstagande. Bolagets styrelse 
ansvarar för att värdera om ett 
ärende är av principiell 
beskaffenhet eller ej samt att 
ägarrådet ges möjlighet att 
samråda i principiella ärenden. 
Om tveksamhet uppstår om 
frågan är av sådan beskaffenhet 
att kommunfullmäktiges 
ställningstagande ska inhämtas, 
ska ägarrådet tillfrågas.  

§ 18 Exempel på frågor där 
delägarnas 
kommunfullmäktiges 
ställningstagande ska inhämtas 
är (uppräkningen är inte 
uttömmande):  

a. Ändring av aktiekapitalet  
b. Beslut om kapitaltillskott till 

bolag. 
c. Fusion eller likvidering av bolag  
d. Förvärv, bildande eller avyttring 

av bolag oavsett värde  
e. Förvärv eller avyttring av aktier 

eller andelar i delägda bolag, 
om kommunfullmäktiges 
godkännande är befogat med 
hänsyn till andelsför-

Ägardirektivet kompletteras och 
befintlig text utvecklas med ett 
avsnitt om Frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större 
vikt. Avsnittet innehåller 
”standardtext” från ägardirektiv för 
Göteborgs Stadshus AB:s helägda 
bolag vilken har anpassats till 
förhållandet att Gryaab har flera 
delägare. 
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hållandena, verksamhetens art 
eller omständigheter i övrigt  

f. Bildandet av stiftelse  
g. Förvärv eller försäljning av 

fastighet av sådan omfattning att 
det påverkar bolagets 
långsiktiga ekonomi 

h. Strategiska investeringar som 
innebär ny inriktning för bolaget 
eller start av verksamhet inom 
nytt affärs- eller 
verksamhetsområde  

i. Beslut som väsentligt påverkar 
bolagets eller 
delägarkommunernas ekonomi 
eller medför annan risk (t.ex. 
större investeringar eller 
avyttringar av tillgångar). 

 

Page 385 of 719



Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag  
  
   

 

§ 36 
Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 

Beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Förslag till ägardirektiv för Gryaab AB enligt ärendets bilaga 3 fastställs. 

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

3. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna 
bolagsstämmofullmakt efter att kommunfullmäktige fastställt ägardirektivet.   

Handling 
Beslutsunderlag, dnr 0024/21. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
  

Göteborgs Stadshus AB 
  

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-22 
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Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-22 

Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag  
   
   

 

Dag för justering 
2021-03-30 

Vid protokollet 

 

 

Sekreterare 
 

Johan Hörnberg 

 

 

Ordförande 
 

Axel Josefson 

 

Justerande 
 

Daniel Bernmar 
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Fastställande av revidering av ägardirektiv för 
Renova AB och Renova Miljö AB 

13 

2021KS245 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 198  Dnr 2021KS245 

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB. 
  

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab har gett Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att ta fram 
förslag till reviderade ägardirektiv för bolagen med utgångspunkt i den struktur som tillämpas 
för helägda bolag i Göteborg med anpassningar för de regionala bolagen unika 
förutsättningar. 
  
Föreslaget ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv 
för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifikt ägardirektiv fastställer 
reviderat ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB. Förslag till ägardirektiv har som 
utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg beslutat 
om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen med anpassningar till unika förhållanden, t.ex. 
ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser 
bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för delägarnas 
kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt 
ägda verksamheterna. 
  
För att föreslaget ägardirektiv ska få giltighet krävs att det fastställs av kommunfullmäktige i 
samtliga ägarkommuner. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 13 april 2021  
 Underlag från styrelsen för Göteborgs Stadshus AB inklusive bilagor, nu gällande 

generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (bilaga 1), nu gällande 
ägardirektiv för Renova (bilaga 2), förslag på reviderat ägardirektiv för Renova 
AB/Renova Miljö AB (bilaga 3) och tabell avseende föreslagna förändringar av kap. 2 
i ägardirektivet för Renova AB/Renova Miljö AB (bilaga 4) 

 Protokoll från Göteborgs Stadshus AB:s sammanträde den 22 mars 2021 § 35 
 

Page 1 of 2Page 389 of 719



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
Rebecka Isaksson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-04-13   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS245 106 

 

 

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö 
AB 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat ägardirektiv för Renova AB och 
Renova Miljö AB. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab har gett Göteborgs Stadshus AB i 
uppdrag att ta fram förslag till reviderade ägardirektiv för bolagen med 
utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda bolag i Göteborg med 
anpassningar för de regionala bolagen unika förutsättningar. 
 
Föreslaget ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande 
”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt 
nuvarande specifikt ägardirektiv fastställer reviderat ägardirektiv för Renova 
AB och Renova Miljö AB. Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt 
motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg 
beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen med anpassningar till 
unika förhållanden, t.ex. ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna 
ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och 
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och 
kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda 
verksamheterna. 
 
För att föreslaget ägardirektiv ska få giltighet krävs att det fastställs av 
kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse den 13 april 2021  
 Underlag från styrelsen för Göteborgs Stadshus AB inklusive,  

nu gällande generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab 
(bilaga 1), nu gällande ägardirektiv för Renova (bilaga 2), förslag på 
reviderat ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB (bilaga 3) 
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och tabell avseende föreslagna förändringar av kap. 2 i 
ägardirektivet för Renova AB/Renova Miljö AB (bilaga 4) 

 Protokoll från Göteborgs Stadshus AB:s sammanträde den 22 mars 
2021 § 35 

 
Ärendet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslutade den 12 september 2019 om 
en ny och enhetlig struktur för ägardirektiv till Göteborgs helägda bolag.  
Vid ägarråd i Renova, Gryaab och Grefab initierade representanter från 
Göteborg en diskussion angående ägarstyrningen och genomförande av 
uppsikten avseende de regionala bolagen. Därefter har representanter från 
Göteborg informerat ägarråden om arbetet som bedrivs i Göteborg med att 
strukturera genomförandet av uppsiktsplikten samt att ytterligare stärka 
struktur för kommunfullmäktiges ägarstyrning av de helägda bolagen.  
 
Den 14 maj 2020 konstaterade ägarråden att det finns ett behov av att  
aktualisera styrdokumenten och hanteringen med målet att systematisera 
arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för respektive bolag 
som för ägandet. Göteborgs Stadshus AB fick i samband med detta 
ägarrådens uppdrag att ta fram förslag till reviderade ägardirektiv med 
utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda bolag i Göteborg med 
anpassningar för de regionala bolagen unika förutsättningar. 
 
I beredningen av ärendet har samverkan skett löpande med 
stadsledningskontoret i Göteborg. Avstämning har dessutom skett med 
huvudmännens ansvariga tjänstemän i teknisk/ekonomisk delegation 
(Gryaab) och kommunala chefsnätverket (Renova). I beredningen har 
samverkan även skett löpande med respektive bolag. Vid delrapportering 
den 29 oktober 2020 informerades ägarråden om arbetet och vilka områden 
som bolagen själva lyft för diskussion och eventuell omprövning i de 
specifika ägardirektiven för respektive bolag. 
 
Föreslagen revidering 
Föreslaget ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande 
”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt 
nuvarande specifikt ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB. 
Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande struktur och 
innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av 
Göteborgs Stad helägda bolagen med anpassningar till unika förhållanden, 
t.ex. ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna ägardirektivet och 
strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och aktualisera 
förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen 
i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna. 
 
Förslag till kapitel 1 och 3, generella och gemensamma texter för de 
regionala bolagen, är en uppdatering av nu gällande styrdokument och 
reglerar exempelvis delägarnas övergripande syfte med 
bolagsverksamheten. Förslaget innebär också en uppdatering med hänsyn 
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till utvecklad lagstiftning genom kommunallagen och kommunstyrelsernas 
förstärkta uppsiktsplikt.  
 
I föreslaget ägardirektiv anges bl.a. att bolagsstyrelsen och verkställande 
direktören i samband med årsrapportens upprättande ska redovisa och yttra 
sig om den verksamhet som bolagen har bedrivit under kalenderåret bedöms 
ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med bolagsordningen. 
Yttrandet kan utgöra ett av flera underlag vid den uppsikt som 
ägarkommunernas kommunstyrelser ska genomföra, i vilken det ingår en 
prövning om bolagens verksamhet har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Föreslaget ägardirektiv innebär även att bolagen omfattas av Göteborgs 
Stads riktlinjer för ägarstyrning där bl.a. roll- och ansvarsfördelning 
tydliggörs. Vidare innebär ägardirektivet ett ökat krav på att rapportera 
väsentlig information och att handlingar från bolagens styrelsemöten ska 
översändas till samtliga delägare parallellt med att de publiceras på 
Göteborgs Stads hemsida. 
 
Den del av föreslaget ägardirektiv som enbart avser Renova AB och Renova 
Miljö AB, kapitel 2 har ägardirektivet har uppdaterats så att 
ändamålslydelsen överensstämmer med vad som framgår av 
bolagsordningar för Renova AB och Renova Miljö AB.  I avstämningar med 
Renova i beredningen av ärendet har bolaget lyft områden där man önskat 
en dialog med ägarna innan ägardirektivet beslutas på nytt. De aktuella 
områdena redovisades för ägarrådet vid möte den 29 oktober 2020 och 
hänsköts till huvudmännens kommunala chefsnätverk, KCR, för fortsatt 
beredning. 
 
Vid KCR:s möte den 26 november 2020, där även Renova deltog, enades 
mötet om att föreslå följande justeringar i ägardirektivet till Renova. 
 
Samarbeten med externa aktörer 
Nuvarande lydelse innebär att samarbeten är begränsade till att endast 
omfatta parter inom avfallsområdet. Utvecklingen har gått mot att, för att 
kunna delta i upphandlingar, det ibland krävs att Renova Miljö AB etablerar 
samarbeten med parter utanför avfallsområdet exempelvisgällande enklare 
tjänster inom facility managment. I dialogen enades KCR och Renova om 
att det är rimligt att justera ägardirektivet så att dessa samarbeten möjliggörs 
i syfte att möjliggöra deltagande i upphandlingar. Alla samarbeten ska som 
tidigare motiveras av ett allmänintresse för ägarkommunerna. (2 kap 7 §) 
 
Behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall 
Ägardirektivet anger att bolaget ska tillhandahålla behandlingskapacitet för 
rötning av biologiskt avfall. I dagsläget har sådan kapacitet inte byggts upp 
och tidigare förslag till investering för ändamålet har efter samråd i 
ägarrådet ej fullföljts. I dialogen enades KCR och Renova om att justera 
lydelsen till att bolaget, i dialog med huvudmännen, löpande ska utvärdera 
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möjligheten att tillhandahålla behandlingskapacitet förrötning av biologiskt 
avfall. (2 kap 4 §) 
 
Därutöver har nuvarande ägardirektivs texter rörande ekonomi och frågor av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i tillämpliga delar 
kompletterats med ”standardtexter” från ägardirektiv för Göteborgs 
Stadshus AB:s helägda bolag vilka har anpassats till Renovas förhållanden 
och förutsättningar. 
 
Bolagens verksamhet styrs utöver kommunallagen av annan lagstiftning, 
bland annat aktiebolagslagen, och de regionala bolagen omfattas av 
”Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning”. Kapitel 2 i föreslaget 
ägardirektiv för Gryaab har därför kompletterats med ”standardtext” 
avseende bolaget som en del av Göteborgs Stad. Detta då bolaget 
konsolideras, följs upp etc. inom Göteborgs Stads styrsystem. Syftet är att 
förbättra styrningen av samtliga bolag så att den genomförs på ett 
ändamålsenligt och strukturerat sätt på alla nivåer inom bolagskoncernen. 
 
Föreslagna revideringar framgår närmare av beslutsunderlag i ärendet från 
styrelsen för Göteborgs Stadshus AB. 
 
Ägardirektiv för de kommunala bolagen är en fråga av principiell 
beskaffenhet och ska beslutas av kommunfullmäktige. För att föreslaget 
ägardirektiv ska få giltighet krävs att det fastställs av kommunfullmäktige i 
samtliga ägarkommuner. 
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
 
 
. 
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Revidering av ägardirektiv för Renova AB och 
Renova Miljö AB 
Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Förslag till ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB enligt ärendets
bilaga 3 fastställs.

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

3. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna
bolagsstämmofullmakt efter att kommunfullmäktige fastställt ägardirektiven.

Sammanfattning 
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB. Förslag till 
ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för 

Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för 
Renova. Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll 
som kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda 
bolagen vilka anpassats till unika förhållanden, t ex ägarstruktur, i de regionala bolagen. 
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för 
och aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och 
kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda 
verksamheterna. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadshus AB har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor 
1. Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från

2010)

2. Ägardirektiv Renova (nu gällande)

3. Förslag nytt ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB

4. Tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB

Göteborgs Stadshus AB 

Beslutsunderlag 
Styrelsen 2021-03-22 
Diarienummer 0023/21 

Handläggare: Mats Boogh, bolagsansvarig 
Telefon: 031 368 54 55 
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se
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Ärendet 
Ärendet utgör förslag till revidering av ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB. 
Ägardirektiv är fråga av principiell beskaffenhet och ska beslutas av kommunfullmäktige. 
Beredningsgången följer av stadens riktlinjer för ägarstyrning. Då ärendet rör bolag som 
Göteborgs Stad äger tillsammans med andra kommuner ska ägardirektivet beslutas av 
samtliga delägares kommunfullmäktige.     

Beskrivning av ärendet 
Förslaget till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt 

ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifikt 
ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB. Förslag till ägardirektiv har som 
utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg 
beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen med anpassningar till unika 
förhållanden, t ex ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna ägardirektivet och 
strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för 
delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av 
de gemensamt ägda verksamheterna. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade 2019-09-12 om en ny och enhetlig struktur för 
ägardirektiv till Göteborgs helägda bolag. En liknande enhetlighet har dessförinnan 
skapats avseende reglementen för nämnder i Göteborgs Stad. Strukturen omfattar 
grundläggande, vägledande och generella principer och krav på utförande av uppdrag i 
kommunalt ägda bolag och nämnder. Strukturen inkluderar också de specifika 
verksamhetsuppdragen till respektive bolag och nämnd. 

Vid ägarråd i Renova, Gryaab och Grefab 2020-02-27 initierade representanter från 
Göteborg en diskussion angående ägarstyrningen och genomförande av uppsikten 
avseende de regionala bolagen. 

Vid ägarråd 2020-05-14 informerade representanter från Göteborg om arbetet som 
bedrivs i Göteborg med att strukturera genomförandet av uppsiktsplikten samt att 
ytterligare stärka struktur för kommunfullmäktiges ägarstyrning av de helägda bolagen. 
De regionala bolagens styrdokument består för närvarande bland annat av generella 
riktlinjer från 2010 samt att specifika ägardirektiv beslutats för bolagen vid olika 
tidpunkter. Parallellt har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt 
förstärkts i kommunallagen.  

Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen med 
målet att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för 
respektive bolag som för ägandet.  

Göteborgs Stadshus AB fick vid mötet 2020-05-14 ägarrådens uppdrag att ta fram förslag 
till reviderade ägardirektiv med utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda 
bolag i Göteborg med anpassningar för de regionala bolagen unika förutsättningar.  

I beredningen av ärendet har samverkan skett löpande med stadsledningskontoret i 
Göteborg. Avstämning har dessutom skett med huvudmännens ansvariga tjänstemän i 
teknisk/ekonomisk delegation (Gryaab) och kommunala chefsnätverket (Renova). I 
beredningen har samverkan även skett löpande med respektive bolag. 
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Vid delrapportering 2020-10-29 till ägarråden informerades om arbetet och vilka 
områden som bolagen själva lyft för diskussion och eventuell omprövning i de specifika 
ägardirektiven för respektive bolag.  

Kommentarer till förslag generella och gemensamma texter – Kapitel 1 och 3 
Dessa kapitel är avsedda att ersätta nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, 

Gryaab och Grefab” antagna 2010. 

Det nu gällande generella ägardirektivet utgör bilaga 1 till detta beslutsunderlag. Förslag 
till generella och gemensamma texter, kapitel 1 och 3, framgår av förslag till nytt 
ägardirektiv, bilaga 3. 

Förslag till kapitel 1 och 3, generella och gemensamma texter för de regionala bolagen, är 
en uppdatering av nu gällande styrdokument och reglerar exempelvis delägarnas 
övergripande syfte med bolagsverksamheten. Förslaget innebär också en uppdatering med 
hänsyn till utvecklad lagstiftning genom kommunallagen och kommunstyrelsernas 
förstärkta uppsiktsplikt. Bland annat kan nämnas: 

Av inledande text framgår att de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, 
Gryaab och Grefab på samma sätt som tidigare ska förhålla sig till av Göteborgs Stad 
beslutade styrande dokument där dessa berör bolagets/bolagens verksamhet. 

Av 1 kap. 9 § framgår att de regionala bolagen konsolideras av Göteborgs Stadshus AB 
och omfattas av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning där bland annat roll- och 
ansvarsfördelning tydliggörs. 

Av 3 kap. 3 § framgår att handlingar från bolagets styrelsemöten ska översändas till 
samtliga delägare parallellt med att de publiceras på Göteborgs Stads hemsida. Ökade 
krav på att rapportera väsentlig information framgår även av flera paragrafer. Av 3 kap. 4 
§ framgår det generella kravet på bolagen vad gäller rapportering av väsentlig
information.

Av 3 kap. 9 § framgår att som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund 
för kommunstyrelsernas beslut rörande uppsiktsplikten, ska bolagsstyrelsen och 
verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig 
om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen. Yttrandet kan utgöra ett av flera 
underlag för ägarkommunernas kommunstyrelser i beslut rörande prövning av om 
verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Endast en paragraf, (3 kap 12 § i texten som riktas till Göteborgs Stads helägda bolag) 
rörande tvister mellan helägda bolag i Göteborgs Stad har strukits i sin helhet vid 
anpassning till förslag till texter för de regionala bolagen. Skulle tvist uppstå mellan ett av 
de regionala bolagen och annan verksamhet som någon av delägarna driver får 
tvistelösning ske på sedvanligt sätt och beroende på tvistens art. 

Kommentarer förslag till specifikt ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB – 
Kapitel 2 
Ägardirektivet har uppdaterats så att ändamålslydelsen överensstämmer med vad som 
framgår av bolagsordningar för Renova AB och Renova Miljö AB. (2 kap 1 §) 
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I avstämningar med Renova i beredningen av ärendet har bolaget lyft områden där man 
önskat en dialog med ägarna innan ägardirektivet beslutas på nytt. De aktuella områdena 
redovisades för ägarrådet vid möte 2020-10-29 och hänsköts till huvudmännens 
kommunala chefsnätverk, KCR, för fortsatt beredning.  

Vid KCR:s möte 2020-11-26, där även Renova deltog, enades mötet om att föreslå 
följande justeringar i ägardirektivet till Renova. 

• Samarbeten med externa aktörer. Nuvarande lydelse innebär att samarbeten är
begränsade till att endast omfatta parter inom avfallsområdet. Utvecklingen har
gått mot att, för att kunna delta i upphandlingar, det ibland krävs att Renova
Miljö AB etablerar samarbeten med parter utanför avfallsområdet exempelvis
gällande enklare tjänster inom facility managment. I dialogen enas KCR och
Renova om att det är rimligt att justera ägardirektivet så att dessa samarbeten
möjliggörs i syfte att möjliggöra deltagande i upphandlingar. Alla samarbeten ska
som tidigare motiveras av ett allmänintresse för ägarkommunerna. (2 kap 7 §)

• Behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall. Ägardirektivet anger att
bolaget ska tillhandahålla behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall. I
dagsläget har sådan kapacitet inte byggts upp och tidigare förslag till investering
för ändamålet har efter samråd i ägarrådet ej fullföljts. I dialogen enas KCR och
Renova om att justera lydelsen till att bolaget, i dialog med huvudmännen,
löpande ska utvärdera möjligheten att tillhandahålla behandlingskapacitet för
rötning av biologiskt avfall. (2 kap 4 §)

Därutöver har nuvarande ägardirektivs texter rörande Ekonomi och Frågor av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i tillämpliga delar kompletterats 
med ”standardtexter” från ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB:s helägda bolag vilka 
har anpassats till Renovas förhållanden och förutsättningar.  

Bolagens verksamhet styrs utöver kommunallagen av annan lagstiftning, bland annat 
aktiebolagslagen, och de regionala bolagen omfattas av ”Göteborgs Stads riktlinjer för 

ägarstyrning”. Ägardirektivet för Renova har kompletterats med ”standardtext” avseende 
Bolaget som en del av Göteborgs Stad. Detta då bolaget konsolideras, följs upp etc. 
inom Göteborgs Stads styrsystem. Syftet är att förbättra styrningen av samtliga bolag så 
att den genomförs på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt på alla nivåer inom 
bolagskoncernen. 

Revideringar och kompletteringar i kapitel 2, specifikt ägardirektiv för Renovabolagen, 
framgår av bilaga 4, tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö 
AB. 

Sammanfattande bedömning 
Anpassning av ägardirektiv för de regionala bolagen till struktur och innehåll som gäller 
för helägda bolag i Göteborg möjliggör löpande uppdatering och aktualisering av de 
regionala bolagens ägardirektiv i anslutning till att styrande dokument revideras för 
Göteborgs Stads helägda bolag. 

I arbetet med den aktuella revideringen har generella principer och krav aktualiserats med 
hänsyn till kommunallagens förstärkta uppsiktsregler över kommun- och landstingsägda 
bolag. 
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Under november 2020 utgav Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) dokumentet 
Principer för styrning, kommun- och regionägda bolag, med principer som kan användas 
som verktyg för arbetet med ägarstyrning. De föreslagna ägardirektiven bedöms 
möjliggöra och stödja utveckling av ägarstyrning och dialog i enlighet med SKR:s 
principdokument. 

Genom anpassning av standardiserade texter och direktiv för de regionala bolagen, med 
utgångspunkt i texter som tillämpas av Göteborgs stad i relation till de helägda bolagen, 
tydliggörs och struktureras styrningen av de regionala bolagen inom ramen för Göteborgs 
Stads styrsystem. 

Eva Hessman 

Vd, Göteborgs Stadshus AB 
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Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB 
och Grefab 
(H 2010 nr 170, P 2010-11-25, § 16)  

Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och Grefab  

Gäller under förutsättning att alla delägarkommuner godkänner generellt ägardirektiv. 

Detta ägardirektiv ska antas av respektive bolagsstämma i berörda bolag. Det ankommer 

på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av ägarna 

utfärdade ägardirektiv.  

Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning 

Ägarnas roll innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och 

verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer med 

ägarnas övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och 

bolagsledning.  

För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten, 

tillsammans med ägarnas övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för 

medborgarna. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten ska samordnas med 

ägarnas övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt. Verksamheten skall 

bedrivas i ägarnas ställe.  

Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för 

ägarna att följa verksamheten.  

Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka ägarna har ett bestämmande inflytande 

tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap 3 § offentlighets- 

och sekretesslagen).  

I detta ägardirektiv tydliggörs ansvar och roller mellan ägarna och bolagen.  

Kommunfullmäktige  

Respektive ägarkommuns kommunfullmäktige är att anse som ägare. Enligt 3 kap 17-18 

§§ KL fastställer kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser

samtliga styrelseledamöter i bolag. Vidare ska respektive kommunfullmäktige ta ställning

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av

större vikt fattas.

Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor samt har rätt att, 

inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och VD, ställa frågor. 

Kommunstyrelsen 

Av 6 kap 1 § KL framgår att respektive ägarkommuns kommunstyrelse har ett ansvar att 

fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att respektive kommunstyrelse 
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även ska ha en överblick och kontroll över bolagens verksamhet, den s.k. 

uppsiktsplikten.  

Lekmannarevisorer 

Av 3 kap 17 § KL följer att kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer. 

Lekmannarevisorns uppgifter framgår av 10 kap aktiebolagslagen (ABL).  

Lekmannarevisorerna ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman. 

Bolagets skyldigheter enligt kommunallagen  

Berörda bolag är bundna av de kommunalrättsliga principerna som framgår av 2 kap. och 

8 kap 3c § KL om inte annat följer av lag.  

Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall 

föregås av ställningstagande av respektive ägare (kommunfullmäktige).  

Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas: 

· Ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av

ändamålet för bolagets verksamhet eller där det framgår att

kommunfullmäktige beslutar

· Ändring av aktiekapitalet

· Fusion av företag

· Förvärv, avyttring eller bildande av indirekt hel- och delägda bolag

oavsett värde

· Förvärv av aktier eller andelar i ett annat bolag, om kommunfullmäktiges

godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena,

verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt

· Bildande av stiftelse

· Förvärv eller avyttring av fastighet av sådan omfattning att det påverkar

bolagets långsiktiga ekonomi

· Innan styrelser fastställer avgifter till ägarkommunerna skall i den mån

det är verksamheter som bedrivs med ensamrätt samråd ske på det sätt

som respektive kommun önskar

· Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start

av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.

· Större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller

medför risk för ägarna

· Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
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Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. Om tveksamhet uppstår huruvida 

frågan är av sådan beskaffenhet att ägarnas ställningstagande ska inhämtas, ska den 

underställas ägarna för sådant ställningstagande.  

Ägarna ska kunna förlita sig på att styrelsen fullgör sina skyldigheter i detta avseende. 

Bolagets skyldigheter gentemot ägarna  

Bolaget skall kontinuerligt hålla ägarkommunerna informerade om sin verksamhet och 

om planerade åtgärder av större vikt.  

A. Det åligger därutöver bolaget att utan dröjsmål tillse att

följande handlingar kommer ägarna tillhanda:

- protokoll från bolagsstämma

- protokoll samt beslutsunderlag från

styrelsesammanträde

- bolagets årsredovisning

- revisionsberättelse och granskningsrapport

- affärsplan/verksamhetsplan

- budget

- långsiktig investeringsplan

- övriga av ägarna begärda handlingar

B. Bolagsstyrelsen är skyldig att förhålla sig till av Göteborg

stad beslutade anvisningar och riktlinjer, policies m.m. som

berör bolagets verksamhet.

Verkställande direktörs lön och övriga förmåner 

Kommunstyrelsen i Göteborgs stad fastställer lön och övriga förmåner för verkställande 

direktör i Renova AB, Gryaab AB och Grefab.  

Bolagens styrelser 

Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom 

bolagsstyrelsen, dels mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör framgår av 8 kap 

4-7 §§ ABL. I enlighet med Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag

(SKL) ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta

om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess

arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller

eventuell arbetsfördelning. Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som

behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda bristerna eller underrätta ägarna om

dessa.

Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast 

styrelsen ska närvara.  

Bolagsstyrelserna ska årligen upprätta en långsiktig investeringsplan. I denna ska 

investeringarnas eventuella konsekvenser för ägarkommunerna presenteras.  

Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig. I detta 

innefattas att organisationen som sådan ska inrymma rutiner och funktioner som verkar 

kvalitetssäkrande.  

Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 

informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.  
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Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I denna ska 

bolagsstyrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt bolagsstyrelsen säkerställer att: 

· ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande

resultat uppnås i bolaget,

· kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern

kontroll upprätthålls,

· bedömning och uppföljning av bolagets risker sker.

Bolagets styrelse skall anta policies inom följande områden: 

-miljö

-finans

-personal

-arbetsmiljö

-jämställdhet och mångfald

-kvalitet

-inköp - och upphandling

Bolagsstyrelserna ska samråda med Göteborgs stad vid tillsättande av verkställande 

direktör,  

Arbetstagarrepresentation i styrelsen 

Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga 

organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella 

styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid 

sammanträden.  

Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av detta 

ägardirektiv berörda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal 

arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation. 

Bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.  

För det fall lokal arbetstagarorganisation fattar beslut enligt ovan kan Nämnden för 

styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen innebärande att sådan 

styrelserepresentation inte får ske.  

Nämnden kan samtidigt besluta att en arbetstagarrepresentant inte får tillträda ett 

uppdrag som styrelseledamot eller suppleant fram till dess att frågan om undantag från 

lagen slutligt avgjorts.  

Tjänstemannaberedning 
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Av ägarkommunerna utsedda tjänstemän biträder sin kommunstyrelse i bolagsfrågor. För 

att respektive ägarkommunernas tjänstemän ska kunna fullgöra sitt beredningsansvar 

ska dessa få tillgång till erforderlig information.  

För det fall bolaget anser att sekretess föreligger för begärd uppgift ska det särskilt 

anges i samband med att uppgiften lämnas ut.  

Arkivmyndighet 

Region- och Stadsarkivet Göteborg är arkivmyndighet för de bolag som omfattas av detta 

ägardirektiv.  
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Ägardirektiv för Renova-koncernen 
organisationsnummer 556108-3337 

Allmänt 

Renova AB (”Bolaget”) ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, 
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, nedan Ägarkommunerna. 

Ägarkommunerna har år 2010 godkänt ett generellt ägardirektiv avseende bland annat Bolaget. 
Detta ägardirektiv kompletterar det generella ägardirektivet och gäller därutöver. 

Kommunala ändamålet 

Kommunernas ändamål med sitt ägande av koncernen är att främja en långsiktigt hållbar 
utveckling i Ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall som kommer 
från hushåll och verksamheter i Ägarkommunerna. 

Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova Miljö AB. Avsikten 
med koncernen är att särskilja direkttilldelad verksamhet från konkurrensutsatt. 

Bolagens uppdrag 

Renova AB ska behandla avfall på direkttilldelade uppdrag av Ägarkommunerna. Bolaget ska vara 
ett avfallsföretag för dess ägarkommuner och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling 
genom att utföra prisvärda, miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster inom avfallsområdet. 

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de beställningar som är kopplade till direkttilldelade 
uppdrag och i enlighet med Ägarkommunernas lokala och regionala avfallsplaner. Uppdragen ska 
innebära en miljöriktig omlastning, avfallsbehandling, en effektiv energiåtervinning genom 
produktion av värme och el samt restprodukthantering. Bolaget ska tillhandahålla 
behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall. 

Renova Miljö AB ska behandla avfall från verksamheter som bedrivs i Ägarkommunerna eller 
annat avfall som av andra överlämnas till bolaget för återvinning eller bortskaffande. Bolaget får 
lämna anbud till Ägarkommunerna på icke direkttilldelade uppdrag inom avfallsområdet. Bolaget 
ska aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda konkurrenskraftiga, 
miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfallsområdet. 

Renova Miljö AB ska också bedriva insamling och övriga logistiktjänster för avfall från hushåll 
och verksamheter inom delägarregionen. Bolaget ska vara ett logistikföretag för dess ägarkommuner 
och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att i konkurrens erbjuda miljö- och 
kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom insamlingsområdet. 

Samverkan 

Bolagen ska inom ramen för sina uppdrag, aktivt och strukturerat genom påverkan på exempelvis 
lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för en för Ägarkommunerna och bolagen positiv 
hållbar utveckling av nationella och internationella förhållanden. Bolagen ska, där så är 
miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika former av samarbete med andra aktörer 
inom avfallsområdet . Sådant samarbete ska vara av allmänintresse för Ägarkommunerna. 

Samarbetet skall genomföras som ett led i att uppfylla bolagens uppdrag enligt detta ägardirektiv. 
Renova AB ska eftersträva en aktiv och innehållsrik dialog mellan Ägarkommunerna och bolaget. 
Ägarkommunerna samverkar genom ett särskilt inrättat ägarråd och genom ett chefsnätverk inom 
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bl.a. avfallsområdet. Chefsnätverket arbetar bland annat med uppföljning av ekonomi och 
verksamhet kopplat till direkttilldelade uppdrag och A2020, utformar beställningar, samråder om 
avgifter, samråder om tillkommande direkttilldelningar och övriga strategiska frågor samt bereder 
frågor som ska hanteras av ägarrådet. 

Bolaget ska stödja dessa organ genom en öppen redovisning av bolagets verksamhet och ställa sitt 
kunnande till förfogande så att Ägarkommunernas avfallshantering utvecklas på bästa sätt. Bolaget 
skall underlätta en stärkt beställarroll hos Ägarkommunerna, inkluderande beställning, uppföljning 
och analys. 

Innan start av verksamhet som kan överlappa med Ägarkommunernas respektive avfallsverksamhet 
ska bolagen inhämta berörd ägarkommuns synpunkter. Direkt verksamhet riktad mot 
kommuninvånarna ska alltid samrådas med respektive kommun för att möjliggöra en 
sammanhållen avfallsplanering. Kommunikationssatsningar ska samordnas med Ägarkommunerna 

Ekonomiska förutsättningar 

Bolagens verksamhet ska drivas i enlighet med kommunalrättsliga principer om inte annat följer av 
lag och övriga regelverk som styr bolagens verksamhet. Verksamheten ska bedrivas 
kostnadseffektivt med största möjliga miljömässiga hänsynstagande. Bolagen ska finansiera 
verksamheten genom försäljningsintäkter och självfinansiera nödvändiga investeringar och 
utvecklingsarbete. Bolagen ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling med en tillfredsställande 
soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande. 
Investeringar ska motiveras och följas upp ur såväl ett samhällsekonomiskt som 
företagsekonomiskt perspektiv.  

Bolagen får inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån. Bolagen får uppta lån 
eller annan kredit mot säkerhet i form av borgen från Ägarkommunerna, under förutsättning att 
Ägarkommunerna lämnar borgen för lånet eller krediten. Bolagen får på marknadsmässiga villkor 
uppta kredit utan säkerhet i Göteborgs Stads koncernbank. Renova AB:s prissättning av tjänster 
gentemot Ägarkommunerna ska präglas av bolagets självkostnad med ett rimligt tillägg för att 
finansiera nödvändiga framtida investeringar och utvecklingsarbete samt av tydlighet och transparens 
gentemot Ägarkommunerna.  

Bolagetsmålsättning skall vara att prissättningen över tid inte överstiger ett genomsnitt av 
marknadspriset per ton hos motsvarande anläggningar i Sverige. Ägarkommunerna ska debiteras lika 
stora avgifter per viktenhet efter avlämning vid Renovas mottagningsanläggningar. 

Renova AB ska ställa kommunalrättsligt och konkurrensrättsligt godtagbara avkastningskrav på sitt 
dotterbolag. Det åligger styrelsen i Renova AB att i god tid inför varje verksamhetsår fastställa priset 
för de direkttilldelade tjänsterna. Bolaget ska dessförinnan, senast i september, samråda med 
respektive ägarkommun och redovisa underlaget för prissättningen till ovan nämnda chefsnätverk och 
på förfrågan till Ägarkommunernas ägarråd. Redovisningen ska innehålla för- och efterkalkyl av de 
kostnads- och intäktsslag som ingår i respektive direkttilldelat uppdrag. Chefsnätverket och 
ägarrådet har rätt att framställa synpunkter till styrelsen inför styrelsens beslut om pris. 

Moderbolaget ska löpande kunna särredovisa intäkter och kostnader hänförliga till 
energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning, deponering 
samt eventuellt tillkommande direkttilldelade uppdrag. 

Renova Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i konkurrens med andra utförare och ska agera på ett 
sådant sätt att konkurrensen inte snedvrids. Detta bolags två verksamhetsgrenar ska kunna 
ekonomiskt särredovisas så att ägarna ges möjlighet följa upp respektive verksamhets lönsamhet. 
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Ekologiska och sociala förutsättningar 

Bolagen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar 
såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sina uppdrag. 
Syftet och målsättningen för bolagens verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att 
minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid utförande av sitt uppdrag, att 
minska resursanvändningen och främja tillämpning av avfallshierarkin, genom att maximera 
återanvändning och återvinning av material och energi och minimera deponeringen. Bolaget ska 
även i övrigt uppfylla de relevanta mål som anges i EU-fördrag, avfallsdirektivet och i gällande 
europeisk och svensk miljö- och avfallslagstiftning. 

Kontroll 

Ägarkommunerna ska gemensamt, såvitt avser strategiska mål och viktiga beslut, tillförsäkras en 
kontroll över moderbolaget som motsvarar den som de utövar över den egna verksamheten. 
Moderbolaget ska lämna Ägarkommunernas kommunstyrelse den information om verksamheten 
som begärs. 

Mellan Ägarkommunerna gäller ett aktieägaravtal. Det åligger Bolaget att i tillämpliga delar beakta 
det som ägarna därvid kommit överens om. Bolaget ska också följa gällande bolagsordning. 
Bolaget ska vidare tillse att dotterföretag till Bolaget följer detta ägardirektiv, det generella 
ägardirektivet och, i tillämpliga delar, vad Ägarkommunerna kommit överens om i aktieägaravtalet 
för Bolaget. 

Före beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bolagen inhämta 
Ägarkommunernas ställningstagande. De bolagsfrågor som måste underställas Ägarkommunerna 
framgår av det generella ägardirektivet. Av bolagsordningen framgår också att vissa beslut ska 
fattas på bolagsstämma. 

Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning, generellt 
ägardirektiv och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de s.k. Teckalkriterierna ska vara uppfyllda. 
Bestämmelserna i styrdokumenten om Ägarkommunernas inflytande när det gäller strategiska mål 
och viktiga beslut ska tolkas på ett sådant sätt att inflytandet blir effektivt, i den meningen att 
Moderbolaget underställs en kontroll som gör det möjligt för Ägarkommunerna att utöva en 
avgörande påverkan på de beslut som fattas av Bolaget. 

Detta ägardirektiv ska, för att äga giltighet, antas på bolagsstämma i bolagen. 
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Ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB 
Bolagsordning och detta ägardirektiv utgör tillsammans med Göteborgs Stads riktlinjer 
för ägarstyrning underlaget för delägarnas kommunfullmäktige i styrningen av bolaget. 
Genom ägardirektivet anger delägarnas kommunfullmäktige ändamålet och den 
långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. 
Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete samt en aktiv 
styrning och uppsikt av bolaget.  

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. Kapitel 1 och 3 är generella och likalydande för 
de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab AB och Grefab. Av kapitel 
2 framgår direktiv som gäller specifikt för Renova AB och Renova Miljö AB. För de 
regionala bolagen gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning samt 
att bolagsstyrelserna i övrigt ska förhålla sig till av Göteborgs stad beslutade styrande 
dokument som berör bolagens verksamheter. 

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser 
Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för delägarnas kommunfullmäktige i 
dess samlade styrning av bolaget.  

§ 1 Syftet med det gemensamma ägandet av bolag är att dessa, tillsammans med övriga
verksamheter i delägande kommuner, ska skapa nytta för delägarkommunerna, dess
invånare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Helhetssyn ska
genomsyra bolagens verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring
och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.

§ 2 Delägarnas samlade styrning av gemensamt ägda bolag handlar ytterst om att
medverka till att kommunfullmäktigebeslut genomförs. Implementeringen av delägarnas
strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering,
genomförande och uppföljning.

§ 3 Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet
bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.

§ 4 Bolagen ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om
mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i
jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god
affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För samtliga ägare är det av särskild vikt
att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter
samt goda och anständiga arbetsvillkor.

§ 5 Kommunernas medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i delägarkommunen man bor, ska
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

§ 6 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra
nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra
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eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av delägande 
kommuners mål och riktlinjer. 

§ 7 Formellt utövar kommunfullmäktige i delägande kommuner ägarstyrning genom att
utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och
ägardirektiv för bolagen.

§ 8 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktige i Göteborgs uppdrag att, i
samverkan med övriga delägare, ansvara för den praktiska ägarstyrningen av bolagen
med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktigebeslut
och andra styrdokument.

§ 9 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads
bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Renova AB och Renova Miljö AB 
Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med verksamheten och delägarkommuneras 
uppdrag till bolagen. Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, 
Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, nedan Ägarkommunerna. 

Det kommunala ändamålet 
§ 1 Det kommunala ändamålet med Renova AB är att främja en långsiktigt hållbar
utveckling i Ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall
som kommer från hushåll i Ägarkommunerna och som kommunerna har skyldighet att ta
om hand enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Bolaget är skyldigt att utföra de
uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i
Ägarkommunernas ställe.

Det kommunala ändamålet med Renova Miljö AB är att främja en långsiktigt hållbar 
utveckling i Ägarkommunerna genom en miljöriktig behandling av verksamhetsavfall 
samt hushållsavfall från andra än Ägarkommunerna. 

Bolagens uppdrag 
§ 2 Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova Miljö AB.
Avsikten med koncernen är att särskilja direkttilldelad verksamhet från konkurrensutsatt.

§ 3 Renova AB ska behandla avfall på direkttilldelade uppdrag av Ägarkommunerna.
Bolaget ska vara ett avfallsföretag för dess Ägarkommuner och aktivt medverka i en
långsiktigt hållbar utveckling genom att utföra prisvärda, miljö- och kvalitetsmässigt bra
tjänster inom avfallsområdet.

§ 4 Verksamheten i Renova AB ska bedrivas i enlighet med de beställningar som är
kopplade till direkttilldelade uppdrag och i enlighet med Ägarkommunernas lokala och
regionala avfallsplaner. Uppdragen ska innebära en miljöriktig omlastning,
avfallsbehandling, en effektiv energiåtervinning genom produktion av värme och el samt
restprodukthantering. Bolaget ska, i dialog med huvudmännen, löpande utvärdera
möjligheten att tillhandahålla behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall.

§ 5 Renova Miljö AB ska behandla avfall från verksamheter som bedrivs i
Ägarkommunerna eller annat avfall som av andra överlämnas till bolaget för återvinning
eller bortskaffande. Bolaget får lämna anbud till Ägarkommunerna på icke
direkttilldelade uppdrag inom avfallsområdet. Bolaget ska aktivt medverka i en
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långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda konkurrenskraftiga, miljö- och 
kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfallsområdet.  

§ 6 Renova Miljö AB ska också bedriva insamling och övriga logistiktjänster för avfall
från hushåll och verksamheter inom delägarregionen. Bolaget ska vara ett logistikföretag
för dess Ägarkommuner och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att
i konkurrens erbjuda miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom
insamlingsområdet.

Samverkan 
§ 7 Bolagen ska inom ramen för sina uppdrag, aktivt och strukturerat genom påverkan på
exempelvis lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för en för Ägarkommunerna
och bolagen positiv hållbar utveckling av nationella och internationella förhållanden.
Bolagen ska, där så är miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika former
av samarbete med andra aktörer, huvudsakligen inom avfallsområdet. Sådant samarbete
ska vara av allmänintresse för Ägarkommunerna.

§ 8 Samarbetet ska genomföras som ett led i att uppfylla bolagens uppdrag enligt detta
ägardirektiv. Renova AB ska eftersträva en aktiv och innehållsrik dialog mellan
Ägarkommunerna och bolaget. Ägarkommunerna samverkar genom ett särskilt inrättat
ägarråd och genom ett chefsnätverk inom bland annat avfallsområdet. Chefsnätverket
arbetar bland annat med uppföljning av ekonomi och verksamhet kopplat till
direkttilldelade uppdrag och regionala avfallsplaner, utformar beställningar, samråder om
avgifter, samråder om tillkommande direkttilldelningar och övriga strategiska frågor samt
bereder frågor som ska hanteras av ägarrådet.

§ 9 Renova AB ska stödja dessa organ genom en öppen redovisning av bolagets
verksamhet och ställa sitt kunnande till förfogande så att Ägarkommunernas
avfallshantering utvecklas på bästa sätt. Bolaget ska underlätta en stärkt beställarroll hos
Ägarkommunerna, inkluderande beställning, uppföljning och analys.

§ 10 Innan start av verksamhet som kan överlappa med Ägarkommunernas respektive
avfallsverksamhet ska bolagen inhämta berörd Ägarkommuns synpunkter. Direkt
verksamhet riktad mot kommuninvånarna ska alltid samrådas med respektive kommun
för att möjliggöra en sammanhållen avfallsplanering. Kommunikationssatsningar ska
samordnas med Ägarkommunerna.

Ekonomi och effektivitet 
§ 11 Bolagens verksamhet ska drivas i enlighet med kommunalrättsliga principer om inte
annat följer av lag och övriga regelverk som styr bolagens verksamhet. Verksamheten ska
bedrivas kostnadseffektivt med största möjliga miljömässiga hänsynstagande. Bolagen
ska finansiera verksamheten genom försäljningsintäkter och självfinansiera nödvändiga
investeringar och utvecklingsarbete. Bolagen ska säkerställa en stabil ekonomisk
utveckling med en tillfredställande soliditet för att skapa ett ekonomiskt utrymme som
möjliggör ett långsiktigt agerande. Investeringar ska motiveras och följas upp ur såväl ett
samhällsekonomiskt som företagsekonomiskt perspektiv.

§ 12 Bolagen får inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån. Renova
AB:s prissättning av tjänster gentemot Ägarkommunerna ska präglas av bolagets
självkostnad med ett rimligt tillägg för att finansiera nödvändiga framtida investeringar
och utvecklingsarbete samt av tydlighet och transparens gentemot Ägarkommunerna.
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§ 13 Renova AB:s målsättning skall vara att prissättningen över tid inte överstiger ett
genomsnitt av marknadspriset per ton hos motsvarande anläggningar i Sverige.
Ägarkommunerna ska debiteras lika stora avgifter per viktenhet efter avlämning vid
Renovas mottagningsanläggningar.

§ 14 Renova AB ska ställa kommunalrättsligt och konkurrensrättsligt godtagbara
avkastningskrav på sitt dotterbolag. Det åligger styrelsen i Renova AB att i god tid inför
varje verksamhetsår fastställa priset för de direkttilldelade tjänsterna. Bolaget ska
dessförinnan, senast i september, samråda med respektive Ägarkommun och redovisa
underlaget för prissättningen till ovan nämnda chefsnätverk och på förfrågan till
Ägarkommunernas ägarråd. Redovisningen ska innehålla för- och efterkalkyl av de
kostnads- och intäktsslag som ingår i respektive direkttilldelat uppdrag. Chefsnätverket
och ägarrådet har rätt att framställa synpunkter till styrelsen inför styrelsens beslut om
pris.

§ 15 Moderbolaget ska löpande kunna särredovisa intäkter och kostnader hänförliga till
energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning,
deponering, samt eventuellt tillkommande direkttilldelade uppdrag.

§ 16 Renova Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i konkurrens med andra utförare och
ska agera på ett sådant sätt att konkurrensen inte snedvrids. Detta bolags två
verksamhetsgrenar ska kunna ekonomiskt särredovisas så att ägarna ges möjlighet följa
upp respektive verksamhets lönsamhet.

§ 17 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet
med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.

§ 18 Bolaget ska, i nära samverkan med delägarnas övriga verksamheter, sträva efter en
intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå
synergier och effektivitet.

Ekologiska och sociala förutsättningar 
§ 19 Bolagen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande
som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av
sina uppdrag.

§ 20 Syftet och målsättningen för bolagens verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen, att minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid
utförande av sitt uppdrag, att minska resursanvändningen och främja tillämpning av
avfallshierarkin, genom att maximera återanvändning och återvinning av material och
energi och minimera deponeringen.

§ 21 Bolagen ska även i övrigt uppfylla de relevanta mål som anges i EU-fördrag,
avfallsdirektivet och i gällande europeisk och svensk miljö- och avfallslagstiftning.

Kontroll 
§ 22 Ägarkommunerna ska gemensamt, såvitt avser strategiska mål och viktiga beslut,
tillförsäkras en kontroll över moderbolaget som motsvarar den som de utövar över den
egna verksamheten. Bolagen ska lämna Ägarkommunernas kommunstyrelser den
information om verksamheten som begärs.

Page 411 of 719



Göteborgs Stad, Ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB 5 (7) 

§ 23 Mellan Ägarkommunerna gäller ett aktieägaravtal. Det åligger bolagen att i
tillämpliga delar beakta det som ägarna därvid kommit överens om. Bolagen ska också
följa gällande bolagsordning. Bolaget ska vidare tillse att dotterföretag till bolaget följer
detta ägardirektiv och, i tillämpliga delar, vad Ägarkommunerna kommit överens om i
aktieägaravtalet för bolaget.

§ 24 Av bolagsordningen framgår att vissa beslut ska fattas på bolagsstämman.

§ 25 Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning
och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de så kallade Teckalkriterierna ska vara
uppfyllda. Bestämmelserna i styrdokumenten om Ägarkommunernas inflytande när det
gäller strategiska mål och viktiga beslut ska tolkas på ett sådant sätt att inflytandet blir
effektivt, i den meningen att moderbolaget underställs en kontroll som gör det möjligt för
Ägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan på de beslut som fattas av bolaget.

Bolaget som en del av Göteborgs Stads organisation 
§ 26 Renova AB är dotterbolag i koncernen Göteborgs Stadshus. Renova Miljö AB är
helägt dotterbolag till Renova AB.

§ 27 Bolagen ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som Göteborgs
Stadshus AB tar initiativ till.

§ 28 Renova AB och Renova Miljö AB ska följa de krav, roller och ansvarsfördelning
som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
§ 29 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas
till delägarnas kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för
att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej samt att ägarrådet ges
möjlighet att samråda i principiella ärenden. Om tveksamhet uppstår om frågan är av
sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska
ägarrådet tillfrågas.

§ 30 Exempel på frågor där delägarnas kommunfullmäktiges ställningstagande ska
inhämtas är (uppräkningen är inte uttömmande):

a. Ändring av aktiekapitalet
b. Beslut om kapitaltillskott till bolag.
c. Fusion eller likvidering av bolag
d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om

kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till
andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt

f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar

bolagets långsiktiga ekonomi.
h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av

verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets eller delägarkommunernas ekonomi eller

medför annan risk (till exempel större investeringar eller avyttringar av
tillgångar).
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Kapitel 3 – Generella bestämmelser 
Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för de regionala bolagen. 

§ 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige i delägande kommuner.

§ 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte
instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt
instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

§ 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse
ska finnas tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida. Det åligger bolaget att därutöver
tillse att nämnda dokument utan dröjsmål kommer samtliga delägare tillhanda.
Kommunstyrelserna i delägande kommuner har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
kommunstyrelserna den information om verksamheten som begärs, om inte
informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är
sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.

§ 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt
moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Bolaget har alltid utöver den
löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade
förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den övergripande
uppföljningen och styrningen av verksamheten.

§ 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i
bolagets verksamhet till lekmannarevisorerna.

§ 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med delägarnas övriga nämnder och bolag i
syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån Ägarkommunernas perspektiv,
med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och
författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverkan med,
andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.

§ 7 Allmänhetens intresse av insyn i bolaget tillgodoses genom att offentlighetsprincipen
omfattar bolaget.

§ 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och
indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger
bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.

§ 9 Som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund för
kommunstyrelsernas beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband
med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i
bolagsordningen.

§ 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska
minst omfatta:

a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
b. om styrelsens arbetsformer fungerar
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c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell
arbetsfördelning.

Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska 
bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt 
skickas till bolagets moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Stadshus 
AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag samt rapportera dessa 
vidare till kommunstyrelsen i Göteborg. 

§ 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast
styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.

Personuppgifter 
§ 12 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter
som sker i bolagets verksamhet

Arbetsgivarfrågor 
§ 13 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning.
Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av
principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i
arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bolaget ska
säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelser och
kommunfullmäktige i delägarkommunerna.

Arbetstagarrepresentation i styrelsen 
§ 14 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även Renova, Gryaab
och Grefab så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och
bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 15 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell
styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för
Styrelserepresentationsfrågor.

Giltighet 
§ 16 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige i samtliga
delägares kommuner och därefter antas på bolagsstämman.
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Tabell med förändringar Kapitel 2 – specifikt 
för Renova AB/Renova Miljö AB 

Text i nuvarande ägardirektiv Förslag till ändring (kap. 2) Kommentar 
Ägarkommunerna har år 2010 
godkänt ett generellt 
ägardirektiv avseende bland 
annat Bolaget. Detta 
ägardirektiv kompletterar det 
generella ägardirektivet och 
gäller därutöver. (Text i 
inledning av ägardirektiv) 

Ägarkommunerna har år 2010 
godkänt ett generellt ägardirektiv 
avseende bland annat Bolaget. Detta 
ägardirektiv kompletterar det 
generella ägardirektivet och gäller 
därutöver. 

Det generella ägardirektivet för 
regionala bolag ersätts genom 
skrivningar i ägardirektivets kapitel 1 
och 3. Dessa texter reglerar 
motsvarande områden samt att texter 
utvecklats och anpassats till ny 
lagstiftning. Utgångspunkt för kapitel 
1 och 3 i ägardirektiv för de 
regionala bolagen är texter som 
arbetats fram för Göteborgs helägda 
bolag vilka anpassats till förhållandet 
att de regionala bolagen har flera 
delägare. 

Kommunernas ändamål med sitt 
ägande av koncernen är att 
främja en långsiktigt hållbar 
utveckling i Ägarkommunerna, 
framförallt genom en miljöriktig 
behandling av avfall som 
kommer från hushåll och 
verksamheter i 
Ägarkommunerna.  

§ 1  Det kommunala ändamålet med
Renova AB är att främja en 
långsiktigt hållbar utveckling i 
Ägarkommunerna, framförallt 
genom en miljöriktig 
behandling av avfall som 
kommer från hushåll i 
Ägarkommunerna och som 
kommunerna har skyldighet att 
ta om hand enligt miljöbalken 
och annan lagstiftning. Bolaget 
är skyldigt att utföra de uppdrag 
som bolaget tilldelas av sina 
ägare. Verksamheten ska 
bedrivas i Ägarkommunernas 
ställe.  

        Det kommunala ändamålet med 
Renova Miljö AB är att främja 
en långsiktigt hållbar utveckling 
i Ägarkommunerna genom en 
miljöriktig behandling av 
verksamhetsavfall samt 

Det kommunala ändamålet med 
respektive bolag formuleras i 
enlighet med vad som framgår av 
bolagens bolagsordningar.  

Bilaga 4

Page 415 of 719



Göteborgs Stad Göteborgs Stadshus AB, tjänsteutlåtande 2 (5) 

hushållsavfall från andra än 
Ägarkommunerna.  

Verksamheten ska bedrivas i 
enlighet med de beställningar 
som är kopplade till 
direkttilldelade uppdrag och i 
enlighet med Ägarkommunernas 
lokala och regionala 
avfallsplaner. Uppdragen ska 
innebära en miljöriktig 
omlastning, avfallsbehandling, 
en effektiv energiåtervinning 
genom produktion av värme och 
el samt restprodukthantering. 
Bolaget ska tillhandahålla 
behandlingskapacitet för rötning 
av biologiskt avfall. 

§ 4  Verksamheten i Renova AB ska
bedrivas i enlighet med de 
beställningar som är kopplade 
till direkttilldelade uppdrag och 
i enlighet med 
Ägarkommunernas lokala och 
regionala avfallsplaner. 
Uppdragen ska innebära en 
miljöriktig omlastning, 
avfallsbehandling, en effektiv 
energiåtervinning genom 
produktion av värme och el 
samt restprodukthantering. 
Bolaget ska, i dialog med 
huvudmännen, löpande 
utvärdera möjligheten att 
tillhandahålla 
behandlingskapacitet för rötning 
av biologiskt avfall. 

Kapacitet för att ta hand om 
biologiskt avfall är ej uppbyggd. 
Investeringsförslag har tidigare 
utvärderats men inte bedömts 
realiserbara. Förslag från Renova att 
revidera ägardirektivet med avseende 
på området. 

Förslag till revidering har diskuterats 
och godkänts av delägarnas 
chefsnätverk för Renova (KCR) vid 
möte 2020-11-26. 

Bolagen ska inom ramen för 
sina uppdrag, aktivt och 
strukturerat genom påverkan på 
exempelvis lagstiftning, direktiv 
och annat regelverk, verka för 
en för Ägarkommunerna och 
bolagen positiv hållbar 
utveckling av nationella och 
internationella förhållanden. 
Bolagen ska, där så är 
miljömässigt och affärsmässigt 
motiverat, kunna ingå olika 
former av samarbete med andra 
aktörer inom avfallsområdet. 
Sådant samarbete ska vara av 
allmänintresse för 
Ägarkommunerna. 

§ 7  Bolagen ska inom ramen för
sina uppdrag, aktivt och 
strukturerat genom påverkan på 
exempelvis lagstiftning, direktiv 
och annat regelverk, verka för 
en för Ägarkommunerna och 
bolagen positiv hållbar 
utveckling av nationella och 
internationella förhållanden. 
Bolagen ska, där så är 
miljömässigt och affärsmässigt 
motiverat, kunna ingå olika 
former av samarbete med andra 
aktörer, huvudsakligen inom 
avfallsområdet. Sådant 
samarbete ska vara av 
allmänintresse för 
Ägarkommunerna. 

Branschen har utvecklats mot att det i 
upphandlingar sker en paketering av 
tjänster också med aktörer utanför 
avfallsområdet, ex enklare facility 
managment-tjänster tillsammans med 
insamling av avfall. Förslag från 
Renova Miljö AB att ägardirektivet 
revideras med avseende på området. 

Förslag till revidering har diskuterats 
och godkänts av delägarnas 
chefsnätverk för Renova (KCR) vid 
möte 2020-11-26. 

Bolagen får inte pantsätta 
egendom eller på annat sätt 
ställa säkerhet för lån. Bolagen 
får uppta lån eller annan kredit 
mot säkerhet i form av borgen 
från Ägarkommunerna under 
förutsättning att 

§ 12 Bolagen får inte pantsätta
egendom eller på annat sätt 
ställa säkerhet för lån. Bolagen 
får uppta lån eller annan kredit 
mot säkerhet i form av borgen 
från Ägarkommunerna under 
förutsättning att 

Ägardirektivets text om finansiering 
under Ekonomi och effektivitet 
uppdateras. Regionala bolag omfattas 
av Göteborgs Stads riktlinje för 
finansverksamheten.  
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Ägarkommunerna lämnar 
borgen för lånet eller krediten. 
Bolagen får på 
marknadsmässiga villkor uppta 
kredit utan säkerhet i Göteborgs 
Stads koncernbank.  Renova 
AB:s prissättning av tjänster 
gentemot Ägarkommunerna ska 
präglas av bolagets självkostnad 
med ett rimligt tillägg för att 
finansiera nödvändiga framtida 
investeringar och 
utvecklingsarbete samt av 
tydlighet och transparens 
gentemot Ägarkommunerna. 

Ägarkommunerna lämnar 
borgen för lånet eller krediten. 
Bolagen får på 
marknadsmässiga villkor uppta 
kredit utan säkerhet i Göteborgs 
Stads koncernbank.  Renova 
AB:s prissättning av tjänster 
gentemot Ägarkommunerna ska 
präglas av bolagets självkostnad 
med ett rimligt tillägg för att 
finansiera nödvändiga framtida 
investeringar och 
utvecklingsarbete samt av 
tydlighet och transparens 
gentemot Ägarkommunerna. 

- § 17 Bolaget ska kontinuerligt 
använda benchmarking med 
relevanta aktörer i arbetet med 
att utveckla verksamhetens 
effektivitet och produktivitet. 
 

§ 18 Bolaget ska, i nära samverkan 
med delägarnas övriga 
verksamheter, sträva efter en 
intern effektivitet där 
samordning och resursdelning 
är naturliga insatser för att 
uppnå synergier och effektivitet. 

Ägardirektivet kompletteras under 
avsnitt om Ekonomi och effektivitet 
med ”standardtext” från ägardirektiv 
för Göteborgs Stadshus AB:s helägda 
bolag vilken har anpassats till 
förhållandet att Renova AB har flera 
delägare.  

Mellan Ägarkommunerna gäller 
ett aktieägaravtal. Det åligger 
Bolagen att i tillämpliga delar 
beakta det som ägarna därvid 
kommit överens om. Bolaget ska 
också följa gällande 
bolagsordning. Bolaget ska 
vidare tillse att dotterföretag till 
Bolaget följer detta ägardirektiv, 
det generella ägardirektivet och, 
i tillämpliga delar, vad 
Ägarkommunerna kommit 
överens om i aktieägaravtalet för 
Bolaget. 
 
Bestämmelserna i detta direktiv, 
sammantaget med 
bestämmelserna i bolagsordning, 
generellt ägardirektiv och 

§ 23 Mellan Ägarkommunerna gäller 
ett aktieägaravtal. Det åligger 
Bolagen att i tillämpliga delar 
beakta det som ägarna därvid 
kommit överens om. Bolaget 
ska också följa gällande 
bolagsordning. Bolaget ska 
vidare tillse att dotterföretag till 
bolaget följer detta ägardirektiv, 
det generella ägardirektivet och, 
i tillämpliga delar, vad 
Ägarkommunerna kommit 
överens om i aktieägaravtalet 
för bolaget. 

 
§ 25 Bestämmelserna i detta direktiv, 

sammantaget med 
bestämmelserna i 
bolagsordning, generellt 

Det generella ägardirektivet som 
åsyftas i befintlig text ersätts genom 
det nya ägardirektivets kapitel 1 och 
kapitel 3. 

 

 

 

 

 

Det generella ägardirektivet som 
åsyftas i befintlig text ersätts genom 
det nya ägardirektivets kapitel 1 och 
kapitel 3. 
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aktieägaravtal, är utformade i 
syfte att de s.k. Teckalkriterierna 
ska vara uppfyllda. 
Bestämmelserna i 
styrdokumenten om 
Ägarkommunernas inflytande 
när det gäller strategiska mål 
och viktiga beslut ska tolkas på 
ett sådant sätt att inflytandet blir 
effektivt, i den meningen att 
Moderbolaget underställs en 
kontroll som gör det möjligt för 
Ägarkommunerna att utöva en 
avgörande påverkan på de beslut 
som fattas av Bolaget. Detta 
ägardirektiv ska, för att äga 
giltighet, antas på bolagsstämma 
i bolagen.  
 
 

ägardirektiv och aktieägaravtal, 
är utformade i syfte att de så 
kallade Teckalkriterierna ska 
vara uppfyllda. Bestämmelserna 
i styrdokumenten om 
Ägarkommunernas inflytande 
när det gäller strategiska mål 
och viktiga beslut ska tolkas på 
ett sådant sätt att inflytandet blir 
effektivt, i den meningen att 
moderbolaget underställs en 
kontroll som gör det möjligt för 
Ägarkommunerna att utöva en 
avgörande påverkan på de 
beslut som fattas av bolaget. 
Detta ägardirektiv ska, för att 
äga giltighet, antas på 
bolagsstämma i bolagen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av kapitel 3 framgår att ägardirektiv 
ska beslutas i kommunfullmäktige 
hos samtliga delägare och att 
ägardirektiv därefter ska antas på 
bolagsstämma. 

 
- § 26 Renova AB är dotterbolag i 

koncernen Göteborgs Stadshus. 
Renova Miljö AB är helägt 
dotterbolag till Renova AB. 

§ 27 Bolaget ska aktivt medverka i 
den samverkan och samordning 
som Göteborgs Stadshus AB tar 
initiativ till. 

§ 28 Bolaget ska följa de krav som 
gäller enligt Göteborgs Stads 
riktlinjer för ägarstyrning. 

Ägardirektivet kompletteras med ett 
avsnitt om Bolaget som en del av 
Göteborgs Stads organisation. 
Avsnittet innehåller ”standardtext” 
från ägardirektiv för Göteborgs 
Stadshus AB:s helägda bolag vilken 
har anpassats till förhållandet att 
Gryaab har flera delägare.  

Före beslut som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av 
större vikt ska bolagen inhämta 
Ägarkommunernas 
ställningstagande. De 
bolagsfrågor som måste 
underställas Ägarkommunernas 
framgår av det generella 
ägardirektivet. Av 
bolagsordningen framgår också 
att vissa beslut ska fattas på 
bolagsstämma. 

§ 29 Ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av 
större vikt ska i god tid lämnas 
till delägarnas 
kommunfullmäktige för ställ-
ningstagande. Bolagets styrelse 
ansvarar för att värdera om ett 
ärende är av principiell 
beskaffenhet eller ej samt att 
ägarrådet ges möjlighet att 
samråda i principiella ärenden. 
Om tveksamhet uppstår om 
frågan är av sådan beskaffenhet 
att kommunfullmäktiges 

Ägardirektivet kompletteras och 
befintlig text utvecklas med ett 
avsnitt om Frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större 
vikt. Avsnittet innehåller 
”standardtext” från ägardirektiv för 
Göteborgs Stadshus AB:s helägda 
bolag vilken har anpassats till 
förhållandet att Renova har flera 
delägare.  
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ställningstagande ska inhämtas, 
ska ägarrådet tillfrågas.  

§ 30 Exempel på frågor där 
delägarnas 
kommunfullmäktiges 
ställningstagande ska inhämtas 
är (uppräkningen är inte 
uttömmande):  

a. Ändring av aktiekapitalet  
b. Beslut om kapitaltillskott till 

bolag. 
c. Fusion eller likvidering av bolag  
d. Förvärv, bildande eller avyttring 

av bolag oavsett värde  
e. Förvärv eller avyttring av aktier 

eller andelar i delägda bolag, 
om kommunfullmäktiges 
godkännande är befogat med 
hänsyn till andelsför-
hållandena, verksamhetens art 
eller omständigheter i övrigt  

f. Bildandet av stiftelse  
g. Förvärv eller försäljning av 

fastighet av sådan omfattning att 
det påverkar bolagets 
långsiktiga ekonomi 

h. Strategiska investeringar som 
innebär ny inriktning för bolaget 
eller start av verksamhet inom 
nytt affärs- eller 
verksamhetsområde  

i. Beslut som väsentligt påverkar 
bolagets eller 
delägarkommunernas ekonomi 
eller medför annan risk (till 
exempel större investeringar 
eller avyttringar av tillgångar). 
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§ 35 
Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö 
AB 

Beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Förslag till ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB enligt ärendets bilaga 
3 fastställs. 

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

3. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna 
bolagsstämmofullmakt efter att kommunfullmäktige fastställt ägardirektiven. 

Handling 
Beslutsunderlag, dnr 0023/21. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
  

Göteborgs Stadshus AB 
  

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-22 
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Göteborgs Stadshus AB 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-22 

Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag  
   
   

 

Dag för justering 
2021-03-30 

Vid protokollet 

 

 

Sekreterare 
 

Johan Hörnberg 

 

 

Ordförande 
 

Axel Josefson 

 

Justerande 
 

Daniel Bernmar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 197  Dnr 2021KS260 

Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen 
Väst 2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Tolkförmedlingen Väst för 2020.  
  
Kommunfullmäktige beviljar Tolkförmedlingen Västs direktion och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning, då revisorerna för Tolkförmedling Väst har tillstyrkt att 
respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna. 
  

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Tolkförmedlingen Väst beslutade den 26 mars 2021 § 431 att godkänna 
årsredovisningen för 2020. Tolkförmedlingen Väst har översänt årsredovisningen till 
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
  
I revisionsberättelsen för 2020 har revisorerna för Tolkförmedling Väst tillstyrkt att respektive 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 april 2021 
 Rapport 
 Förbundsordning 
 Protokollsutdrag 
 Revisionsberättelse 2020 
 Bilaga till revisionsberättelse 
 Internkontrollrapport 
 Tjänsteutlåtande 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-04-13   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS260 106 

 

 

Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för 
Tolkförmedlingen Väst 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Tolkförmedlingen Väst för 
2020.  
 
Kommunfullmäktige beviljar Tolkförmedlingen Västs direktion och de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning, då revisorerna för 
Tolkförmedling Väst har tillstyrkt att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen och de enskilda ledamöterna. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Direktionen för Tolkförmedlingen Väst beslutade den 26 mars 2021 § 431 att 
godkänna årsredovisningen för 2020. Tolkförmedlingen Väst har översänt 
årsredovisningen till medlemmarna för godkännande och prövning av 
ansvarsfrihet.  
 
I revisionsberättelsen för 2020 har revisorerna för Tolkförmedling Väst tillstyrkt 
att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda 
ledamöterna i densamma.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 13 april 2021 
 Rapport  
 Förbundsordning 
 Protokollsutdrag  
 Revisionsberättelse 2020 
 Bilaga till revisionsberättelse  
 Internkontrollrapport 
 Tjänsteutlåtande  

 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef
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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 40 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, 
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 
 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Nedan presenteras en femårsöversikt över förbundets utveckling över tid utifrån ett antal 
nyckeltal.  
 
Som en följd av den stora asylvågen 2015-2016 har verksamhetens intäkter och kostnader samt 
resultat ökat senaste åren. Enligt beräknat, men också till följd av pandemin, har en minskad 
efterfrågan på tolk skett under 2020. Högst troligt är, oavsett pandemi eller inte, att en minskning 
fortsätter de närmaste åren då färre sökt asyl i Sverige. 
 
Trots att en stor utbetalning skett avseende investering av nytt verksamhetssystem har soliditeten 
ökat då ingen återbetalning av eget kapital skett och att resultatet varit positivt. 
 

Förbundet (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 195 487 220 370 203 940 186 901 193 198 

Verksamhetens kostnader -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 -190 564 

Årets resultat 3 465 5 867 5 295 79 2 344 

Soliditet (%) 53 % 49 % 48 % 43 % 42 % 

Nettoinvesteringar 10 086 3 031 0 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2020. På grund av den rådande pandemisituationen har årets direktionsmöten 
genomförts på distans. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2020-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Christina Nilsson (KD), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot Ulf Genitz (C), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 
 

Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2020 utfört ca 316 000 uppdrag vilket är ca 24 000 färre uppdrag än 
budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin och dess påverkan på kundernas 
verksamheter och därmed deras tolkbehov.  

 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har 
minskat jämfört med föregående år och är nu 
99 %. Den lägre tillsättningsgraden är direkt 
kopplad till det nya verksamhetssystemet som 
driftsattes 1 juni. Såväl tekniska problem under 
införandefasen som förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner har 
bidragit till den lägre tillsättningsgraden. 
 

 

  

                                                 
2 Nya Ulricehamn. 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2020 316 000 99,0 % 

2019 347 000 99,5 % 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 
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Tolkar och översättare 
Den 31 december 2020 hade förbundet 1 204 aktiva tolkar vilket är en ökning om 21 tolkar 
jämfört med föregående år. Vid samma tidpunkt fanns 94 aktiva översättare, av dessa är 29 även 
verksamma som tolkar. Totalt är 294 uppdragstagare auktoriserade, av dessa är 225 tolkar. 63 av de 
auktoriserade tolkarna är även sjukvårdsauktoriserade. 
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

2020 1 204 94 29 294 63 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2020 93 55 % 63 25 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2020 
genomförde 93 personer förbundets rekryteringstest, 55 % blev godkända. Antalet personer som 
genomfört rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år vilket bland annat är relaterat 
till pandemin och begränsningen av fysiska möten. Dock har andelen med godkända resultat ökat 
vilket hänger samman med höjda krav och därmed en ökad selektering av inkomna ansökningar. 
Under året har förbundets rekryteringsstrategi ändrats och en mer riktad rekrytering på bristspråk 
är i fokus. Även under 2020 har fler redan etablerade tolkar sökt sig till förbundet.  
 
Genom förbundets egna utbildnings- och handledningsinsatser för såväl tolkaspiranter som 
erfarna tolkar kvalitetssäkras tolktjänsterna. Bland annat genomgår tolkaspiranter en 
introduktionskurs och erbjuds grundutbildning. Nyregistrerade tolkaspiranter har tidigare även 
erbjudits bredvidgång. På grund av pandemin har detta inte kunnat erbjudas under året.  
 
Under 2020 utfärdades 63 kursintyg till tolkar som genomfört förbundets olika kurser. Jämfört 
med föregående år är detta en dryg halvering. Minskningen är en direkt effekt av pandemins 
påverkan på verksamheten då förbundet tvingades att ställa in flera planerade utbildningar och 
testtillfällen. Tack vare snabb omställning i organisationen kunde den nya utbildningen ”Att tolka i 
skolan” erbjudas även på distans. Intresset har varit mycket stort och totalt har 51 tolkar 
genomgått utbildningen under 2020. Utbildningen genomföres på distans första gången i maj och 
därefter vid flera tillfällen under hösten. Även förbundets introduktionskurs för tolkaspiranter 
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erbjöds på distans i slutet av året. Att insatserna kunnat genomföras på distans har möjliggjort att 
tolkar och tolkaspiranter från ett större geografiskt område har kunnat delta. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 30 
tolkar har under året höjts till nivå utbildad tolk3 vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Totalt är nu 51 % av förbundets aktiva tolkar på nivå utbildad tolk vilket är en 
ökning med sju procentenheter jämfört med föregående år. Under 2020 utfördes 63 % av 
uppdragen av tolkar med denna kompetensnivå. 
 
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-
teamet, Göteborgs Stad, erbjuds förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR). Då flertalet planerade utbildningstillfällen tvingades ställas in på grund av 
pandemin har endast 25 tolkar genomgått SRHR-utbildningen under året. Planerat var att 60-80 
tolkar skulle ha genomgått utbildningen då målsättningen är att alla förbundets aktiva tolkar ska 
inneha SRHR-kompetens. Förbundet har påbörjat en dialog om att genomföra SRHR-utbildning 
på distans. 
 
I samarbete med Röda korset planerades under våren vidareutbildning inom specialistpsykiatri 
avseende sekundär traumatisering för förbundets aktiva tolkar. Även denna utbildningsinsats blev 
inställd på grund av pandemin, likaså blev den planerade etikkursen inställd. 
 
Under hösten har förbundet inlett dialog med Västra Götalandsregionen för att tillsammans ta 
fram en distansutbildning i psykisk ohälsa. En dialog har även förts med olika utbildningsaktörer 
avseende framtida samarbete för validering och grundutbildning. 
 
På grund av pandemin har tolkarna inte kunnat erbjudas några fysiska informationsträffar under 
året. Däremot har flera digitala informationsträffar genomförts under senare delen av hösten. 
 

Kunder  
Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700 
kunder. Den 31 december 2020 hade 
förbundet 5 696 registrerade 
medlemskunder. Totalt utförs 99,99 % av 
samtliga uppdrag hos förbundets 
medlemmar4. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen (VGR), som står för 
drygt 75 %. VGRs andel har ökat i relation 
till de övriga medlemmarna vilket sannolikt 
har en koppling till pandemin. Göteborgs 
Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal bokade 
uppdrag.  
 

                                                 
3 Tidigare utbildningsnivå 1C 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 75%

Göteborgs Stad
12%

Övriga medlems-
kommuner 13%

Icke medlemmar 0%

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Tolk- 
och översättningstjänster ger förbundets intäkter och de största kostnaderna är relaterade till tolk- 
och översättararvoden. Intäkter och kostnader är därmed direkt kopplade till utförda tolk- och 
översättningsuppdrag. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 

Likviditet 
Förbundet har totalt under 2020 haft en god likviditet. Utbetalning av investering av nytt 
verksamhetssystem har klarats med egna medel. På grund av tekniska problem i det nya 
verksamhetssystemet, vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar, har dock checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året.  
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade beslut om att ingen 
återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Nytt beslut tas under 2021. För 
eventuell återbetalning av eget kapital kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är 
beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Driftsättning av nytt verksamhetssystem 
Efter ett års förberedande implementeringsarbete driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni. 
Sedan dess har det pågått ett intensivt arbete för att åtgärda bristande funktionalitet i det nya 
systemet. Vid årets slut fanns fortfarande punkter som ej åtgärdats av leverantören. Införandet av 
det nya verksamhetssystemet med dess utmaningar har skapat en stor arbetsbelastning i hela 
organisationen och övriga frågor i förbundet har under året därmed i stor utsträckning fått stå 
tillbaka. 
 

Winningtemp 
I slutet av april infördes Winningtemp; ett digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg som möjliggör 
att löpande följa arbetsmiljöns utveckling i organisationen. Winningtemp mäter systematiskt 
engagemanget och måendet hos medarbetarna och ger förbundets chefer underlag för såväl den 
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dagliga arbetsledningen som organisationens långsiktiga utformning. Verktyget mäter även 
regelbundet HME, det vill säga hållbart medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en 
traditionell medarbetarenkät vartannat år. I Winningtemp har påverkan på arbetsmiljön i samband 
med införandet av nytt verksamhetssystem kunnat följas löpande. Tack vare denna fortlöpande 
temperaturmätning av medarbetarnas engagemang och mående har organisationen snabbt kunna 
omstruktureras för att motverka långvarig ohälsosam arbetsbelastning.    
 

Certifiering enligt FR2000 
I september certifierades Tolkförmedling Väst enligt FR2000 vilket innebär att förbundet nu har 
ett certifierat ledningssystem. FR2000 standarden innehåller krav på ett integrerat ledningssystem 
för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande. 
 

Covid-19 
Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. I förhållande till budget har 24 000 färre 
uppdrag utförts under året. Antalet telefontolkningar har ökat markant vilket medfört att tolkarnas 
resor minskat och deras effektiva tolktid har ökat. Kunderna å sin sida har fått en minskad kostnad 
för tolkuppdragen då resekostnaden har uteblivit. Den minskade efterfrågan på tolk och den ökade 
effektiva tolktiden har också skapat en större konkurrens om uppdragen mellan tolkarna. Detta 
medförde att en grupp icke-auktoriserade tolkar under sommaren gick samman och offentligt 
uttryckte sitt missnöje över situationen. 
 
De av förbundets medarbetare som har haft möjlighet, och som så önskat, har under pandemins 
påverkan arbetat hemifrån. Samtliga möten har sedan mars skett på distans. Flertalet rekryteringar, 
och större delen av de planerade utbildningsinsatserna för tolkar har ställts in på grund av 
pandemin. Förbundets samtliga kontor har i olika grad varit stängda för externa besök sedan mars. 
 

Ökad digitalisering och införande av distansutbildning 
Under året har ett förändringsarbete avseende metoder och aktiviteter kopplat till rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare pågått. Detta innebär en förenkling och en ökad digitalisering av 
processerna. På grund av pandemin har arbetet med framtagande av distansutbildning 
intensifierats och innan sommaren genomfördes den första distansutbildningen för tolkar.  
 

Upphandling telefoniplattform  
På grund av pandemin förlängdes befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år. Den 
påbörjade upphandlingen lades vilande under våren och återupptogs under hösten. Nytt avtal 
beräknas vara klart under våren 2021. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 
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Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
 
Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 

 

Måluppfyllelse 
Förbundet har till följd av pandemisituationen haft extra god tillgång av tolkar under året och 
förbundets kunder har fått likvärdig service. Kontinuerligt arbete med inkommande synpunkter 
har skett under året i syfte att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. 
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet kontinuerligt med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa 
kollektivt för att minska miljöpåverkan. Som en följd av pandemin har distanstolkningen ökat 
markant under året. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under tidigare år såväl deltagit på mässor som besökt kunder. Detta arbete har under 
2020 endast kunnat genomföras i mycket ringa omfattning, och då i digital form, på grund av 
pandemin.  
 

Verksamhetsmål 2020 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,5 % ≥99 % 99 %  

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 % 

1,2 % <1 % 0,8 %  

 

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %. 

4,1 % ≥5 %  4,5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 14 %.  

14,4 % ≥14 % 20 %  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 
1C5 ska uppgå till minst 60 %. 

57,6 % ≥60 % 62,6 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 50 %. 45,2 % ≥50 %  56 % 

 

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer 
Utfall  
2019 

Målvärde  
2020 

Utfall  
2020 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,0 % <5 %  6,7 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79 - >79 75  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall  
2020 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda 
tolkuppdrag. 

40,3 % ≥50 %  60,3 %  

 

Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2020 tillsatte förbundet 99,0 % av antalet inkomna beställningar vilket är en minskning på 
0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen beror på tekniska problem under 
införandefasen av det nya verksamhetssystemet samt förändrade tillsättningsprinciper och 
förmedlingsrutiner kopplat till det nya verksamhetssystemet. Målet är uppfyllt. 
  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2020 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en minskning på 0,4 procentenheter jämfört med 2019. Pandemin har resulterat i att 
andelen distansuppdrag ökat markant. I dessa uppdrag är det mer sällan förekommande att tolk 
kommer sent eller uteblir från uppdrag jämfört med platsuppdrag där yttre omständigheter i större 
utsträckning påverkar. Målet är uppfyllt. 
 

                                                 
5 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 
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Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå 
till minst 5 %. 
Under 2020 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Låg tillgång på 
sjukvårdsauktoriserade tolkar i kombination med att antalet sjukvårdsuppdrag fortsatt öka även 
under 2020 har resulterat i ett lägre utfall än förväntat. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har ökat med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år och är nu totalt 20 %. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren vilket bland annat beror på att förbundet har fler auktoriserade 
tolkar att tillgå. Ökning av distanstolkning och att restiden därmed minskat har möjliggjort mer 
effektiv tolktid vilket också är en bidragande orsak till utfallet. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C6 ska uppgå till minst 60 %. 
Förbundet har under senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen tolkar med utbildningsnivå 
1C. Under 2020 utfördes 62,6 % av förbundets uppdrag av tolkar på nivå 1C vilket är en ökning 
med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
Efter att förbundet driftsatte det nya verksamhetssystemet har andelen beställningar som 
inkommer via digitala tjänster ökat markant. Detta är ett resultat av att det nya systemet har en 
ökad tillgänglighet och är mer användarvänligt. Utfallet för året blev 56 % vilket är en ökning på 
10,8 procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har under året ökat 0,7 procentenheter och är för 2020 totalt 6,7 %. Den ökade 
sjukfrånvaron är sannolikt ett resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till 
den rådande pandemin. Målet är inte uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda tolkuppdrag.  
Under året har distanstolkning ökat med 20 procentenheter vilket innebär att 60,3 % av 
tolkuppdragen under 2020 utfördes på distans. Förbundet har under senare år aktivt arbetat med 
att profilera distanstolkningen som en såväl ekonomisk som miljömässig fördelaktig tjänst. Dock 
har även pandemin bidragit till den stora ökningen av distanstolkning under året. Målet är uppfyllt. 
 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Dock har 
checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året. Detta på grund av tekniska problem i det nya 
                                                 

6 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 
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verksamhetssystemet vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar. 
 

Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2020. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2020 2019 2018 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 3 465  5 867  5 295  

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster 0  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta 0  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning 0  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0  

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3 465  5 867  5 295  

    
Årets balanskravsresultat 3 465  5 867  5 295  

Balanskravsresultat att reglera 0  0  0  

     
    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 190 985  214 448  198 506  

Personalkostnader egen personal 29 189  30 578  30 526  

A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 150 430  171 542  156 205  

Nettoinvesteringar 10 086  3 031  0  

Likvida medel 31/12 respektive år 13 494  18 273  17 584  

    
Resultat    
Årets resultat 3 465  5 867  5 295  

Ingående Eget kapital 30 864  29 455  24 160  

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 173 % 188 % 191 % 

Soliditet 53 % 49 % 48 % 
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Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Under årets arbete med implementeringen av det nya verksamhetssystemet har arbetsprocesser 
utvecklats och förändrats. Med beaktan av pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång 
har en anpassning av bemanningen utifrån de nya förutsättningarna påbörjats. Den tidigare 
restriktiva hållningen till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har gällt även under 2020. 
 
Ny verksamhetschef för Fyrbodal tillträdde i februari efter att den tidigare verksamhetschefen 
avslutat sin anställning en månad tidigare. Under mellanperioden var verksamhetschefen för 
Sjuhärad tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal.  
 
Under 2020 skedde en total personalomsättning i teamet som arbetar med rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare. Arbetsmetoder och processer har utvecklats och bemanningen är nu 
2,0 årsarbetare istället för tidigare 2,75. Under året har behovet av digital utveckling intensifierats 
vilket medfört att en ny tjänst som digitaliseringsutvecklare inrättats. Tjänsten tillträddes i slutet av 
året efter intern rekrytering. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsgemensamma dagen genomföras enligt plan i 
december. Förbundets chefer hade istället ett enklare årsavslut med sina medarbetare på respektive 
kontor.  
 
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 
 
På grund av pandemin flyttades de centrala avtalsförhandlingarna till senhösten och årets 
löneöversyn blev därmed senarelagd. Det förarbete som var möjligt gjordes av förbundets chefer 
och den lokala löneöversynen kunde därmed slutföras så fort det centrala avtalet undertecknats. 
Detta innebar att förbundets medarbetare fick ny lön i november och retroaktiv lön utbetald innan 
jul.  
 
Genom det nya arbetsmiljöverktyget Winningtemp mäts nu hållbart medarbetarengagemang 
(HME) fyra gånger om året istället för som tidigare vartannat år i medarbetarenkät. Systemet 
infördes i april därför skedde mätningen tre gånger under 2020. HME-resultatet redovisas i stycket 
om måluppfyllelse. 
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2020 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare, 42 kvinnor 
respektive 10 män. En av dessa var studieledig, en partiellt tjänstledig och en partiellt föräldraledig. 
Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.  
 
Totalt har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under året vilket motsvarar en 
personalomsättning om 17,4 %. Personalomsättningen har minskat knappt en procentenhet 
jämfört med 2019. 
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 52,5 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 0,9 åa. Även antalet utförda timmar av såväl timavlönad 
personal som visstidsanställd personal har minskat med 0,5 åa respektive 2,2 åa. Totalt har antalet 
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arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 61,3 åa vilket är 3,5 åa färre 
jämfört med föregående år. Minskningen av antalet arbetade timmar beror framförallt på vakanser 
inom flera områden i förbundet men också på grund av att en handfull anställda varit partiellt 
föräldra- och tjänstlediga under året. 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,1 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 85,7 % av kvinnorna 
respektive 100 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Under årets två första månader var sjukfrånvaron lägre jämfört med föregående år. En ökning syns 
från och med mars och har en tydlig koppling till Folkhälsomyndighetens rekommendation att vid 
minsta sjuksymptom stanna hemma.  

 Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7 % vilket är en ökning om 0,5 procentenheter jämfört 
med föregående år. Kvinnornas totala sjukfrånvaro är 7,5 % vilket motsvarar en ökning om 0,7 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron för män särredovisas inte då gruppen är 
för liten. Andelen långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar) 
har mer än halverats jämfört med föregående år och är 
nu 11,7 % av den totala sjukfrånvaron. Det finns inga 
indikationer på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 
kostnaden för företagshälsovård är i princip obefintlig. 
Ett fåtal medarbetare har testats positiva för Covid-19. 
  

Ålder 29 år eller 
yngre 

30-49 år 50 år eller 
äldre 

Sjukfrånvaro 3,7 % 5,3 % 8,8 % Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2020 
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Under 2020 har 36 medarbetare nyttjat friskvårdsbidraget vilket är sju personer fler jämfört med 
föregående år. Den subventionerade massage som tillhandahållits för medarbetarna på kontoret i 
Göteborg ställdes in under året på grund av pandemin. 
 

Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  
Omvärld 
Knappt 13 000 människor sökte asyl 
under 2020 vilket nästan är en halvering 
jämfört med föregående år. Flest 
asylsökande kom från Syrien, 
Uzbekistan, Irak, Iran och Afghanistan. 
Jämfört med föregående år har antalet 
asylsökande minskat vilket är en effekt 
av pandemisituationen i världen. 
Kommunmottagandet har jämfört med 
föregående år nästintill halverats.7  
 

Utgångsläge 
Under 2020 utfördes ca 316 000 uppdrag, vilket var 24 000 färre än budgeterade. Att utfallet blev 
lägre än beräknat är kopplat till samhällets påverkan av pandemin och därmed den minskade 
efterfrågan på tolk. I relation till flera andra tolkförmedlingar i landet har förbundet dock haft en 
god efterfrågan på tolk utifrån rådande pandemisituation. 
 
Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet 
gentemot förbundet följts upp. Den första 
mätningen visade på en stor variation och 
tolktjänster köptes i mer eller mindre 
utsträckning av andra leverantörer. Förbundet 
har under åren som följt aktivt arbetat för att 
öka avtalslojaliteten. Vid mätningen 2020 hade 
köp från andra leverantörer minskat med 80 % 
jämfört med första mätningen.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år 
även under 2020 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de cirka 50 % av 
utförda uppdrag. I de tio största språken 
utfördes, i jämförelse med föregående år, färre uppdrag 
undantaget albanska i vilket uppdragen ökade. 
Under 2020 utfördes tolkuppdrag på 117 olika språk. 
 

                                                 
7 www.migrationsverket.se 

Figur 6 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2020-12-31 
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Framtid 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Med anledning av 
pandemin har det sedan tidigare påbörjade utvecklingsarbetet avseende rekrytering och utbildning 
av uppdragstagare intensifierats under året. En första distansutbildning genomfördes under våren 
2020. Utvecklingsarbetet har fortlöpt för att under 2021 möjliggöra flera olika utbildningar samt 
delar av rekryteringsprocessen på distans. Dialog med externa utbildningsaktörer inleddes under 
2020 i syfte att kunna samarbeta kring såväl rekrytering som utbildning av tolkar till förbundet.  
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Telefontolkning 
har varit dominerande men under senaste året har intresset för skärmtolkning tagit fart. Då 
medlemmarna har olika digitala mötesplattformar i sina verksamheter förbereder förbundet för att 
under 2021 kunna möta kundernas olika tekniska behov och skämtolkningen förväntas då öka 
ytterligare.  
 
Under 2020 har andelen telefonuppdrag ökat markant. En stor anledning till detta bedöms vara 
pandemin, dock spås att telefonuppdragen inte kommer gå tillbaka till tidigare nivåer även om en 
minskning förväntas när samhället återgått till ett mer normalläge.  
 
På grund av pandemin har varumärkesarbetet kopplat till kundbesök och deltagande på exempelvis 
mässor med mera avstannat. Förhoppningsvis kommer detta arbete att kunna återupptas under 
andra halvan av 2021. Digitala kundmöten erbjuds dock som ett alternativ under pandemin.  
 
Under 2020 påbörjades upphandling av ny telefoniplattform. Driftsättning förväntas ske under 
sommaren 2021. I samband med införande av ny telefoniplattform kommer även förbundet att 
implementera Microsoft 365 och därmed gå från Skype till Teams. 
 

Figur 8 Antal uppdrag 2018-2020 
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Budget 2021  
Budget 2021 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 325 000 uppdrag för 2021. För en budget i 
balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %. 
 
 

 Budget 2021 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 216 000 

Verksamhetens kostnader 216 000 

Årets resultat 0 

 

Ekonomisk plan 2021-2023  
Budget, (tkr) 2021 2022 2023 
Intäkter 216 000 220 000 224 000 

Kostnader 216 000 220 000 224 000 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning (LKBR) samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen 
har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år och avskrivningar av nytt verksamhetssystem sker på åtta år vilket 
motsvarar avtalsperioden för drift och support av det nya verksamhetssystemet. 
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 
Resultaträkning 
Belopp i tkr Not Budget 2020 2020 2019 

     
Verksamhetens intäkter 1 221 000 195 487 220 370 

Verksamhetens kostnader 2 -219 515 -190 985 -214 448 

Avskrivningar 3 -1 435 -1 002 -24 

  
 

  
Verksamhetens nettokostnader  50 3 500 5 898 

  
 

  
Finansiella intäkter 4 5 2 7 

Finansiella kostnader 5 -55 -37 -38 

  
 

  
Resultat före extraordinära poster  0 3 465 5 867 

  
 

  
Extraordinära poster  0 0 0 

  
 

  
Årets resultat  0 3 465 5 867 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2020 2019 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 11 827  2 671  

Inventarier 7 264  336  

Summa anläggningstillgångar  12 091  3 007  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 39 478  41 160  

Likvida medel 9 13 494  18 273  

Summa omsättningstillgångar  52 972  59 433  

    
Summa tillgångar  65 063  62 440  

    
    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 27 867  22 000  

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 997  

Årets/periodens resultat 10 3 465  5 867  

Summa eget kapital  34 329  30 864  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 30 734  31 576  

Summa skulder  30 734  31 576  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  65 063  62 440  
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr  2020 2019 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 3 465  5 867  

Justering för av- och nedskrivning 3 1 002  24  
    

Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital  4 467  5 891  

    
Minskning kortfristiga fordringar  1 682  2 817  

    
Minskning kortfristiga skulder  -842  -530  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 307  8 178  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -10 086  -3 031  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 086  -3 031  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 0  218  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0  -4 676  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  -4 458  

    
Årets kassaflöde  -4 779  689  

    
Likvida medel vid årets början  18 273  17 584  

Likvida medel vid årets slut  13 494  18 273  
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Noter 
Belopp i tkr   
  2020 2019 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   
 Förmedlingstjänster 195 300  219 946  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin 171  0  

 Övriga intäkter 16  424  

 Summa 195 487  220 370  
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 387  784  

 Sociala avgifter direktion 152  269  

 Personalkostnader 21 810  22 713  

 Sociala avgifter personal  6 840  6 812  

 Arvoden och ersättning tolkar 124 662  141 236  

 Sociala avgifter tolkar 25 768  30 306  

 Tolkutbildning 395  755  

 Lokalkostnader 3 573  3 568  

 Dator/IT/telefoni/post 3 432  3 529  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  277  384  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 579  3 971  

 Summa 190 875  214 327  

    
 Ersättning för revisorer   
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110  97  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 0  14  

 Skatterådgivning 0  10  

 Övriga tjänster 0  0  

 Summa 110  121  
    

3 Avskrivningar   
 Inventarier 1 002  24  

 Summa 1 002  24  
    

4 Finansiella intäkter   
 Ränteintäkter 2  7  

 Summa 2  7  
    

5 Finansiella kostnader   
 Räntekostnad  0  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  37  

 Summa 37  38  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    
6 Immateriella anläggningstillgångar   

 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem 2 671  2 671  

 Omklassificering -2 671  0  

 Summa 0  2 671  

    
 Anskaffningsvärde 0  0  

 Ackumulerade avskrivningar 0  0  

 Årets investering  10 086  0  

 Omklassicifering från pågående investering 2 671  0  

 Årets avskrivning -930  0  

 Utgående bokfört värde 11 827  0  
    

7 Inventarier   
 Anskaffningsvärde 1 601  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 265  -1 241  

 Årets investering  0  360  

 Årets avskrivning -72  -24  

 Utgående bokfört värde 264  336  
    

8 Fordringar   
 Kundfordringar 23 973  25 217  

 Div. kortfristiga fordringar 0  10  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 505  15 933  

 Summa 39 478  41 160  
    

9 Kassa och bank   
 Bank 13 494  18 273  

 Summa 13 494  18 273  

    
10 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 27 867  26 676  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 0  -4 676  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 997  

 Årets/periodens resultat 3 465  5 867  

 Summa 34 329  30 864  
    

11 Kortfristiga skulder   
 Leverantörsskulder 2 617  3 622  

 Moms 7 907  8 369  

 Personalens skatter och avgifter 6 575  6 719 

 Skulder till anställda 0  0  

 Upplupna semesterlöner 1 059  882  
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 Upplupet tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 450  11 887 

 Övriga upplupna kostnader 126 97  

 Summa 30 734  31 576  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2020. 
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 0  218  

 

Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   
 Summa 0  218  
 

 

Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2020 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2019 samt utfallet av 2018. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 340 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2 % 
nödvändig. 
 

Utfall 
Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Utfallet blev ca 316 000 uppdrag, vilket är 
24 000 färre än budgeterat. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr att jämföra med budgeterat 
nollresultat. 
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger 12-14 % under budget och följer den 
minskade efterfrågan under året. Tolkarnas arvodeskostnader i förhållande till 
förmedlingsintäkterna är procentuellt något lägre jämfört med föregående år och beror på att 
distanstolkningen ökat kraftigt under 2020 och att resekostnaderna därmed minskat.  
 
Den rådande pandemisituation i samhället har gjort att förbundets samtliga direktionsmöten under 
året genomförts på distans via Skype. Kostnadsutfallet blev knappt 50 % jämfört med budget. 
Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat och beror främst på vakanta tjänster inom flera 
områden i förbundet. Till följd av pandemin har förbundet också haft en generell minskning av 
övriga personalkostnader så som minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev knappt 400 000 kronor vilket motsvarar en fjärdedel av lagd 
budget. Det låga utfallet beror på att förbundet under året tvingats ställa in flera budgeterade 
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utbildningar till följd av pandemin. Även om ett antal kurser har erbjudits på distans har inte den 
planerade volymen uppnåtts under året. 
 
Då införandet av nytt verksamhetssystem inte kunde driftsättas enligt plan tvingades förbundet 
förlänga avtalet med den tidigare leverantören. Detta resulterade i en ökad kostnad om ca 640 000 
kronor. Utfallet för IT-kostnader blev därmed högre än budgeterat. 
 
Utfallet kopplat till konsulttjänster blev högre än budgeterat och förbundet har bland anlitat 
externa konsulter kopplat till det nya verksamhetssystemet och förbundets webbplats. Externa 
konsulter har även anlitats i upphandling av ny telefoniplattform samt för arbetsmiljörelaterade 
insatser under året.  
 

INTÄKTER Utfall 2020 Budget 2020 

Förmedlingstjänster 195 300 221 000 

Övriga intäkter 187  

Summering 195 487 221 000 

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 1 100 

Personalkostnader  28 650 32 076 

Arvoden uppdragstagare 150 430 174 590 

Tolkutbildning 395 1 500 

Lokalkostnader 3 573 3 625 

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 849 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 403 

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 3 373 

Finansiella kostnader 1 037 1 485 

Summering 192 022 221 000 

RESULTAT   

Årets resultat 3 465 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2020 

 
 

Förbundets investeringsverksamhet 
Investering i nytt verksamhetssystem 
I maj 2019 skrevs avtal för nytt verksamhetssystem (Fenix). Efter ett års implementeringsarbete 
driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni 2020. Ett intensivt arbete för att åtgärda bristande 
funktionalitet i det nya systemet har pågått sedan dess och vid årets slut fanns fortfarande 
kravställda punkter som ej åtgärdats av leverantören. 
  

2019 2020 Totalt utfall Budget Avvikelse 

Utfall, tkr 2 671 10 086 12 757 12 000 757 
Tabell 6 Översikt över investering av nytt verksamhetssystem 
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Betalningsplanen av investeringen har enligt avtal fördelats på tre utbetalningstillfällen och har 
betalts med egna medel. Den första utbetalningen skedde efter att leverans- och 
implementeringsplanen undertecknats 2019, resterande utbetalningar skedde under 2020.  
 
Förbundet råddes av den anlitade externa upphandlingsexpertisen att i denna upphandling 
formulera kravställningen mer öppet än vid tidigare upphandlingsförsök. Detta ledde till att 
leverantören och förbundet genom hela processen har haft olika tolkningar av kravställningen. 
Flertalet beställningar av optioner har gjorts för att säkerställa önskad funktionalitet och därmed 
har kostnaden för systemet ökat. I mars 2020 fattade direktionen beslut om att utöka investeringen 
till tolv miljoner kronor. Det totala utfallet blev dock 12,8 miljoner kronor då ytterligare optioner 
krävts för att uppnå avsedd funktionalitet.  
 
Införandet av det nya verksamhetssystemet, och med det alla utmaningar, har skapat en stor 
arbetsbelastning i hela verksamheten. Den indirekta kostnaden i form av såväl utebliven övrig 
utveckling av förbundet som långvarig hög arbetsbelastning är inte inräknat i investeringen men 
bedöms ha påverkat förbundet i stor utsträckning. Högst sannolikt kan detta ha efterdyningar 
under kommande år. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2021-03-27 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se 
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1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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årsredovisning 2020 

Tolkförmedling Väst  

Projektledare  Gunilla Lönnbratt 
Projektmedarbetare Fredrik Carlsson 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundet förtroendevalda revisorer granskat 
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget 
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundet revisorer underlag för sin 
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål direktionen 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Uppfyllt – 
Måluppfyllelsen 
kopplat till god 
ekonomisk 
hushållning återfinns i 
eget avsnitt i 
förvaltnings-
berättelsen. Vi gör 
ingen annan 
bedömning av 
måluppyllelsen än 
direktionen. Målen 
bedöms 
sammantaget som 
delvis uppfyllda.  

 
 

 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?   
 

Uppfyllt 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till direktionen  
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalföbundets ekonomiska 
ställning. 

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 
beskrivning ska lämnas till direktionen inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direktionen.   

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   
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Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 
 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta 
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförund, 
kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i ”Vägledning för 
redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning 
och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av kommunalförbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med 
Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-03-26. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av controller/förbundsdirektör. 

 

 

  

  2021-03-31 06:28:23 UTCSignerat 1745102 5 / 7Oneflow ID SidaPage 469 of 719



 
 

5 

 Rekommendationer 
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi kommunalförbundet att 

 

• Investering i nytt verksamhetssystem uppgår till 12,8 Mkr. Beslutad nivå på investering av 
direktionen uppgår till 12,0 Mkr. Vi rekommenderar att se över rutin för investerinigar så att 
beslut om tilläggsinvestering inhämtas innan utgifter överskrider ursprunglig beslutad 
budget.  

• Nytt verksamhetssystem har införts under 2020. Underlag för periodisering av upplupna 
tolkkostnader kan förbättras. Manuella kontroller och beräkningar har utförts per 2020-12-31 
men systembaserade underlag är önskvärt.  

• Avskrivningstid för immateriella tillgångar är normalt fem år om det inte finns särskilt motiv 
till längre nyttjandetid. Tolkförmedling Väst har valt att skriva av det nya 
verksamhetssystemet på åtta år baserat på att drift och supportavtal sträcker sig åtta år 
framåt. Vi rekommenderar att årligen pröva om tillämpad avskrivningstid återspeglar den 
verkliga nyttjandetiden.  

• Vid förändring av fasta data i leverantörsregister är det ingen annan person än den som 
genomfört förändringen som kontrollerar att förändringen blivit korrekt registrerad som 
exempelvis ändring av bankgiro. Vi rekommenderar att samtliga ändringar av fasta data i 
leverantörsregister kontrolleras av annan person än den som genomfört förändringen samt 
att kontrollen dokumenteras.  

 

 
 
 
 
 
Gunilla Lönnbratt  

  
 
 
 
 
Fredrik Carlsson 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  

 Uppdragsledare 

 

 

 
 

 

 

 
Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Tolkförmedling Väst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 26 
oktober 202. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Gunilla Fredrika Lönnbratt

Gunilla Lönnbratt

2021-03-31 06:28:23 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK KARLSSON

Fredrik Carlsson

2021-03-31 06:21:34 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2021-03-31 06:28:23 UTCSignerat 1745102 7 / 7Oneflow ID SidaPage 471 of 719



Dnr 21/0012-3

Page 472 of 719



Page 473 of 719



Page 474 of 719



 

 

 

 

 

Godkännande av tilläggsavtal avseende 
fastighetsöverlåtelseavtal för del av Mölnlycke 

1:168 

15 

2021KS216 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 195  Dnr 2021KS216 

Tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del av 
Mölnlycke 1:168  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del av 
Mölnlycke 1:168. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna 
tilläggsavtalet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 118 att godkänna förslag till köpeavtal för 
del av Mölnlycke 1:168 mellan Härryda kommun och KB Myran. Enligt köpeavtalet ska 
Härryda kommun köpa en gymnastik- och trampolinhall av KB Myran. 
  
Kommunens tillträde till och betalning för gymnastik- och trampolinhall ska enligt 
köpeavtalet ske tidigast den 1 juli 2021, förutsatt att fastighetsbildningen är färdig och 
slutbesked för gymnastik- och trampolinhall har getts. 
  
Fastighetsbildningen för att avstycka den del av fastigheten som omfattas av gymnastik- och 
trampolinhall pågår. Att invänta fastighetsbildningen kan innebära att tillträdet kommer att 
ske efter den 1 juli 2021, trots att gymnastik- och trampolinhallen färdigställts. Därav har 
förvaltningen tagit fram ett förslag på tilläggsavtal till köpeavtalet för del av Mölnlycke 
1:168. 
  
Förslaget till tilläggsavtalet innebär att tillträde till och betalning för fastigheten endast ska 
vara förutsatt att slutbesked för gymnastik- och trampolinhall har getts. Att 
fastighetsbildningen fått laga kraft är således inte längre en förutsättning för tillträdet. 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 april 2021 
 Fastighetsöverlåtelseavtal för del av Härryda Mölnlycke 1:168 
 Tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del av Härryda Mölnlycke 1:168 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Lägeskarta 
 Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2020 § 11, Avsiktsförklaring med KB Myran 

gällande gymnastik- och trampolinhall 
 Kommunfullmäktiges protokoll 15 juni 2020 § 118, Godkännande av köp av del av 

Mölnlycke 1:168, gymnastik- och trampolinhall 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige godkänner Tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del 
av Mölnlycke 1:168, samt att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
tilläggsavtalet uppdrar kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploateringschef att underteckna tilläggsavtalet. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet för att få en dragning 
av ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om bordläggning 
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. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet 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  
Johan Gustafsson  
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-04-26   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS216 250 

 

 

Tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del av 
Mölnlycke 1:168 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Tilläggsavtal avseende 
fastighetsöverlåtelseavtal för del av Mölnlycke 1:168. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtalet 
uppdrar kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploatering att underteckna tilläggsavtalet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 118 att godkänna förslag 
till köpeavtal för del av Mölnlycke 1:168 mellan Härryda kommun och KB 
Myran. Enligt köpeavtalet ska Härryda kommun köpa en gymnastik- och 
trampolinhall av KB Myran. 

Kommunens tillträde till och betalning för gymnastik- och trampolinhall ska 
enligt köpeavtalet ske tidigast den 1 juli 2021, förutsatt att 
fastighetsbildningen är färdig och slutbesked för gymnastik- och 
trampolinhall har getts. 

Fastighetsbildningen för att avstycka den del av fastigheten som omfattas av 
gymnastik- och trampolinhall pågår. Att invänta fastighetsbildningen kan 
innebära att tillträdet kommer att ske efter den 1 juli 2021, trots att 
gymnastik- och trampolinhallen färdigställts. Därav har förvaltningen tagit 
fram ett förslag på tilläggsavtal till köpeavtalet för del av Mölnlycke 1:168.  

Förslaget till tilläggsavtalet innebär att tillträde till och betalning för 
fastigheten endast ska vara förutsatt att slutbesked för gymnastik- och 
trampolinhall har getts. Att fastighetsbildningen fått laga kraft är således 
inte längre en förutsättning för tillträdet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 april 2021 
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 Fastighetsöverlåtelseavtal för del av Härryda Mölnlycke 1:168 
 Tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del av Härryda 

Mölnlycke 1:168 
 Lägeskarta 
 Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2020 § 11, Avsiktsförklaring 

med KB Myran gällande gymnastik- och trampolinhall 
 Kommunfullmäktiges protokoll 15 juni 2020 § 118, Godkännande 

av köp av del av Mölnlycke 1:168, gymnastik- och trampolinhall 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2020 § 11 att godkänna 
avsiktsförklaring mellan Härryda kommun och KB Myran gällande 
gymnastik- och trampolinhall. 

I enlighet med avsiktsförklaringen tog förvaltningen fram förslag till 
köpeavtal för del av Mölnlycke 1:168. Kommunfullmäktige beslutade den 
15 juni 2020 § 118 att godkänna förslaget till köpeavtal för del av 
Mölnlycke 1:168 mellan Härryda kommun och KB Myran.  

Enligt köpeavtalet ska KB Myran inom del av Mölnlycke 1:168 anlägga en 
gymnastik- och trampolinhall och stå för samtliga kostnader kopplade till 
byggnationen samt utrustning av hallen. Kommunen ska förvärva 
gymnastik- och trampolinhallen för en köpeskilling om 65 000 000 kr. 

Kommunens tillträde till och betalning för fastigheten ska enligt köpeavtalet 
ske tidigast den 1 juli 2021, förutsatt att fastighetsbildningen är färdig och 
slutbesked för gymnastik- och trampolinhall har getts. 

Fastighetsbildningen för att avstycka den del av fastigheten som omfattas av 
gymnastik- och trampolinhall pågår. Att invänta fastighetsbildningen kan 
innebära att tillträdet kommer att ske efter 1 juli 2021, trots att gymnastik- 
och trampolinhallen färdigställts. 

Föreningslivet och KB Myran vill att tillträde till gymnastik- och 
trampolinhallen ska kunna ske så fort lokalerna är färdigställda utan att 
behöva invänta fastighetsbildningen, därav har förvaltningen tagit fram ett 
förslag på tilläggsavtal till köpeavtalet för del av Mölnlycke 1:168. 

Förslaget till tilläggsavtalet för del av Mölnlycke 1:168 innebär att tillträde 
till och betalning för fastigheten endast ska vara förutsatt att slutbesked för 
gymnastik- och trampolinhall har getts. Att fastighetsbildningen fått laga 
kraft är således inte längre en förutsättning för tillträdet. 

Förslaget till tilläggsavtalet reglerar även vad som händer om Lantmäteriet 
bedömer att fastighetsbildning inte är möjlig att genomföra.  Då ska KB 
Myran återbetala köpeskillingen plus ränta om 1,5 % per år och att Härryda 
kommun ska betala en hyra för den tid de använt fastigheten om 1820 
kr/kvm per år inklusive drift. Härryda kommun ska även, enligt förslag till 
tilläggsavtal, ingå ett nytt långsiktigt hyresavtal för gymnastik- och 
trampolinhall på marknadsmässiga villkor. 
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Fastighetsbildningen för att avstycka den del av fastigheten som omfattas av 
gymnastik- och trampolinhall pågår. Förslag till tilläggsavtal är villkorat för 
sin giltighet. Om fastighetsbildningen får laga kraft innan 
kommunfullmäktige godkänt förslag till tilläggsavtal genom beslut som får 
laga kraft faller tilläggsavtalet. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förslag till tilläggsavtal möjliggör ett tidigare tillträde till gymnastik- och 
trampolinhallen än gällande köpeavtal. Att tidigarelägga tillträdet innebär 
även att tidigarelägga driftskostnader som kommer belasta Härryda 
kommun. Rådande pandemi kan medföra begränsningar i användandet av 
gymnastik- och trampolinhallen och därför bör nyttan av att tidigarelägga 
tillträdet vägas mot kostnaderna.  
 
 
 
 
 
Anders Ohlsson Karl Falck  
Samhällsbyggnadschef T.f. mark- & exploateringschef 
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Til läggsavtal til l  fastighetsöverlåtelseavtal  
avseende del  av fast igheten Härryda Mölnlycke 1:168  
 
Detta tilläggsavtal till Avtalet (”Tilläggsavtalet”) har ingåtts denna dag mellan 
 

(1) KB Myran nr 342, org.nr 916852-7134, (”Säljaren”), och 

(2) Härryda kommun, org.nr 212000-1264, (”Köparen”) 

Samtliga definitioner som gäller enligt Avtalet gäller även för Tilläggsavtalet.  
 

1.  Bakgrund och förutsättningar för  Ti l läggsavtalet 
Parterna ingick Avtalet den 3 augusti 2020, bilaga 1. Parterna har i enlighet med Avtalet 
gemensamt ansökt om fastighetsbildning för att stycka av den del av Urspungsfastigheten som 
har markerats med röd begränsningslinje i Bilaga 1.5 till Avtalet. Fastighetsbildningen för att 
avstycka den del av fastigheten som omfattas av gymnastik- och trampolinhall pågår. Att invänta 
fastighetsbildningen kan innebära att tillträdet kommer att ske efter 1 juli 2021, trots att 
gymnastik- och trampolinhall färdigställts. Köparen och Säljaren vill att tillträde till Fastigheten 
ska kunna ske så fort lokalerna är färdigställda utan att behöva invänta fastighetsbildningen och 
har mot denna bakgrund kommit överens om följande tillägg och ändringar till Avtalet.  
 
Partena är överens om att, från och med Tillträdesdagen, låta den andra Parten nyttja de ytor och 
vägar mm som Fastigheten och Ursprungsfastigheten genom fastighetsbildningen kommer att få 
servitut på, på samma sätt som om servituten och gemensamhetsanläggningarna redan vore 
bildade per Tillträdesdagen.  

2.  Överlåtelseförklar ing och t i l l trädesdag  
Med ändring av punkten 2.2 i Avtalet är Parterna överens om att förutsättningar för tillträde till 
Fastigheten endast är att  
 

1. Entreprenadarbetena har slutbesiktigats med godkänt resultat, och  
2. Slutbesked har erhållits. 

Att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft är således inte längre en förutsättning för tillträde.  

3.  Garant ier  
Med ändring av punkt 6.1.13 i Avtalet garanterar Säljaren att Fastigheten per den dag då 
Fastigheten, genom beslut som har vunnit laga kraft, utgör en egen registerfastighet inte är 
föremål för panträtt.  
 
Ursprungsfastigheten är per denna dag intecknad till ett belopp om 221 miljoner kronor. 
Samtliga inteckningar är pantsatta till förmån för Svenska Handelsbanken. Säljaren garanterar 
att några ytterligare inteckningar inte kommer att tas ut i Ursprungsfastigheten och att 
pantsättningen av Ursprungsfastigheten inte kommer att öka under perioden från 
Tillträdesdagen till dess att Fastigheten, genom beslut som har vunnit laga kraft, utgör en egen 
registerfastighet. 
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4.  Övertagande av avtal   
4.1 Parterna är införstådda med att vissa avtal för Fastighetens medieförsörjning, såsom t ex avtal 

om fjärrvärme, el och VA inte kan tecknas direkt av Köparen förrän Fastigheten utgör en egen 
registerfastighet. Med ändring av punkten 11.3 i Avtalet ska Köparen således på Tillträdesdagen 
endast inträda i de avtal som Köparen kan inträda i, om några sådana finns. Säljaren har från och 
med Tillträdesdagen rätt att vidarefakturera samtliga faktiska kostnader för Fastighetens 
medieförsörjning till Säljaren.    

4.2 Per den dag då Fastigheten, genom beslut som har vunnit laga kraft, utgör en egen 
registerfastighet ska Köparen inträda i de avtal som finns för Fastigheten i enlighet med vad som 
framgår av punkten 11.3 i Avtalet.   

5.  Fördelning av utgifter  och intäkter  
Med ändring av punkterna 12.3 och 12.4 i Avtalet ska avläsning utföras och likvidavräkning 
upprättas per den dag då Fastigheten, genom beslut som har vunnit laga kraft, utgör en egen 
registerfastighet.  

6.  Lagfart  och ägande 
6.1 Parterna är införstådda med att Köparen inte kan söka lagfart på sitt förvärv förrän 

lantmäteriförrättningen är avslutad och Fastigheten utgör en egen registerfastighet.   
 

6.2 Äganderätten till Fastigheten övergår till Köparen på Tillträdesdagen enligt punkt 2 ovan och 
enligt Avtalet. Äganderättens övergång på Tillträdesdagen medför inte att Ursprungsfastigheten 
samägs av Parterna i något avseende. Ansvaret för Fastigheten övergår till Köparen på 
Tillträdesdagen i enlighet med Avtalet. Allt ansvar för resterande del av Ursprungsfastigheten 
kvarstår hos Säljaren. Det noteras särskilt att Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt inte ska vara 
tillämplig Parterna emellan.  

  

7.  Återgång 
7.1 För det fall Lantmäteriet skulle komma fram till att Fastigheten inte kan utgöra en egen 

registerfastighet ska Parterna i samförstånd gemensamt verka för att ansökan om 
fastighetsbildning justeras så att en egen registerfastighet kan bildas. För det fall det ändå inte 
går ska detta köp gå åter.  

 
7.2 Vid en återgång av köpet enligt punkt 7.1 ovan ska  
 

(1) Säljaren återbetala Köpeskillingen till Köparen plus ränta om 1,5 procent per år från och 
med Tillträdesdagen till och med den dag Lantmäteriet lämnar slutligt besked att 
Fastigheten inte kan utgöra en separat registerfastighet. 
 

(2) Köparen utge hyra till Säljaren för nyttjandet av Fastigheten om 1820 kr/kvm/år i hyra 
(inkl. drift) från och med Tillträdesdagen till och med den dag Lantmäteriet lämnar slutligt 
besked att Fastigheten inte kan utgöra en separat registerfastighet.  

 
(3) Parterna ingå långsiktigt hyresavtal avseende lokalerna inom Fastigheten på sedvanliga 

marknadsmässiga villkor.  
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8.  Inga övriga ändr ingar  
Parterna är överens om att inga övriga ändringar ska göras till Avtalet innebärandes bl.a. att 
samtliga följder av tillträdet enligt Avtalet, som inte har nämnts i detta Tilläggsavtal, inträffar 
per Tillträdesdagen trots att någon ny registerfastighet inte är bildad per Tillträdesdagen.   

9.  Vi llkor för  Ti l läggsavtalets  g i lt ighet 
Giltigheten av Tilläggsavtalet är villkorad av:   
 

1. att det godkänns av kommunfullmäktige i Härryda kommun genom beslut som vinner 
laga kraft, och  

2. att lantmäteriförrättning avseende avstyckning av Fastigheten med ärendenummer 
O203751 inte vunnit laga kraft innan villkoret i punkt 9.1 ovan är uppfyllt.  

 
För det fall lantmäteriförrättning avseende avstyckning av Fastigheten med ärendenummer 
O203751 vinna laga kraft innan villkoret i punkt 9.1 ovan är uppfyllt faller detta Tilläggsavtal i 
dess helhet och Parterna är enbart bundna av Avtalet såvitt avser överlåtelsen av Fastigheten.  
  
 

___________________________ 
 

 
 
Detta Tilläggsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt. 
 
Göteborg den     Härryda den  
 
KB MYRAN NR 342   HÄRRYDA KOMMUN 
  
    
___________________________  ___________________________ 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
 
 
 
Wallenstam AB går härmed i borgen såsom för egen skuld för KB Myran nr 342:s förpliktelser enligt 
detta tilläggsavtal punkterna 3 och 7.2 (1).  
 
 
Göteborg den  
 
WALLENSTAM AB  
 
 
 
__________________________  _______________________________ 
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.
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Lägeskarta
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 118        Dnr 2020KS320 

Godkännande av köp av del av Mölnlycke 1:168, gymnastik- och 
trampolinhall  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2020 i § 11 att godkänna avsiktsförklaring mellan 
Härryda kommun och KB Myran gällande gymnastik- och trampolinhall. Enligt 
avsiktsförklaringen åtar sig KB Myran att vid Mölnlycke fabriker bygga en gymnastik- och 
trampolinhall, som Härryda kommun i sin tur har för avsikt att köpa. I samband med köpet 
ska intilliggande lokaler inrymmande omklädningsrum, kansli och gemensamhetsytor 
erbjudas kommunen att hyra in. 
 
I enlighet med avsiktsförklaringen har förvaltningen tagit fram förslag till köpeavtal för del av 
Mölnlycke 1:168. Enligt upprättat avtalsförslag ska KB Myran inom del av Mölnlycke 1:168 
anlägga en gymnastik- och trampolinhall och stå för samtliga kostnader kopplade till 
byggnationen samt utrusta hallen. Kommunen ska förvärva gymnastik- och trampolinhall för 
en köpeskilling om 65 000 000 kr. 
 
Tillträde till och betalning för fastigheten sker när fastighetsbildningen är färdig och 
slutbesked för gymnastik- och trampolinhall har getts. 
 
På tillträdesdagen inträder kommunen i samtliga de avtal med tillhörande garantier och 
förekommande säkerheter från anlitade entreprenörer som KB Myran ingått. 
 
Kopplat till köpet finns ett förslag på hyresavtal för utrymme för omklädningsrum och kansli. 
Det avtalet hanteras i ärende hyresavtal för kansli och omklädningsrum tillhörande 
gymnastik- och trampolinhall, 2020KS303. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 28 april 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 maj 2020 § 216. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner fastighetsöverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och KB 
Myran enligt föreliggande förslag. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Paragrafen är justerad 
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2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 201  Dnr 2021KS198 

Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem, Strategi 
och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att Strategi och regler för stöd till ideella föreningar och 
folkbildning, antagen i kommunfullmäktige den 15 oktober 2020 §189, börjar gälla den 1 
januari 2022. 
  
Kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2022 som innebär att hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret enligt tidigare gällande bidragsregler. 
Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2022 enligt de 
antagna reglerna om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 15 oktober 2020 § 189 ny strategi och regler för stöd till 
ideella föreningar och folkbildning från och med den 1 januari 2021 med en 
övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att första halvåret 2021 tillämpas enligt 
befintliga bidragsregler. Förvaltningen föreslår nu att införandet av strategi och regler till 
ideella föreningar och folkbildning flyttas fram ett år, med start den 1 januari 2022 och med 
en övergångsbestämmelse 1 januari till och med 30 juni. 
  
Förslaget lämnas med anledning av föreningarnas försvårade omständigheter under 
pandemiåret. Förvaltningen har sett över införandet av det nya föreningsstödet. Införandet av 
det nya regelverket får konsekvenser utifrån att fördelningen ska ske utifrån antalet aktiviteter 
och deltagartillfällen. Genom att följa restriktioner och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten har föreningarna varit förhindrade att utöva det antal aktiviteter som 
de skulle ha genomfört under normala förhållanden. Förvaltningen ser också att det råder ett 
ansträngt läge i många föreningar och det kan krävas olika former av stöd. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 28 april 2021 § 121 
 Tjänsteskrivelse 16 mars 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut 15 oktober 2020 § 189, Antagande av strategi och regler 

för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
 Stöd till ideella föreningar och folkbildning i Härryda kommun 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Håkan Eriksson (KD), Patrik Linde (S) och 
Martin Tengfjord (SP) att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enlighet 
med välfärdsnämndens förslag, att Strategi och regler för stöd till ideella föreningar och 
folkbildning, antagen i kommunfullmäktige den 15 oktober 2020 §189, börjar gälla den 1 
januari 2022, samt att kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2022 som 
innebär att hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret enligt tidigare 
gällande bidragsregler. Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra 
halvåret 2022 enligt de antagna reglerna om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
välfärdsnämnden för att göra följande ändringar: Sid. 5 andra stycket tredje punkten 
”partipolitiks verksamhet” stryks och ersätts med "föreningar som har koppling till politiska 
organisationer" ytterligare punkt i samma stycke läggs till med texten: ersättning skall inte ges 
till föreningar med religiös verksamhet, dvs konfessionella inslag får inte förekomma i 
föreningar som får anslag" samt "följande tillägg: Sid. 5 första stycket ytterligare punkt: för 
att kravet om att genomföra öppna och inkluderande aktiviteter ställs krav på att svenska eller 
något av de nationella minoritetsspråken skall brukas i verksamhetsutövningen. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han 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. 
  
Återremiss och avgöra ärendet 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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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 121  Dnr 2021VFN155 

Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem, Strategi 
och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Strategi och regler för stöd till ideella föreningar och 
folkbildning, antagen i kommunfullmäktige den 15 oktober 2020 §189, börjar gälla den 1 
januari 2022. 
  
Kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2022 som innebär att hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret enligt tidigare gällande bidragsregler. 
Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2022 enligt de 
antagna reglerna om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
  

Reservation 
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. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 15 oktober 2020 § 189 ny strategi och regler för stöd till 
ideella föreningar och folkbildning från och med den 1 januari 2021 med en 
övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att första halvåret 2021 tillämpas enligt 
befintliga bidragsregler. Förvaltningen föreslår nu att införandet av strategi och regler till 
ideella föreningar och folkbildning flyttas fram ett år, med start den 1 januari 2022 och med 
en övergångsbestämmelse 1 januari till och med 30 juni.  
  
Förslaget lämnas med anledning av föreningarnas försvårade omständigheter under 
pandemiåret. Förvaltningen har sett över införandet av det nya föreningsstödet. Införandet av 
det nya regelverket får konsekvenser utifrån att fördelningen ska ske utifrån antalet aktiviteter 
och deltagartillfällen. Genom att följa restriktioner och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten har föreningarna varit förhindrade att utöva det antal aktiviteter som 
de skulle ha genomfört under normala förhållanden. Förvaltningen ser också att det råder ett 
ansträngt läge i många föreningar och det kan krävas olika former av stöd.  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 16 mars 2021  
 Kommunfullmäktiges beslut 15 oktober 2020 § 189, Antagande av strategi och regler 

för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
 Stöd till ideella föreningar och folkbildning i Härryda kommun 

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Kristina Andrén (M) att 
välfärdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Strategi och regler för stöd till 
ideella föreningar och folkbildning, antagen i kommunfullmäktige den 15 oktober 2020 §189, 
börjar gälla den 1 januari 2022 samt att kommunfullmäktige beslutar om 
övergångsbestämmelse för 2022 som innebär att hälften av budgeten betalas ut till 
föreningslivet första halvåret enligt tidigare gällande bidragsregler. Den andra hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2022 enligt de antagna reglerna om stöd 
till ideella föreningar och folkbildning. 
  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår vidare med instämmande av Kristina Andrén (M) att 
välfärdsnämnden förslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för att göra "följande 
ändringar: Sid. 5 andra stycket tredje punkten ”partipolitiks verksamhet” stryks och ersätts 
med "föreningar som har koppling till politiska organisationer" ytterligare punkt i samma 
stycke läggs till med texten: ersättning skall inte ges till föreningar med religiös verksamhet, 
dvs konfessionella inslag får inte förekomma i föreningar som får anslag" samt "följande 
tillägg: Sid. 5 första stycket ytterligare punkt: för att kravet om att genomföra öppna och 
inkluderande aktiviteter ställs krav på att svenska eller något av de nationella 
minoritetsspråken skall brukas i verksamhetsutövningen." 
  

Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 17:15-17:22. 
  

Beslutsgång  
Ordföranden redovisar att hon först kommer ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss 
mot avgörande idag. Väljer välfärdsnämnden att bifalla förslaget om återremiss, återremitteras 
ärendet till förvaltningen. Om välfärdsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordförande fråga om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
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Peter Arvidssons förslag om återremiss och avgörande idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden beslutar att avgöra 
ärendet idag. 
 
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1.   
  
Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag och 
finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

Voteringslista: § 121 
Ärende: Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem Strategi och regler för stöd 
till ideella föreningar och folkbildning,  2021VFN155 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot X   
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Per Olov Risman (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Anita Anger (L), ersättare X   
Oskar Sköld (S), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Agnesa Kasapolli 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-16   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN155 805 

 

 

 

Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem Strategi 
och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning  
Förslag till beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att Strategi och regler för stöd till ideella 

föreningar och folkbildning, antagen i kommunfullmäktige den 15 oktober 
2020 §189, börjar gälla den 1 januari 2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2022 som 
innebär att hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret 
enligt tidigare gällande bidragsregler. Den andra hälften av budgeten betalas 
ut till föreningslivet andra halvåret 2022 enligt de antagna reglerna om stöd 
till ideella föreningar och folkbildning. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag.  

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige antog den 15 oktober 2020 § 189 ny strategi och regler 
för stöd till ideella föreningar och folkbildning från och med den 1 januari 
2021 med en övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att första 
halvåret 2021 tillämpas enligt befintliga bidragsregler. Förvaltningen 
föreslår nu att införandet av strategi och regler till ideella föreningar och 
folkbildning flyttas fram ett år, med start den 1 januari 2022 och med en 
övergångsbestämmelse 1 januari till och med 30 juni.  
 
Förslaget lämnas med anledning av föreningarnas försvårade 
omständigheter under pandemiåret. Förvaltningen har sett över införandet 
av det nya föreningsstödet. Införandet av det nya regelverket får 
konsekvenser utifrån att fördelningen ska ske utifrån antalet aktiviteter och 
deltagartillfällen. Genom att följa restriktioner och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten har föreningarna varit förhindrade att utöva det antal 
aktiviteter som de skulle ha genomfört under normala förhållanden. 
Förvaltningen ser också att det råder ett ansträngt läge i många föreningar 
och det kan krävas olika former av stöd.  

 

 

Page 508 of 719



2(2) 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 16 mars 2021
• Kommunfullmäktiges beslut 15 oktober 2020 § 189, Antagande av

strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning
• Stöd till ideella föreningar och folkbildning i Härryda kommun

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 § 189 att anta en ny 
strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning från och 
med den 1 januari 2021 med en övergångsbestämmelse för 2021 som 
innebär att första halvåret 2021 tillämpas enligt tidigare bidragsregler och  
andra halvåret 2021 tillämpas enligt de nya reglerna.  

I befintlig bidragsmodell är stödet beräknat utifrån aktiviteter, medlemsantal 
samt lokaler och anläggningar. I den nya modellen tas medlemsantal och 
lokal- och anläggningsstöd bort och i stället beräknas stödet utifrån antalet 
aktiviteter. Eftersom det inte kommer att finnas något utfall baserat på 
aktuella aktiviteter, p.g.a. pandemin blir förutsättningarna för en korrekt 
bedömning osäker. 

Med rådande pandemi och därtill kopplade restriktioner har föreningarna 
andra förutsättningar än de som rådde vid antagande av strategi och regler. 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att 
förhindra smitta av covid-19 har inneburit att all verksamhet har skett under 
stora begränsningar vilket förväntas stå kvar under 2021.  

Förvaltningens bedömning 
Utifrån det ansträngda läge som föreningslivet befinner sig i med anledning 
av uteblivna aktiviteter i över ett års tid bedömer förvaltningen att det inte är 
lämpligt att fördela föreningsbidrag enligt det nya regelverket redan under 
2021. Förvaltningen bedömer att strategi och regler för stöd till ideella 
föreningar och folkbildning istället bör tillämpas från och med 1 januari 
2022. 

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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§ 189        Dnr 2020KS534 

Antagande av strategier och regler för stöd till ideella föreningar och 
folkbildning  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2018 § 114 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
totalöversyn av föreningsbidrag och taxor. Den 1 januari 2019 överfördes uppdraget till 
välfärdsnämnden. 
 
I uppdragshandlingen står att syftet med stöd till verksamheter inom förenings- och 
fritidsområdet är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda möjligheter för 
invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv genom en meningsfull fritid. Vidare står i 
uppdragshandlingen att översynen ska resultera i minst ett förslag på strategi, riktlinjer samt 
eventuellt taxeförslag. Översynen ska göras i samverkan med politik, föreningslivet och andra 
berörda. 
 
En del av översynen har gjorts genom en workshop med representanter från föreningslivet. 
Syftet med workshopen var att hitta skärningspunkten mellan ideella krafters ambitioner och 
kommunens vision Härryda – här vågar vi! Resultatet från workshopen ligger till grund för 
det förslag av ny modell för stöd som förvaltningen föreslår ska träda i kraft. 
 
Det föreslagna stödet sätter aktiviteter i centrum och prioriterar barn och unga. Stödformerna 
är möjliga att söka oavsett vilken inriktning en förening har. Stödet uppmuntrar till 
föreningsutveckling och till samarbete mellan föreningar. Stödet utgår från tillit till 
föreningslivets förmåga att ta ansvar och bygger på hjälp till självhjälp. Förvaltningen föreslår 
att ny modell för stöd införs från den 1 januari 2021 och att införandet sker med en 
övergångsbestämmelse. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 26 augusti 2020 § 206. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 1 juli 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 september 2020 § 334. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Sven Karlsson (M), Håkan 
Eriksson (KD) och Ing-Marie Rydén Höök (L) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S), Siw Hallbert (S) och Mats 
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Werner (S) att ärendet i första hand återremitteras till kommunstyrelsen för att få till en 
ordentlig konsekvensanalys utifrån varje förenings förutsättningar och den påverkan som 
detta får för den enskilda föreningen. I andra hand yrkar han avslag på kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Patrik Strömsten (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tre separata yrkanden 
1.      "Ersättning ges ej till föreningar som har koppling till politiska organisationer. 
2.      Ersättning ges ej till föreningar som har religösa inslag, eller kopplingar till religösa 
organisationer. 
3.      Ersättning ges endast för aktiviteter som utförs av kommuninvånare.” 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Han meddelar därefter att han ser Patrik Strömstens 
yrkande som ett självständigt förslag till beslut och att han därför kommer ställa proposition 
på kommunstyrelsens förslag, Patrik Strömstens yrkande i sin helhet och Patrik Lindes 
andrahandyrkande. 
 
Patrik Strömsten (SD) yrkar att om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag 
ska ordföranden behandlar hans yrkande som tre separata ändringar av kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Votering på propositionsordning begäres. 
 
Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller ordförandens förslag till propositionsordning röstar Ja. Den som bifaller 
Patrik Strömstens förslag till propositionsordning röstar Nej. Voteringen utfaller så att 43 
ledamöter röstar Ja och 3 röstar Nej. Bilaga 8 voteringsbilaga. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat att behandling ska ske enligt ordförandens förslag 
till propositionsordning. 
 
Proposition 
 
Återremiss 
Efter ställd proposition på Patrik Lindes yrkande om återremiss och avgörande idag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras 
röstar Nej. Voteringen utfaller så att 33 ledamöter röstar Ja, 12 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 
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9 voteringsbilaga. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Kommunstyrelsens förslag, Patrik Strömstens yrkande och Patrik Lindes 
andrahandyrkande 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag, Patrik Strömstens yrkande i sin helhet 
och Patrik Lindes yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begäres. 
 
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 
 
Motförslag 
Efter ställd proposition på Patrik Strömstens yrkande i sin helhet och Patrik Lindes yrkande 
om avslag på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat 
att Patrik Lindes yrkande ska vara motförslag i huvudvoteringen. 
 
Huvudvotering 
Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som avslår kommunstyrelsens 
förslag röstar Nej. Voteringen utfaller så att 32 ledamöter röstar Ja, 12 röstar Nej och 2 avstår. 
Bilaga 10 voteringsbilaga. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens och välfärdsnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige antar strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
från och med den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret 2021 enligt nu gällande bidragsregler. 
Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2021 enligt 
förslaget till nya regler om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att följa upp och utvärdera det nya stödet 
2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att att aktualitetspröva stödet vart fjärde år. 
 
Kommunfullmäktige noterar att detta beslut ersätter samtliga tidigare regler för bidrag till 
föreningar. 
 
Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Lena 
Fredriksson (S), Jonas Andersson (S), Robert Langholz (S), Varinder Bajwa (S), Oskar Sköld 
(S) och Mats Werner (S) reserverar sig skriftligt enligt bilaga 11. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-10-15  

 

Voteringslista: § 189 
Ärende: Antagande av strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning,  
2020KS534 
 
Bilaga 8 votering. Roger Nordmans förslag till propositionsordning mot Patrik Strömstens förslag till 
propositionsordning 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
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   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot X   
Gunilla Wathne (S), ledamot X   
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Mikael Hallén (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Wiwiann Niklasson (S), ledamot X   
Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-10-15  

 

Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Varinder Bajwa (S), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Cecilia Grebert Flatow (SP), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 43 3 0 

Bilaga 9 votering. Avgörande idag eller återremiss. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
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   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-10-15  

 

Mikael Hallén (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Wiwiann Niklasson (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Marie Strid (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Varinder Bajwa (S), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 33 12 1 
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Reservation 

Antagande av strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 

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

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

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

Patrik Linde, Gunilla Wathne, Björn Magnusson, Siw Hallbert, Lena Fredriksson, Jonas Andersson, 
Robert Langholz, Varinder Bajwa, Oskar Sköld och Mats Werner 

Socialdemokraterna Härryda 

Bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll den 15 oktober 2020 § 189.
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Strategi för stöd till föreningslivet i Härryda kommun 
Den svenska demokratin vilar på medborgarnas engagemang. Det ideella 
arbetet skapar grundläggande trygghet och livskvalitet genom en rik, aktiv 
och meningsfull fritid. Syftet med stöd till verksamheter inom förenings- 
och fritidsområdet är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda 
möjligheter för invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv genom en 
meningsfull fritid. 

 

Kommunen stödjer de aktörer inom föreningslivet som förmår att: 

• skapa medbestämmande och delaktighet 

• samarbeta med andra föreningar eller folkbildningsorganisationer  

• genomföra öppna och inkluderande aktiviteter 

• skapa utrymme för utveckling 

• driva verksamhet med kvalitet  

• rikta sig till barn och unga  

 

Stödet ges med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen. 

Kommunen bidrar med direkt och indirekt ekonomiskt stöd, rådgivning eller 
handledning. Den ideella verksamhet som kan få kommunalt stöd bedrivs i 
föreningsregi eller som folkbildning.  

I kommunens råd för idéburna organisationer sker samråd, överläggning och 
ömsesidigt utbyte av information mellan kommunen och föreningslivet. 

Stödet aktualiseras i fyraårsintervaller.  
  

  

Härryda kommun – här vågar vi! 
 
I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och 
företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar 
lösningar som håller för kommande generationer.  
 
Våra ledord är mod, nytänkande och handlingskraft. 
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Allmänna utgångspunkter 
Detta regelverk är beslutat av kommunfullmäktige och omfattar stöd till 
ideella föreningar och folkbildning inom kultur- och fritidsverksamhetens 
kompetensområde. Kommunens budget ger de ekonomiska 
förutsättningarna.  

Den förening som får ekonomiskt stöd av Härryda kommun bedriver 
kvalitetsarbete inom ramen för kommunens modell för certifierad förening. 
Alla föreningar i Härryda kommun erbjuds att bli certifierade. 

Oavsett vilken inriktning en förening har valt är de stödformer kommunen 
erbjuder möjliga att söka. Undantaget gäller ekonomiskt stöd för 
studieverksamhet. Sådant stöd kan enbart sökas av 
folkbildningsorganisationer. 

Kommunens stöd: 

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

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

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

Stöd kan beviljas till föreningar som:  

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

verksamhetsplan och budget samt godkänner verksamhetsberättelse och 
ekonomisk berättelse 

• omfattas av Härryda kommuns modell för certifierad förening 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• kontaktuppgifter till föreningen saknas 

• stickprov visar att underlaget för beslutet varit felaktigt  

• underlaget har varit gjort på ett sätt som varit medvetet vilseledande 

• det ekonomiska stödet missbrukats i förhållande till ansökans intentioner 

• föreningen har lämnat oriktiga uppgifter 

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

Person med funktionsvariation 

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

Certifierad förening 

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

Folkbildningsorganisationer  

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

Aktivitet 

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

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

Deltagartillfälle 

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

Direkt ekonomiskt stöd 

Stöd i form av utbetalningar från kommun till förening.  

Indirekt ekonomiskt stöd 

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

Agenda 2030 

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

Utjämningsfaktor 

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

Aktivitetsstöd deltagare 
Stöd till föreningars aktiviteter oavsett inriktning. 

Syfte 

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

Inriktning 

Stöd till aktiviteter för personer i målgrupperna. Varje aktivitet ska ha en 
utsedd ansvarig person närvarande. Om den ansvariga personen tillhör 
någon av målgrupperna är även den möjlig att söka stöd för. 

Stödet baseras på antalet deltagartillfällen. En förening kan räkna ett 
deltagartillfälle per person och dygn. Om en person exempelvis deltar i flera 
aktiviteter i en och samma förenings regi under en dag, kan bara ett 
deltagartillfälle det dygnet räknas.  

En förening kan söka stöd för maximalt 30 deltagartillfällen för en aktivitet. 

I denna stödform ingår inte studieverksamhet.  

Stödets storlek  

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

Utjämningsfaktorer 

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

Syfte: stötta bredden i föreningslivet. 
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2 Kompensation till förening som äger eller hyr lokal/anläggning 
Föreningen kompenseras genom att inrapporterade deltagartillfällen 
räknas upp. 
Syfte: Stödja förening som äger eller hyr lokaler/anläggningar för sina 
aktiviteter.  

En förutsättning är att lokalen/anläggningen är nödvändig för att 
föreningen ska kunna bedriva verksamheten. I första hand ska alltid 
möjligheten att använda kommunala lokaler prövas.  
Gäller förening som äger mark med lokal/anläggning. 
Gäller även förening som äger lokal/anläggning på ofri grund genom 
arrendeavtal. 
Gäller förening med ett hyresavtal med en längre varaktighet, 
exempelvis helår. Enstaka förhyrningar och bokningar ingår inte. 
Föreningen har fullt ansvar för sedvanliga hyresomkostnader såsom 
uppvärmning, el, vatten och sophämtning. 
 

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

Ansökan, utbetalning  

Vid ansökan om stöd för deltagartillfälle kan en person endast tillhöra en 
målgrupp. Året delas upp i två stödperioder där föreningarna rapporterar 
vårterminens respektive höstterminens aktiviteter.  Härryda kommun har 
samma sista datum för ansökan som Riksidrottsförbundets LOK-stöd.   

Ansökan sker genom e-tjänst eller på särskilda blanketter som Härryda 
kommun tagit fram. Utbetalning: mars och september  
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Aktivitetsstöd arrangemang 
Stöd till föreningsarrangemang (oavsett inriktning) för invånare och 
besökare i Härryda kommun.  

Syfte  

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

Inriktning 

Stöd söks för offentliga, icke kommersiella arrangemang. Arrangemanget 
kan vara av engångskaraktär eller fördelas på flera tillfällen.  

Stöd ges i första hand till arrangemangets innehåll, exempelvis arvoden, 
reseersättningar, hyror och kostnader för marknadsföring.   

Stöd beviljas inte till kommersiella arrangemang, föreningars interna 
arrangemang, politiska arrangemang eller tävlingar.  Kravet på att en 
övervägande majoritet av föreningens medlemmar ska bo i Härryda 
kommun gäller inte vid ansökan om Aktivitetsstöd arrangemang.  

Denna stödform kan inte sökas studieförbund eller andra 
folkbildningsorganisationer med särskilt avtal. 

Krav  

Ansökan lämnas innan arrangemanget är genomfört. Ansökningar beviljas 
inte om arrangemanget redan är genomfört.  

Om arrangemanget är tänkt att erbjudas utan kostnad för publiken eller delar 
av den, ska särskilda skäl anges. Ett sådant skäl kan vara att någon eller 
flera av de målgrupper som omfattas av kommunens aktivitetsstöd ska 
kunna delta utan kostnad.   

En ansvarig person är närvarande vid arrangemanget.  

Relevanta marknadsföringsinsatser för arrangemanget planeras och 
genomförs.   

Stödets storlek  

En förening beviljas max 10 000 kronor per år.   

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

Kriterier som ligger till grund för stödets storlek  

Stödet prioriterar  

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

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

• arrangemang som ger möjlighet till deltagare att vara delaktiga i 
arrangemanget  

Ansökan, redovisning, utbetalning  

Ansökan sker genom kommunens e-tjänst eller på särskilda blanketter som 
Härryda kommun tagit fram.  

Vid ansökan om belopp över 5 000 kr ska ansökan lämnas in senast  
1 månad före arrangemangets genomförande. Ansökan under 5 000 kr 
handläggs fortare.  

Redovisningen skickas in senast 2 månader efter att arrangemanget 
genomförts, dock senast 31 december innevarande år. I annat fall förfaller 
rätten till det beviljade stödet.  

Utbetalning av den beviljade summan sker senast 4 veckor efter inkommen 
redovisning på kommunens formulär.  
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Stöd till förbättring av lokal eller anläggning 
 

Syfte 

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

Inriktning 

Stöd till förbättringar av mindre omfattning, exempelvis renovering, 
upprustning eller maskiner. 

Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviserande åtgärder prioriteras. 
Följsamhet tillämpas till Boverkets regelverk för stöd som kan sökas av 
ideella organisationer. 

Denna stödform kan inte sökas av studieförbund eller andra 
folkbildningsorganisationer med särskilt avtal. 

Krav 

Åtgärden behövs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet. Stöd 
ges inte till upprustning och reparationer som kan räknas som vanligt 
underhåll. 

Föreningen har en god medfinansiering för insatserna. Medfinansieringen 
kan vara i form av pengar och/eller ideellt arbete. 

Insatsen bör inte ha påbörjats innan föreningen har sökt och beviljats stöd. 
Arbeten som görs innan beslut om stöd tagits görs på egen risk då 
föreningen inte vet om stöd beviljas. 

Stödets storlek 

Stöd kan beviljas upp till 50 % av kostnaderna.  Om föreningen även 
beviljas stöd från till exempel Boverket, Jordbruksverket/ Länsstyrelsen 
eller Riksidrottsförbundet till insatsen, justeras kommunens stöd för att möta 
eventuella tvingande villkor från dessa.  Stödet anpassas neråt om 
byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar ansökans 
kostnader.  

Att en insats uppfyller kraven för stödet till förbättringar är en förutsättning 
men ingen garanti för att få stöd.    

Ansökan, redovisning, utbetalning  

Ansökan sker genom e-tjänst eller på särskilda blanketter som Härryda 
kommun tagit fram. Ansökan lämnas senast 1 november till Härryda 
kommun. Inlämnade ansökningar som är av större omfattning än budgeten 
för denna stödform hanteras i särskild ordning. 

Beslutet rör medel ur kommande budgetår.  
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Redovisning av genomförda åtgärder och ekonomiska utfall ska lämnas till 
Härryda kommun senast 30 november året efter beslut.  I annat fall förfaller 
rätten till det beviljade stödet.  

Utbetalning sker i form av delutbetalningar under pågående arbete efter 
besiktning eller som en klumpsumma. Slutbetalning sker när insatsen är helt 
slutförd och åtgärderna är färdigställda och besiktigade.  
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Utvecklingsstöd 
Stöd till nyskapande utveckling av det lokala föreningslivet.  

Syfte 

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

Inriktning 

Stöd till nytänkande i föreningars förändringsarbete inriktas på den sökande 
föreningens utgångsläge och behov av utveckling. Arbetet kan sedan tjäna 
som inspiration för andra föreningars utvecklingsarbete. 

Stöd kan till exempel sökas för start av ny/unik verksamhet som inte finns 
representerad inom Härryda kommuns föreningsliv eller för 
förstudie/planering/start av ny/unik/utvecklad verksamhet inom en redan 
existerande förening. Det kan också sökas för satsningar på nya målgrupper, 
till exempel generationsöverskridande verksamhet eller satsningar på 
pojkar/män i föreningar med stor andel flickor/kvinnor och vice versa. 

Denna stödform kan inte sökas studieförbund eller andra 
folkbildningsorganisationer med särskilt avtal. 

Stödets storlek   

Stödet prioriterar utveckling av: 

• ungas medbestämmande och delaktighet  

• sätt för deltagare att mötas över generationer 

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

• samarbete med andra föreningar, enskilda verksamheter och 
folkbildningsorganisationer 

Kriterier som ligger till grund för stödets storlek:  

• graden av nyskapande 

• angelägenhetsgrad för föreningen  

• angelägenhetsgrad som inspiration för andra 

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

Ansökan, redovisning, utbetalning  

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

Utbetalning sker senast 4 veckor efter inkommen redovisning. 
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Stöd till studieförbunden 
Studieförbunden är mötesplatser för skapande, bildning och kultur och är en 
resurs för människors livslånga lärande. 

Syfte 

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

Inriktning 

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

Krav 

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

Stödets storlek 

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

Ansökan, redovisning och utbetalning 

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

  

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

Syfte  

Stödet ger den breda allmänheten tillgång till:  

• speciellt angelägen verksamhet inom kultur- och fritidsverksamhetens 
kompetensområde  

• speciella lokaler/anläggningar ägnade för sådana aktiviteter  

Inriktning 

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

Avtal kan slutas på 1-3 år.  

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

Stödets storlek 

Avtalens ekonomiska ramar bereds av Föreningsservice och beslutas av 
Välfärdsnämnden.  

Avtal som är av större omfattning än budgeten för stödet till ideella 
föreningar hanteras i särskild ordning.  

  

 
2 Den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som bygger på demokratiska värderingar 
samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den 
offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelandeföreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller 
liknande sammanslutningar. 

 

Page 534 of 719



Sida 18 av 18 
 

  

 

Statliga eller regionala stöd för insatser inom kultur- och 
fritidsverksamhetens kompetensområden 
Statliga eller regionala stöd till kommunen för verksamhet inom kultur- och 
fritidsverksamhetens kompetensområde för kortare eller längre perioder, 
som kommunstöd till alla kommuner eller som medel att ansöka.  

Syfte 

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

Inriktning 

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

Krav 

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

Stödets storlek 

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

Ansökan, redovisning, utbetalning 

Den administrativa behandlingen av stödet utformas vid varje tillfälle. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 196  Dnr 2021KS271 

Tillfälligt tillägg till avtal om kommunal avtalssamverkan avseende 
serveringstillstånd och tillsyn samt taxa år 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner det tillfälliga Tilläggsavtal till avtal om samverkan alkohol 
och tobak med Göteborgs Stad. 
  
Kommunfullmäktige fastställer taxan för alkoholserveringstillsyn och ansökan om 
serveringstillstånd till noll kronor för år 2021. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt kommundirektör att underteckna avtalet. 
  
*Rättelse enligt § 36 FL har skett, justerarna korrigerade skrivfel den 7 juni 2021 (del av 
beslutet saknades i protokollet). Originalprotokoll med signatur förvaras på kansli, arkiv. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2020 § 9 att teckna avtal om kommunal samverkan 
med Göteborgs Stad för utförande av uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622) och lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Härryda kommun har förpliktigat sig att följa 
den taxa som Göteborgs Stad tillämpar för avgifter för alkoholtillsynen och 
serveringstillstånden och att de avgifter som tillståndshavaren debiteras ska tillfalla Göteborgs 
Stad som ersättning för verksamheten.  
  
Kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat om nolltaxa för år 2021 vilket riskerar uteblivna 
intäkter från avtalskommunernas tillståndshavare. Göteborgs Stad har inkommit med 
önskemål om omförhandling av avtalet genom ett tillägg, som avser att gälla för år 2021. 
Tillägget innebär att Härryda kommun inte ska vara bundet av förpliktelsen att följa gällande 
taxa i Göteborgs Stad, utan kan besluta om att samma eller annan taxa ska gälla för året. 
Accepteras tillägget ska också beslut om taxa fattas. 
  
Följer Härryda kommun rådande nolltaxa i Göteborg Stad medför det att verksamheten ska 
finansieras med kommunala medel, förslagsvis från näringslivsenheten inom ramen för 
utvecklingsfunktionens anslag. 
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Beslutsunderlag 
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--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Christina Christensen 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-04-27   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS271 709 

 

 

Tillfälligt tillägg till avtal om kommunal avtalssamverkan 
avseende serveringstillstånd och tillsyn samt taxa år 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner det tillfälliga Tilläggsavtal till avtal om 
samverkan alkohol och tobak med Göteborgs Stad. 
 
Kommunfullmäktige fastställer taxan för alkoholserveringstillsyn och 
ansökan om serveringstillstånd till noll kronor för år 2021. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtalet 
uppdrar kommunstyrelsen åt kommundirektör att underteckna avtalet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2020 § 9 att teckna avtal om 
kommunal samverkan med Göteborgs Stad för utförande av uppgifter enligt 
alkohollagen (2010:1622) och lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. Härryda kommun har förpliktigat sig att följa den taxa som 
Göteborgs Stad tillämpar för avgifter för alkoholtillsynen och 
serveringstillstånden och att de avgifter som tillståndshavaren debiteras ska 
tillfalla Göteborgs Stad som ersättning för verksamheten.  
 
Kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat om nolltaxa för år 2021 vilket 
riskerar uteblivna intäkter från avtalskommunernas tillståndshavare. 
Göteborgs Stad har inkommit med önskemål om omförhandling av avtalet 
genom ett tillägg, som avser att gälla för år 2021. Tillägget innebär att 
Härryda kommun inte ska vara bundet av förpliktelsen att följa gällande 
taxa i Göteborgs Stad, utan kan besluta om att samma eller annan taxa ska 
gälla för året. Accepteras tillägget ska också beslut om taxa fattas. 
 
Följer Härryda kommun rådande nolltaxa i Göteborg Stad medför det att 
verksamheten ska finansieras med kommunala medel, förslagsvis från 
näringslivsenheten inom ramen för utvecklingsfunktionens anslag. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 april 
 Tilläggsavtal till avtal om samverkan daterat 23 april 2021 
 Avtal om samverkan gällande från 1 mars 2020 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2020 § 9 att teckna avtal om 
kommunal samverkan med Göteborgs Stad för utförande av uppgifter enligt 
alkohollag och lag om tobak och liknande produkter. Det är överenskommet 
i avtalet att Göteborgs Stad som ersättning erhåller de avgifter för tillstånd 
och tillsyn som tas ut av tillståndshavare. Avtalet förpliktigar Härryda 
kommun att följa den taxa som kommunfullmäktige i Göteborgs Stad vid 
varje tidpunkt tillämpar, inklusive årliga revideringar av avgiften. 
 
Kommunfullmäktige i Göteborg Stad beslutade 25 mars 2021 § 20 att sätta 
ned taxan för alkoholserveringstillsyn och ansökan om serveringstillstånd 
till noll kronor, vilket ska gälla för år 2021. Syftet, såvitt det utläses av 
ärendets handlingar, är att stötta restaurangnäringen i Göteborgs Stad. 
Emellertid framkom en oönskad konsekvens av beslutet, som innebär att 
Göteborgs Stad riskerar att inte få några intäkter för de uppgifter de utför för 
Härryda kommuns räkning.  
 
Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen, har till följd av beslutet inkommit med 
önskemål om omförhandling av avtalet genom ett tillägg, som avser att gälla 
för år 2021, och som per automatik upphör att gälla 31 december 2021. 
 
Tillägget innebär i korthet att Härryda kommun inte är bunden att följa den 
taxenivå, för nämnda avgifter, som beslutats av fullmäktige i Göteborgs 
Stad. I det fall kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutar om en 
taxenivå som innebär att Göteborgs Stads tillståndsenhet inte har 
kostnadstäckning för verksamheten ska Härryda kommun bekosta sin del av 
tillståndsenhetens verksamhet med egna medel.  
 
I det fall kommunfullmäktige beslutar att tillmötesgå Göteborgs Stads 
framlagda förslag om tilläggsvillkor och teckna det tillfälliga tilläggsavtalet 
innebär det att fullmäktige också behöver fatta beslut om taxan för år 2021. 
  
Beslutar kommunfullmäktige att inte teckna tilläggsavtalet kan en tänkbar 
konsekvens vara att Göteborgs Stad säger upp avtalet om kommunal 
samverkan gällande alkohol- och tobakstillsyn och tillstånd. Det skulle i så 
fall innebära att uppgifterna enligt alkohollag och lag om tobak och liknande 
produkter ska återföras till kommunen och verksamheterna byggas upp igen. 
 
Några av syftena med att ha ingått samverkansavtal med Göteborgs Stad är 
att effektivisera resursanvändningen och förenkla för tillståndshavare som 
etablerar sig i flera av Göteborgsregionens kommuner. Samverkan på 
området blir förutsägbart för näringen genom att handläggning, service och 
avgifter är likställt. 
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Verksamheten med tillsyn och tillstånd för alkoholservering är vanligtvis 
intäktsfinansierad. Beräkningen för tillståndshavarens tillsynskostnad sker 
mot krögarens försäljning av alkoholhaltiga drycker. Under 2020 har 
restaurangnäringen drabbats av hårda restriktioner och försäljningen av mat 
och dryck har minskat. Den kostnadsmässiga konsekvensen av en nolltaxa i 
Härryda kommun skulle uppskattningsvis och maximalt handla om 250 000 
kronor. Åtgärden att besluta om nolltaxa får ses som en näringslivsfråga och 
medlen att finansiera verksamheten föreslås komma från näringslivsenheten 
inom ramen för utvecklingsfunktionens anslag. 
 
 
 
 
Lena Lager Elin Hjalmarsson 
Sektorschef Utvecklingschef 
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Org.nr.: 212000-1355 
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Tilläggsavtal till ”avtal om samverkan” 
 
Mellan Göteborgs Stad, Tillståndsenheten, Miljöförvaltningen (nedan kallad Tillståndsenheten) och Härryda 
kommun, har följande tilläggsavtal ingåtts. 
 
1. Parter 
 
Härryda kommun 
Org.nr.: 212000-1264 
Adress: Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke 
 
Miljöförvaltningen 
Org.nr.: 212000 -1355  
Adress: Box 7012, 402 31 Göteborg 
Tel: 031-367 90 91 
 
2. Bakgrund 
 
Göteborgs Stads kommunfullmäktige har fattat beslut om nya avgifter för serveringstillstånd enligt 
alkohollag (2010:1622) för året 2021. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum: 2021-03-25 
 
Stödåtgärder för restaurangnäringen avseende taxa gällande alkoholserveringstillsyn och ansökan om 
serveringstillstånd § 20, 1640/20 
 
Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag:  

 Taxa gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd 2021 i Göteborgs 
kommun fastställs till 0 kr. 

 
Tillståndsenheten och Härryda kommun har ingått avtal om samverkan med stöd av 9 kap. 37 § 
kommunallagen (2017:725) (KL) med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, samma lagstiftning. 
Avtalet undertecknades den 2020-02-27 (Tillståndsenheten) respektive 2020-02-21 (Härryda kommun). 
 
Av avtalet framgår att Härryda kommun uppdrar åt Tillståndsenheten att för Härryda kommun bland annat 
utföra de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollag (2010:1622). Punkt tre (3). 
 
Av avtalet framgår också att samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen för Härryda 
kommun faktureras av Tillståndsenheten och tillfaller Tillståndsenheten. Punkt fyra (4). 
 
Vidare framgår att Härryda kommun ska besluta om och följa de nivåer för ansöknings- och tillsynsavgifter 
som beslutats av Göteborg Stad. Punkt tre (3). 
 
Av punkt tio (10) framgår att avtalet kan, på initiativ av parterna, under pågående avtalsperiod omförhandlas. 
Ändringar och tillägg i avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av behörig företrädare för båda parter 
för att vara giltiga. 
 
 
 
3. Tillägg 
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Avtal  

 
2021-04-23  

 

Miljöförvaltningen Besöksadress: Karl Johansgatan 23 Telefon: 031-365 00 00 
Box 7012 E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se 
402 31 GÖTEBORG Internet: www.goteborg.se/miljoforvaltningen 

Bankgiro: 338-7537 
Org.nr.: 212000-1355 

 
Sida 2 av 2

 
Genom detta tillägg avtalas att Härryda kommun, för året 2021, inte är bundna att följa de nivåer för 
ansöknings- och tillsynsavgifter som beslutats av Göteborg Stad enligt alkohollagen. Skulle Härryda 
kommun besluta att ändra sina avgiftsnivåer på ett sådant sätt att Tillståndsenheten inte längre har 
kostnadstäckning för sin verksamhet ska Härryda kommun bekosta sin del av Tillståndsenhetens verksamhet 
med egna medel. Beräkningen av Tillståndsenhetens kostnader ska utgå från de per den 31 december 2020 
gällande avgiftsnivåerna för avgifter enligt alkohollagen beslutade av Göteborgs Stad jämte indexuppräkning 
för 2021. Tillståndsenheten kommer att fakturera Härryda kommun för uteblivna tillsynsavgifter samt för 
uteblivna ansökningsavgifter. Fakturering kommer att ske årsvis. 
 
Om Härryda kommun beslutar att ändra avgiftsnivåerna så ska den meddela Tillståndsenheten detta. 
 
Om Tillståndsenheten får ökade kostnader på grund av att Härryda kommun ändrar sina avgiftsnivåer, till 
exempel genom ökad administration för återbetalning av redan betalade avgifter, får Tillståndsenheten 
fakturera Härryda kommun för dessa kostnader då det bedöms skäligt. 
 
4. Avtalstid och uppsägning 
 
Tilläggsavtalet gäller från och med att det undertecknats till och med 2021-12-31. 
 
Tilläggsavtalet kan inte sägas upp. 
 
5. Tilläggsavtalets förtida upphörande 
 
Part är berättigad att häva tilläggsavtalet om den andra parten väsentligen bryter mot sina förpliktelser och 
därefter inte vidtar rättelse utan dröjsmål efter skriftlig anmaning. 
Vid upprepade avtalsbrott av väsentlig betydelse har part rätt att häva tilläggsavtalet. 
 
6. Tvist 
 
Tvist med anledning av detta tilläggsavtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om 
parterna inte når en överenskommelse ska tvist avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första 
instans, med tillämpning av svensk rätt. 
 
Detta tilläggsavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt. 
 
Göteborg den 2021-          - 
 
 

Härryda den 2021-          - 
 
 

Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad 
 
 

Härryda kommun 
 
 

 
 
Anna Ledin, förvaltningsdirektör 

 
 
Namn, roll 
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Göteborgs Stad 
Social resursförvaltning 

IR!DA KO!MUN 
iron fr socialrjinst 

2020 -03- 04 
. 

r9.t jjiarieplanbeteckn 
I 

Avtal om samverkan 

Mellan Göteborgs Stad, Tillståndsenheten, Social resursförvaltning (nedan kallad 
Tillståndsenheten) och Härryda kommun, har följande samverkansavtal ingåtts. 

1. Parter 
Härryda kommun 
Org.nr.: 212000-1355 
Adress: 435 80 Mölnlycke 

Göteborgs Stad, Social resursförvaltning, Tillståndsenheten 
Org.nr.: 212000 -1355 
Adress: Box 5282, 402 25 Göteborg 
Tel: 031-367 90 91 

2. Bakgrund 
Avtal om samverkan ingås med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) (KL) 
med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, samma lagstiftning. 

3. Parternas överenskommelse 
Inom ramen för denna avtalssamverkan uppdrar Härryda kommun åt Tillståndsenheten 
att för Härryda kommun utföra de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollag 
(2010: 1622) och lag (2018 :2088) om tobak och liknande produkter. Med uppgifter 
avses handläggning och tillsyn med övrig hantering i enlighet med nämnda 
lagstiftningar samt annan tillämplig lagstiftning, förordningar och föreskrifter. 

Avtalet omfattar inte de bestämmelser om rökfria miljöer som regleras i lagen om tobak 
och liknande produkter. 

Härryda kommun uppdrar vidare åt förvaltningsdirektör vid Social resursförvaltning, 
Göteborgs Stad, att besluta på kommunens vägnar i ärenden enligt alkohollagen och 
lagen om tobak och liknande produkter, med möjlighet till vidaredelegering till anställd 
vid Tillståndsenheten i enlighet med bilagd delegation. Se bilaga 1. Delegering av beslut 
från Härryda kommun till förvaltningsdirektör vid Social resursförvaltning med 
möjlighet till vidaredelegering sker i enlighet med 9 kap. 37 § 2 st. samt 7 kap. 4-8 $$ 
KL. Denna delegering innebär inte befogenhet för anställd vid Tillståndsenheten att 
fatta beslut på Härryda kommuns vägnar enligt alkohollagen eller lagen om tobak och 
liknande produkter i sådant som följer av begränsningarna i 6 kap. 38 § KL. 
Begränsningarna omfattas bland annat av det som anges i alkohollagen 8 kap. 9 § och 9 
kap. 2 §. 

Härryda kommun ska i behörig ordning besluta om delegering av beslut enligt (V 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter till förvaltningsdirektör vid } / 

Postadress 
Social resursförvaltning 
Box 6131 
400 60 Göteborg 

Besöksadress 
Gardavagen 2 
E-post social.resurs@socialresurs.goteborg.se 
Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs 

Telefon: 031-365 00 00 
Fax. 031-367 90 12 
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Social resursförvaltning, Göteborgs Stad, med möjlighet till vidaredelegering till 
anställd vid Tillständsenheten. 

Härryda kommun ska besluta om och följa de nivåer för ansöknings- och tillsynsavgifter 
som beslutats av Göteborg Stad. 

4. Pris och betalningsvillkor 
Samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter för Härryda kommun faktureras av Tillständsenheten och tillfaller 
Tillständsenheten. 

5. Avtalstid och uppsägning 
Avtalet gäller från och med 2020-03-01 till och med 2021-06-30. 

Avtalet kan sägas upp av båda parterna till upphörande vid det kalenderårsskifte som 
inträffar närmast efter sex ( 6) månader från uppsägning. Om någon av parterna inte 
säger upp avtalet förlängs avtalstiden med ett år i taget. 

6. Uppföljning och information 
Tillständsenheten ska till Härryda kommun årligen skriftligen redovisa hur 
verksamheten bedrivits under det gångna året. I samband med årsredovisningen skickar 
Tillständsenheten även över tillsynsplanen. Vid behov sker återkoppling av 
tillsynsplanen under året genom besök i Härryda kommun. 

Tillständsenheten ska också, i enlighet med bilagd delegationsordning, till Härryda 
kommun anmäla vilka beslut som fattats och på vilken nivå beslut fattats. Besluten 
anmäls löpande i samband med att de fattas till, av Härryda kommun, anvisad e 
postadress. 

Part är skyldig att informera motpart om händelser och förändringar rörande 
verksamheten om dessa kan antas vara av väsentlig betydelse för motparten. 

Det åligger parterna var för sig att fullfölja den informationsskyldighet som följer av 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. 8 kap. 9 § och 9 kap. 7 § 
alkohollagen, 5 kap. 11 § och 7 kap. 20-21 §§ lag om tobak och liknande produkter. 

7. Offentlighet och sekretess 
Parterna förbinder sig att följa de regler om tystnadsplikt och sekretess som gäller för 
respektive verksamhet i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen eller vad som 
följer av överenskommelse. Tystnadsplikt gäller även vid avslutad anställning och efter 
att samverkan avslutats. 

Parterna omfattas var för sig av tryckfrihetsförordningen vilket bl.a. innebär att parterna 
var för sig ansvarar för tillämpning av allmänna handlingar och offentlighetsprincipen 
med de begränsningar som följer av bland annat offentlighets- och sekretesslagen. 

8. Dokumentation 
Parterna ansvarar var för sig för egen dokumentation, diarieföring och gallrij 
ärendehanteringen i enlighet med tillämplig lagstiftning och intema regler. {/ 

Postadress 
Social resursförvaltning 
Box 6131 
400 60 Göteborg 

Besöksadress 
Gardavägen 2 
E-post social.resurs@socialresurs.goteborg.se 
Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs 

Telefon: 031-365 00 00 
Fax. 031-367 90 12 
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Tillståndsenheten registrerar och förvarar pågående ärenden. Avslutade ärenden 
överlämnas till Härryda kommun för arkivering. 

Vid avtalets eventuella upphörande kommer Härryda kommun att få tillgång till den 
dokumentation som är hänförlig uppdraget och som inte redan lämnats över. 
Överlämnandet sker utan kostnad och med föregående samråd om hur det ska gå till. 

9. Personuppgiftsbehandling 
Parterna ansvarar var för sig för egen hantering och behandling av personuppgifter i 
enlighet med gällande lagstiftning, förordningar och interna regler. 

10. Ändringar, tillägg och överlåtelse 
Avtalet kan justeras under pågående avtalsperiod i det fall förutsättningarna för avtalet 
väsentligen förändras. En väsentlig förändring kan utgöras av ändringar i för avtalet 
relevant lagstiftning och/eller förordningar. Avtalet kan även, på initiativ av parterna, 
under pågående avtalsperiod omförhandlas. 

Ändringar och tillägg i detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av behörig 
företrädare för båda parter för att vara giltiga. 

Avtalet får inte överlåtas. 

11. Befrielsegrunder (Force Majeure) 
Parterna ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal om utförande 
hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför partens kontroll och som 
inte hade kunnat förutses. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. 
myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt 
på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större 
omfattning. 

Till händelser utanför parts kontroll ska inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan 
arbetskonflikt som beror av att part inte följer på marknaden gängse tillämpliga regler 
och principer. Part ska visa att konflikt som nyss sagts inte beror på parten. 

En part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten i händelse av 
nyss nämnda slag, som hindrar eller oskäligt betungar parts fullgörande av avtalet. 
Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt avtalet när händelsen av nu nämnda 
slag upphör. 

12. Avtalets förtida upphörande 
Part är berättigad att häva avtalet om den andra parten väsentligen bryter mot sina 
förpliktelser och därefter inte vidtar rättelse utan dröjsmål efter skriftlig anmaning. 
Vid upprepade avtalsbrott av väsentlig betydelse har part rätt att häva avtalet. 

13. Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan 
parterna. Om parterna inte når en överenskommelse ska tvist avgöras i allmä~mstol 
med Göteborgs tingsrätt som första instans, med tillämpning av svensk rätt. f 

l/a 
Postadress 
Social resursförvaltning 
Box 6131 
400 60 Göteborg 

Besöksadress 
Gårdavägen 2 
E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se 
Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs 

Telefon: 031-365 00 00 
Fax. 031-367 90 12 
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

Göteborg den 2020-02-2¥ 
Social resursförvaltning 
Göteborgs Stad 

Michael lvarsson 
Förval tningsdirektör 

Härryda den 2020-02.¢ 

Härryda kommun 

Peter Lönn 
Kommundirektör 

Bilagor: 
Bilaga, delegationsordning 

Postadress 
Social resursförvaltning 
Box 6131 
400 60 Göteborg 

Besöksadress 
Gardavägen 2 
E-post social.resurs@socialresurs.goteborg.se 
Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs 

Telefon: 031-365 00 00 
Fax. 031-367 90 12 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 200  Dnr 2021KS261 

Rapportering av avtalssamverkan 2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens uppgifter helt 
eller delvis ska utföras av annan kommun. Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan 
finns i kommunallagen (2017:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad 
extern delegation i en viss grupp av ärenden. 
  
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap. 38 
§ KL framgår att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om 
kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning. 
  
Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att 
kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och 
rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att 
kommunfullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även 
om den utförs av en annan kommun eller ett landsting. 
  
Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat 
ärende i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens 
förslag till budget. För år 2020 rapporteras Härryda kommuns avtalssamverkan separat genom 
detta ärende. 
  
Förvaltningen redovisar en sammanställning över de samverkansavtal som varit giltiga under 
år 2020 från respektive sektor/funktion. Sammanställningen innehåller information om vilken 
verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller landsting som avtalet har 
ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till extern delegering och om denna möjlighet har 
utnyttjats. 
  
Sektorn för utbildning och kultur, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, ekonomifunktionen 
och personalfunktionen har inte haft någon avtalssamverkan 2020 som ska rapporteras. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 maj 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Avtalssamverkan sektorn för samhällsbyggnad 
 Avtalssamverkan sektorn för socialtjänst 
 Avtalssamverkan Utvecklingsfunktionen 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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 1(2) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Anna Rapphed 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-05-03   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS261 106 

 

 

Rapportering av avtalssamverkan 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens 
uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. Bestämmelser om 
kommunal avtalssamverkan finns i kommunallagen (2017:725), KL. 
Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad extern delegation i en viss 
grupp av ärenden.  

Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos 
kommunstyrelsen. Av 9 kap. 38 § KL framgår att kommunstyrelsen årligen 
ska rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan 
enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning. 

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten 
innebär att kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya 
samverkansavtal under året och rapportera dessa till kommunfullmäktige. 
Syftet med rapporteringen är att kommunfullmäktige ska vara informerade 
och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om den utförs av en 
annan kommun eller ett landsting. 

Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen 
väcker ett separat ärende i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i 
samband med kommunstyrelsens förslag till budget. För år 2020 rapporteras 
Härryda kommuns avtalssamverkan separat genom detta ärende.  

I bilagan till denna skrivelse återfinns en sammanställning över de 
samverkansavtal som varit giltiga under år 2020 från respektive 
sektor/funktion. Sammanställningen innehåller information om vilken 
verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller 
landsting som avtalet har ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till 
extern delegering och om denna möjlighet har utnyttjats. 
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Sektorn för utbildning och kultur, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, 
ekonomifunktionen och personalfunktionen har inte haft någon 
avtalssamverkan 2020 som ska rapporteras.  

Beslutsunderlag 

 Avtalssamverkan sektorn för samhällsbyggnad 
 Avtalssamverkan sektorn för socialtjänst 
 Avtalssamverkan Utvecklingsfunktionen 

 
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
 
 

Page 558 of 719



 

Härryda Kommun 435 80 Mölnlycke  Besöksadress: Råda Torg  Telefon 031-724 61 00  Fax 031-724 61 75 
kommun@harryda.se  www.harryda.se 

 
Avtalssamverkan sektorn för samhällsbyggnad 
 

Avtal Avtalsparter (exkl. 
Härryda kommun) 

Verksamhet som bed-
rivs med stöd av avta-
let 

Ger avtalet möjlighet 
till delegering 

Har möjlighet till dele-
gering nyttjats 

Bygglovshandläggningsavtal  Bollebygds kommun Bygglovsverksamheten  
 
Vid jäv handlägger Boll-
lebygds kommun bygg-
lovsärenden åt Härryda 
kommun och tvärtom.  

Nej 
 

Nej 

Fullmakt för förlängning av 
ramavtal i samverkan med 
Mölndals stad, genomföra 
förlängning av ramavtal 
avseende elarbeten för VA-
service 

Mölndals stad  Vattenverksamheten  
 
Härryda kommun ger för 
ändamålet fullmakt för 
att genomföra upphand-
ling åt företrädarna på 
tekniska förvaltningen, 
Mölndals stad. 

Ja Ja 

Fullmakt för förlängning av 
ramavtal i samverkan  
med Mölndals stad, genom-
föra förlängning av  
ramavtal för VA-material 

Mölndals stad  Vattenverksamheten  
 
Härryda kommun ger för 
ändamålet fullmakt för 
att genomföra upphand-
ling åt företrädarna på 
tekniska förvaltningen, 
Mölndals stad. 

Ja Ja 
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Avtalssamverkan sektorn för socialtjänst 2021 
 
Avtal Avtalsparter (exkl. 

Härryda kommun) 
Verksamhet som bedrivs med 
stöd av avtalet 

Ger avtalet möjlighet 
till delegering 

Har möjlighet 
till delegering 
nyttjats 

Avtal om socialjour Göteborgs stad, 
Socialförvaltningen 
Centrum. 

Hälsa och bistånd, 
Barn och familj. Socialjour för 
Härryda kommun utanför 
ordinarie kontorstider 

Ja Ja 

Avtal med om utförande 
av uppgifter enligt 
alkohollag (2010:1622) och 
lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter 

Göteborgs Stad, 
Miljöförvaltningen 

Uppgifter enligt alkohollag 
(2010:1622) och lag 
(2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. 

Ja Ja 
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Avtalssamverkan Utvecklingsfunktionen 
 
Avtal Avtalsparter (exkl. 

Härryda kommun) 
Verksamhet som be-
drivs med stöd av avta-
let 

Ger avtalet möjlighet 
till delegering 

Har möjlighet till dele-
gering nyttjats 

Samverkansavtal avseende 
kommunal energi- och kli-
matrådgivning 

Borås Stad Utvecklingsfunktionen, 
Näringsliv 

Nej 
 

Nej 
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Tillfällig beredning för 
demokratifrågor
Lägesrapport till kommunfullmäktige 2021-06-17
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Beredningens uppdrag
Beslut i KF 12 november 2020:

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en tillfällig beredning för 
demokratifrågor för att genomföra en utvärdering av den 
politiska organisationen som beslutades i kommunfullmäktige 
16 oktober 2017 § 159, samt att genomföra en översyn av 
nu gällande arvodesreglemente.

H Ä R R Y D A  K O M M U N 2
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Beredningens uppdrag - tolkning

Att utvärdera den politiska organisationen innebär att 
svara på frågan
- Blev det som det var tänkt, är syftet med 

förändringen uppnått?
samt 
- Att peka på vad som kan behöva ändras och 

förbättras

H Ä R R Y D A  K O M M U N 3
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Beredningens sammansättning
• Anders Halldén (L), ordf
• Gunilla Wathne (S), vice ordf
• Eva Karlsson (M)
• Frida Lindström (C)
• Patrik Nordgren (KD) (Madeleine Söderlund t o m april)

• Cecilia Grebert Flatow SP)
• Ulf Dermark KP)
• Lina Eiserman Ålund (MP)
• Björn Mattsson (V)
• Peter Arvidsson (SD)

H Ä R R Y D A  K O M M U N 4
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Bakgrund - Varför ändra organisation?
Ur Demokratiberedningens nulägesanalys 2017:

• Tydligare roller och ansvar för de politiska organen - vem gör vad? 
(kommunfullmäktige, kommunstyrelse, beredningar, nämnder, utskott, arbetsgrupper)

• Kommunfullmäktiges roll behövde stärkas - mer debatt och 
öppenhet

• Beredningarnas arbete behövde utvecklas – upplevdes inte helt 
meningsfullt

• Det behövdes fler attraktiva politiska roller för både nya och erfarna 
politiker

• Det fanns väsentliga brister i tillit och förtroende

H Ä R R Y D A  K O M M U N 5
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Det här skulle den nya organisationen 
åstadkomma
• Enkel och tydlig politisk organisation – undvika onödig komplexitet

• Säkerställa KFs viktiga särställning 

• Stimulera helhetssyn både vad gäller medborgaren/invånaren och 
samhällsutvecklingen

• Välfärdsnämnden inrättades för att Kommunstyrelsen ska kunna ha ökat fokus 
på huvuduppdraget enligt kommunallagen (leda och samordna kommunen, uppsikt, 
ärendeberedning till fullmäktige, mm) samt utrymme att ägna sig åt dessa uppgifter.

• Kommunstyrelsen som nämnd ska ha helhetsansvar för 
samhällsbyggnadsfrågor samt ett helhetsansvar för ”övriga” 
verksamhetsområden.

• Välfärdsnämnden ska ha helhetssyn utifrån individens (medborgarens/ 
invånarens) perspektiv under hela livet. 

H Ä R R Y D A  K O M M U N 6
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Beredningens arbete
6 möten – digitalt 

• Enkät till alla politiker
• Omvärldsspaning
• Statistik och nyckeltal
• Avstämning mot 

demokratiberedningens rapport
• Dialog med presidierna i KS, 

VFN, MBN samt i den fasta 
beredningen

Stöd från förvaltningen
H Ä R R Y D A  K O M M U N 7

Genomgångar, analys 
och gruppdiskussioner –

påbörjat att dra 
slutsatser
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Enkät till alla politiker 
Både frågor med fasta svarsalternativ och frågor med 
fritextsvar

God svarsfrekvens 
• Svar från 89 av 139 politiker 
• Svarsfrekvens 64 %

God fördelning bland respondenterna 
• Ålder
• Politisk erfarenhet
• Majoritet/opposition 
• Politiska uppdrag

= Tillförlitligt material 

H Ä R R Y D A  K O M M U N 8
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Enkätresultatet i korthet
• Förhållandevis hög nöjdhet – organisationen uppfattas som tydlig i de 

flesta avseenden 
• Dock:

• Gränsdragningen mellan KS och VFN något otydlig
• Oklart uppdrag för beredningen

• Ingen skillnad mellan nya politiker och de som varit med länge, 
oppositionen mindre nöjd än majoriteten

• Synpunkter på ”kultur” och arbetssätt, ton, debattklimat och 
uppförande

• Kan antalet ledamöter/ersättare minska, t ex i beredningen och VFN?

• Behov av arbetsutskott till KS och VFN?

• Viss kritik mot majoritetens sätt att leda - oppositionen saknar de 
verktyg man behöver, upplevelse av att bli utestängd

H Ä R R Y D A  K O M M U N 9
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Omvärldsspaning och nyckeltal
• Kommuner organiserar sig olika – det 

påverkar antal invånare per politiker och 
antalet kommunalråd

• Härryda har färre politiker per invånare än 
genomsnittet för kommuner

• Nettokostnaden för den politiska 
verksamheten i Härryda ligger under 
genomsnittet för kommuner - men har ökat 
sedan omorganisationen 2019

H Ä R R Y D A  K O M M U N 10
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Avstämning mot 
demokratiberedningens rapport
Vad har inte genomförts utifrån intentionerna i rapporten?

• Samverkan och samordning
• Nya former och arbetssätt för samverkan, samordning och dialog 

ska utvecklas – främst av kommunstyrelsen 
• Respektive presidium kan ta initiativ till samverkan men KFs 

presidium avgör om ett särskilt arbetssätt ska fastställas

• Utskott
• Kommunstyrelsen och välfärdsnämnden har möjlighet att själva 

organisera arbetet utifrån kommunfullmäktiges uppdrag och 
tillsätta samt hantera eventuella utskott – hittills endast inrättat 
ekonomiutskott respektive myndighetsutskott, främst arbetat 
med arbetsgrupper

H Ä R R Y D A  K O M M U N 11
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Sammanfattande iakttagelser så här 
långt + för fortsatt dialog
• Inga indikationer om behov av större förändringar i organisationen

• Tydliggörande/gränsdragningar mellan KS och VFN

• Processerna för hur ärenden bereds inför beslut behöver tydliggöras –
behov av ökad transparens från oppositionspartier

• Storlek på de politiska instanserna (främst beredningen och VFN) 
respektive presidierna kan behöva ses över

• Användning av utskott – kan ersätta arbetsgrupper, ha utskott med 
beslutsmandat för effektivisering, t ex KS arbetsutskott

• Behov av utökad samordning för att öka helhetssyn

• Kulturfrågorna – debattklimat, spelregler mm

H Ä R R Y D A  K O M M U N 12
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Fortsatt arbete i beredningen

• 5 ytterligare möten bokade

• Arbete med uppdraget om arvode sker under hösten

H Ä R R Y D A  K O M M U N 13
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Beredningen ska så småningom 
kunna svara på….

Om det blev som det var tänkt, är syftet med 
förändringen/den nya politiska organisationen 
uppnått?
samt 
peka på vad som kan behöva ändras och förbättras. 

H Ä R R Y D A  K O M M U N 14
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1 Svarsfrekvens och bakgrundsvariabler 
För att undersöka vad Härryda kommuns politiker anser om den rådande politiska 
organisationen valde den tillfälliga beredningen för demokratifrågor att göra en 
enkätundersökning som gick till alla ledamöter i Härryda kommun. Av de 139 
ledamöter som fick enkäten besvarade 89 ledamöter enkäten, vilket ger en 
svarsfrekvens om 64 procent. Särskilda insatser gjordes för att öka 
svarsfrekvensen, bland annat genom påminnelser på olika sätt och förlängd 
svarstid vid några tillfällen. 

 

1.1 Respondenternas ålder 
Hur gammal är du?  Antal svar 
Under 39 år 4 (5,6%) 
40-49 år 17 (19,1%) 
50-59 år 15 (16,9%) 
60-69 år 26 (29,2%) 
Över 70 år 26 (29,2%) 
Summa 89 (100,0%) 

 

1.2 Hur länge respondenterna haft politiska uppdrag i Härryda kommun 
Hur länge har du haft politiska uppdrag i Härryda kommun? Antal svar 
Två eller fler mandatperioder 60 (67,4%) 
Detta är min första mandatperiod 29 (32,6%) 
Summa 89 (100,0%) 

 

1.3 Om respondenterna tillhör oppositionen eller majoriteten 
Tillhör ditt parti den politiska majoriteten eller 
oppositionen? 

Antal svar 

Majoriteten 50 (56,2%) 
Oppositionen   39 (43,8%) 
Summa 89 (100,0%) 

 

1.4 Respondenternas politiska uppdrag 
Vilka politiska organ har du uppdrag inom? Antal svar 
Kommunfullmäktige 63 (70,8%) 
Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 17 (19,1%) 
Kommunstyrelsen 25 (28,1%) 
Välfärdsnämnden 21 (23,6%) 
Miljö- och bygglovsnämnden 9 (10,1%) 
Annat 24 (27,0%) 
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2 Allmänt om den politiska organisationen 
 

2.1 Den politiska organisationen i Härryda kommun är enkel och tydlig 

 
 

2.2 Den politiska organisationen underlättar för helhetssyn vad gäller  
invånarperspektiv 
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2.3 Den politiska organisationen underlättar för helhetssyn vad gäller 
samhällsutvecklingen    

 
 

2.4 Det finns attraktiva och meningsfulla politiska roller för både nya och 
erfarna politiker    
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2.5 Förvaltningen är anpassad efter nuvarande politiska organisation    

 
 

2.6 Kommentarer till frågorna 

Organisationen är i viss mån tolkningsbar. Inga klara riktlinjer om vem som bestämmer vad.  Vissa viktiga 
frågor för politiken och invånarna kommer inte till invånarnas kännedom i KF som är den enda möjligheten 
för dem att få information och som är offentlig för alla. 

Helhetssyn saknas ofta i den politiska beslutsapparaten. Ett tydligt exempel på detta är behandlingen av 
etableringen av IES, där VFN inte har involverats i de delar som handlar om t ex vilka konsekvenser en etab-
lering förväntas få på den kommunala skolan. Den stora övergripande frågan om Agenda 2030-arbetet ver-
kar inte hamna varken här eller där. 

Oklara maktförhållande mellan KS, M o B och Välfärdsnämnden. 

Det är svårt att veta svaret fullt ut på dessa frågor. 

Jag anser att den politiska organisationen är tydlig, men är inte säker på att gemene man gör det. 

När det gäller helhetssyn så var beslutet noga med att politiken inte skulle tappa den. Det fungerar utifrån att 
de politiska partierna har partivisa och grupperingsmässiga (majoritet o opposition) gemensamma grupp-
möten där både VFN och KS frågor diskuteras. En förutsättning är ju då iofs att varje ledamot deltar i dessa. 
Kommunfullmäktiges roll och särställning är väldigt tydlig utifrån reglementen och styrmodell. Men op-
positionen gillar naturligtvis inte att en majoritet får igenom sina förslag till beslut i nämnderna. Det är inte helt 
renodlat med en förvaltning och flera nämnder, det blir otydligt vilken nämnd som styr vad. 

På pappret är det bra. I det stora hela fungerar verkligheten men det är svårare att uttala sig om då jag inte 
har kontroll över alla delar rent praktiskt. 

Skulle vilja se att Förvaltningen opartisk genomför sina uppdrag enligt vad majoriteten beslutat. 

”Onödig komplexitet” innebär minskat inflytande och sämre demokrati. Fler politiker bör engageras och på så 
sätt öka möjligheten att påverka beslut, vilket också ökar intresset för att ”vara politiker”. 

Frågor som hanteras i både KS och VFN kan bli otydliga beträffande vem som ansvarar för vad. Ett bra 
exempel är etablering av privat verksamhet som är både en lokalfrågan och en behovsfråga. Det bör tydlig-
göras hur sådana ärenden ska beredas. 

Gällande politiska roller/uppdrag upplever jag attraktiviteten och meningsfullheten låg med hänsyn till min 
uppfattning av hur majoritetens kommunalråd hanterar sitt ledarskap. Diktatoriskt i min mening. Kan inte vara 
särskilt meningsfullt ens för allianspolitikerna i kommunen med en sådan ledning. Däremot menar jag inte att 
de politiska uppdragen i sig inte kan vara meningsfulla och attraktiva i sin grundutformning.   
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Den politiska organisationen är mycket toppstyrd 

Den politiska organisationen är förvisso enkel och tydlig, KSO upplevs ha ett finger överallt så det är tydligt 
att det är KSO man ska övertyga om man vill något. Av samma anledning finns det ingen meningsfull roll ef-
tersom hela majoriteten ändå aldrig går emot vad KSO bestämt. Förvaltningen känns inte riktigt anpassad 
efter två nämnder när samma kommundirektör sitter med på både KSO och VFN, där det upplevs som att kd 
går KS ärenden först och främst. 

Mycket av bristen på förtroende för politiken i Härryda är orsakat av de oklara beslutssystem som finns. Detta 
leder till att mycket av de allmänna debatterna ger intryck av total förvirring, detta är olyckligt för ett generellt 
förtroende för politiken. Bristen på transparens skapar politiska drama. 

Många beslut rundar KF och tas i stängda rum i VFN och KS. Flera beslut borde tas i KF där medborgare har 
fritt tillträde. Alternativt kan KF och VFN möten vara öppna för allmänheten förutom under sekr. ärenden. 

 

2.7 Allmänt om den politiska organisationen utifrån ålder 
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2.8 Allmänt om den politiska organisationen utifrån om man tillhör 
majoriteten eller oppositionen 

 
 

 

2.9 Allmänt om den politiska organisationen utifrån hur länge man haft 
politiska uppdrag i Härryda kommun 
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3 Kommunfullmäktige 
 

3.1 Kommunfullmäktiges roll i kommunen är tydlig    

 
 

3.2 Kommunfullmäktiges möten är meningsfulla    
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3.3 Kommunfullmäktiges roll har stärkts efter den nya politiska 
organisationen    

 
 

3.4 Uppdrag och roll för kommunfullmäktiges presidium är tydligt    
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3.5 Arbetsformerna för kommunfullmäktiges presidium är ändamålsenliga    

 
3.6 Kommentarer till frågorna 

Det är svårt att förstå budgetprocessen, när skall den egentligen debatteras. 

Har inte insyn i kommunfullmäktiges arbete. 

Politiker på plats känns som ett väldigt ineffektivt sätt att möta medborgare. Jag har föreslagit att detta skulle 
kunna göras som ett digitalt event mestadels, och att det kompletteras med verkliga möten ute i samhället.  

KS struntar i KF t ex genom att vägra utreda återremisser. 

Det demokratiska systemet har ingen (och skall inte ha) något skydd mot destruktivt beteende från ledamöter. 
Samtalstonen i fullmäktige är fruktansvärt låg och beskyllningar och falska påståenden haglar rakt ut i etern i 
direktsändning. Ofta oemotsagda då de mestadels inte har med ärenden att göra och det är omöjligt att granska 
och rätta till dessa. Naturligtvis en strategi från oppositionspolitiker, men väldigt destruktivt för kommunfullmäk-
tige, det demokratiska systemet och medborgarna. Sista frågan kan bara KFs presidiet svara på, men arbets-
formerna i arbetsordningen är tydlig.  Generellt bör arbetsordning för fullmäktige uppdateras med bl.a. införande 
av talartid och tydligare regler för distansmedverkan om vi nu skall ha kvar det. 

Det tillåts för mycket utspel i fullmäktige som inte berör den fråga som behandlas. 

Svårt att få gehör för avvikande frågor 

KF:s roll har inte förstärkts hittills i den nya organisationen. Flera viktiga frågor kommer inte upp i KF utan stan-
nar i KS. Mötena blir för långa vilket ofta innebär att ärenden inte alltid blir på något sätt färdigbehandlade efter-
som ledamöter inte vill förlänga debatten p g a tidsbrist. Inte bra ur en demokratisynvinkel. Många ledamöter 
har ett arbete att gå till nästa dag. Extra sammanträde behövs för att beta av ärende som vi ligger efterled. Led-
tider är för lång i många ärenden. 

Jag sitter inte i några presidier och svarar därför vet ej på alla sådana frågor. 

Avsaknaden av en relevant budgetdebatt gör att det är svårt att förstå den viktiga rollen.  Debatten förs inte i 
fullmäktige utan tvingas in på insändarsidorna. 

För långa sammanträden, tjatigt och för mycket upprepningar  

Det har blivit för mycket tjafs på KF där vissa individer inte håller sig till ämnet, är ohyfsade samt allmänt tjatiga 
dvs upprepar fler gånger det de redan sagt eller det som andra sagt samt att man ljuger.  Debattklimatet har 
blivit mycket rått och tonen ohyfsad, man har tagit efter Trump. Jag önskar alla ledamöter kunde behärska sig 
och tala i en trevligare ton. Jag tror inte allmänhetens syn på politiker gynnas av detta oskick. Det är op-
positionen som beter sig på detta sätt. 
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Det är ingen bra debatt i KF. Beteendet ledamöter emellan måste utvecklas. Personangrepp bör förbjudas lik-
som att ständigt mala på om frågor som inte debatteras. Fullmäktiges presidium behöver skarpare verktyg för 
att styra debatter både med tid och innehåll. 

KFs roll är tydlig. Det är kommunens högst beslutande organ, ställd över KS. Det är där vi framför våra åsikter 
och debatterar inför medborgarna så de kan ta ställning efter att ha hört våra argument och själva bedöma 
våran kompetens att förvalta rollen som förtroendevald. Därför är KFs möten meningsfulla. Däremot har den 
rollen försvagats med den nya organisationen. Vi har t.ex aldrig en budgetdebatt! Det upplevs också av allmän-
heten som att KF blivit ett formalia för att fastställa det KS redan beslutat. 

Vore det större diskussions- och kompromissvilja från den ledande majoriteten för att komma fram till bredare 
överenskommelser hade mötena känts mer meningsfulla för fler av de deltagande.  

Frågan är märkligt ställd då väldigt få vet vad presidiets arbete är och går ut på. Borde vara transparentare vad 
presidiet faktiskt gör. 

KF mötena blir bara sämre o sämre då vissa inte håller sig till frågan som skall behandlas  

 

3.7 Jag uppfattar att kommunfullmäktiges huvuduppdrag är följande   

Kommunens högsta beslutande organ 

De avgörande och slutliga besluten. Återförvisningen till KS är dock något problematisk och inbjuder till fördröj-
ningar för dem som vill så, men är väl enligt KL. 

Att förvalta rollen som högsta beslutande organ och låta åsikter och synpunkter komma till allmänhetens kän-
nedom, under ordnade former.  

Högsta beslutande organ, fattar beslut i principiellt viktiga ärenden, t.ex. budget, skattesats, avgifter, verksam-
het. 

Ta till vara kommun invånarnas intressen!  

Fastställa politiska organisationen, utse kommunstyrelsen samt dess uppdrag 

Behandla ärenden av principiell art. Budgeten.  

Fatta de beslut KS - VFN inte får enligt lag. Borde vara forum för öppen debatt där fler medborgare får komma 
till tals och framför allt vara mera tillgängligt för medborgare genom uppmuntran av fri delning av sändningar. 

Fatta beslut som uppfyller att tillgodose medborgarnas välmående och vi uppfyller allas lika rätt till servicen i 
kommunen. 

Beslut 

Att vara ett tydligt instrument i demokratins tjänst transparent för våra medborgare. 

Övergripande ansvaret i kommunen. 

Efter information fatta nödvändiga beslut 

Representera partier och väljares vilja 

Att se till att kommunen utvecklas i enlighet med de styrande målen och dokumenten. Följa upp och säkerstäl-
la och sätta ramarna inom vilka kommunen ska utvecklas.  

Framgår av lagstiftning.  

Fattar beslut om verksamhet och budget 

Att hantera det som KS och VFN skickar den vägen för beslut. 

Kommunfullmäktige att ha helhetssyn, samt fatta slutgiltiga beslut och förmedla dessa till allmänheten. 

"Kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige ska även vara ett forum för idéer, debatt och information. 
Forumet ska ge ledamoten möjlighet till aktiv påverkan på de politiska besluten och ge allmänheten möjlighet 
till insikt i besluten. " (från hemsidan) Det går inte att organisera bort de konflikter som finns idag i KF. 
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Fatta slutliga beslut om olika ärenden 

Att bestämma kommunens övergripande riktning, följa och leda verksamheten i de större frågorna 

Debattera och fatta beslut i de beslut som kommer upp. Men alla ärenden kommer inte till fullmäktige, svårt 
förstå vad som avgör det. 

Att ta beslut som leder kommunen.  

Att initiera politiska beslut för invånarnas bästa i samråd med KS och verksamhet 

Att ge tydliga uppdrag/ramar vad nämnderna skall hantera 

Beslutande 

Högsta beslutande organ 

Besluta och leda 

Granska nämndernas agerande och lyfta och fälla avgörande i viktiga frågor.  

Tillvarata allmänhetens intresse 

Besluta i frågor av strategisk karaktär för kommunen. 

Ha helhetssyn och vara enkel och tydlig. Dess särställning måste säkerställas. Leda och samordna kom-
munen. 

Debattera öppet inför medborgarna och vara kommunens högsta beslutande organ på riktigt! 

Att vara det ytterst beslutande organet för politiska frågor i kommunen. 

Fatta vettiga beslut  

Följa kommunallagens beskrivning av KF uppgifter tillsammans med KFs arbetsordning och beslutat styr-
modell för Härryda Kommun. 

Kommunens högsta beslutande organ. 

Övergripande principiella frågor. 

vara högsta beslutsfattande organ för det stora frågorna där ej välfärdsnämnden eller KS själva kan/får fatta 
beslut. 

Verkställa idéer från KS, tjänstemännen och invånarna. Säkerställa att invånarnas pengar används rätt. 

Kommunens högsta beslutande organ. Öppet och offentligt för kommuninvånarna.  

Att fatta de politiska beslut som måste till för att sköta en kommun  

Enskilt beslutsfattande av majoriteten med viss tid avsatt för diskussion och utrymme för interpellationer och 
motioner som inte hörsammas.  

Kommunens beslutande församling 
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4 Kommunfullmäktiges beredning  
 

4.1 Kommunfullmäktiges berednings roll och uppdrag är tydligt    

 
 

4.2 Beredningens arbete tillför kommunfullmäktiges arbete långsiktigt 
perspektiv och helhetssyn på samhället och välfärden    
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4.3 Kommentarer till frågorna om beredningen 

Jag tycker det blir väl mycket lekstuga och snillen spekulerar i den här typen av beredningar. Hade person-
ligen känt mig tryggare med underlagen om de beretts av tjänstemännen med kompetens och kunskap i 
sakfrågorna. Nu blir det politiskt färgat i för hög utsträckning.  

Otydlig målformulering. Diffust arbetssätt. Krävs mer klara direktiv.  

Ingen uppfattning om senaste års beredningar men upplevde under tiden jag satt i en beredning att det var 
närmast meningslöst, det var mycket svårt att påverka politiken både på kort och lång sikt.  

Kan bli bättre 

Beredningen behöver en större budget och ges mandat att beställa utredningar från förvaltningen eller ex. 
konsulter. Beredningen kan där vara beställare och styra utredningsarbete. 

Beredningens uppdrag skall komma från KF, vilket det inte gör idag. Endast det första uppdraget ang kom-
munens vision kom från KS och KF Känslan är att organisationen glömmer syftet med beredningen. Om inte 
beredningen själv hade föreslagit till KFP vad man ville arbeta med så hade beredningen varit arbetslös un-
der år 2020. Det är viktigt att organisationen ser beredningen som en politisk resurs. Antal ledamöter är för 
många. Flera ledamöter har hoppat av under denna mandatperiod eftersom de antingen inte finner det int-
ressant eller inte hinner lägga ner mer fritid på arbetet.  

Det blir ju upp till bevis nu om t ex välfärdsnämnden använder rapporten om äldreomsorgen som beslutsun-
derlag. 

Jag har svårt att ha en bestämd åsikt i frågan. 

Verkar vara ett organ för att det skall finnas politiska poster att fördela. De används inte sonett värdefullt 
verktyg. De har bara fått ett uppdrag och det var arbetet med visionen som var bra, meningsfull och lyckad. 

Oklart vilken beredning som avses. Demokratiberedningen har ett alltför avgränsat arbetsområde. 

Beredningens namn är möjligen beskrivande, men eftersom få kommer ihåg det är det inte bra. Berednin-
gens arbete var länge väldigt osynligt. Jag hade gärna sett återkoppling lite oftare om vad man diskuterade. 

Tycker inte beredningen behövs 

Är ej tillräckligt insatt i denna beredning.  

Tveksam till tydligheten i uppdragen. Bristfälligt stöd till beredning. Osäker på om beredningens resultat tas 
tillvara i förvaltningen. 

Än så länge har det kommit relativt sparsamt med material från beredningen.  

För tidigt att svara på andra frågan. 
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4.4 Så här kan beredningens roll och arbete utvecklas 

Tydligare och avgränsade uppdrag. Rimliga resurser skall anslås. 

Bättre framförhållning 

Vet ej. 

Rätt personer med intresse för uppgiften. 

Färre antal ledamöter i beredning och klarare direktiv. Snävare ämnesområden att bearbeta. Mer sammanhål-
len beredning. 

Ge mer tid och styr inte så hårt 

informera mer om dess pågående arbete. 

Att förslag till beslut ges 

Förenkla möjlighet att göra utskott 

Ett dilemma att ha tydligare direktiv utan att hämma kreativiteten. 

Friare tyglar och större mandat att självt formulera kreativa tankar om hur framtidens demokrati bör utformas. 

Avveckla! 

Kanske presentera sina resultat (delresultat) mer löpande?  

Tydliga uppdrag från KF 

Beredningen behöver agera fritt och kreativt för att kunna framställa konkreta o tydliga rapporter samt beslut-
sunderlag. 

Tydligare uppdrag 

Tydligare uppdrag, färre ledamöter för att effektivisera arbetet  

Beredningen skall ha en central och strategisk funktion. Emellertid ser man mycket få tecken på att genom-
tänkta strategier verkligen framkommer, och än mindre ligger till grund för beslut. 
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5 Kommunstyrelsen 
 

5.1 Kommunstyrelsens roll och uppdrag är tydligt    

 
 

5.2 Arbetet med ekonomiutskottet fungerar bra    
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5.3 Ekonomiutskottets roll och uppdrag är tydligt  

 
 

5.4 Arbetet med arbetsgrupper till kommunstyrelsen fungerar bra    
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5.5 Uppdrag och roll för kommunstyrelsens presidium är tydligt    

 
 

5.6 Arbetsformerna för kommunstyrelsens presidium är ändamålsenliga   
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5.7 Kommentarer till frågorna om kommunstyrelsen 

När det gäller KS presidium så har oppositionsråd ingen funktion alls (förutom att vara ständig justerare av KS 
protokoll, vilket är bra, samt representera oppositionen vid ägarråd och diverse kontakter med myndigheter. Op-
positionsråd borde ha ett ansvar för att informera den samlade oppositionen även om de inte samarbetar. 1.e 
vice ordförande skulle man kunna bestämma ansvarar för t.ex. de olika råden och/eller leda någon arbetsgrupp. 
1:e vice ordförande har betydligt högre "timersättning" än både ordförande och oppositionsråd. Ordföranden 
borde ha tillgång till politisk sekreterare med tanke på allt ansvar och allt som skall hanteras. Oppositionsråd har 
hur mycket tid som helst och inget ansvar och behöver därför inget politiskt sekreterarstöd. 

KS roll känns otroligt övergripande eftersom allt mellan himmel och jord kan lyftas in där beroende på vad KSO 
för dagen känner att han vill behandla eller ha koll på, in i minsta detalj. Exempelvis kan det aldrig vara KS upp-
gift att besluta om kommunen ska köpa in en nödvändig sopborste eller coreswitch eller inte, så som det 
förekommit. Så som det utvecklats under mandatperioden har KS gått från en tydlig roll som KFs beredande 
organ till KSO:s alibi för att han ska få bestämma vad han vill. Däri ligger också kritiken mot KS presidiums ar-
betsform, den är inte ändamålsenlig eftersom beslut redan har fattats i ett informellt s.k ”majoritetens presidie”. 

Sitter ej med i kommunstyrelsen men vad jag kan läsa mig till så blir många bra förslag nedröstade 

Finns det arbetsgrupper? 

Det behövs ett KSAU i KS som bereder de olika ärenden. Ärenden som ska beslutas i KS och där beslutet kom-
mer att påverka en annan nämnds arbete/ansvarsområde ska KS inhämta synpunkter på ärendet från den 
berörda nämnden innan beslut fattas.  

Behöver förstå bättre kommunstyrelsen ansvarsområden och hur de genomför sitt arbete. 

Alltför lite av väl bearbetade djupanalyser förekommer/presenteras. Vad olika alternativ kan innebära saknas 
också. Toppstyrningen från majoriteten är hård, vilket medför ett underskott på information och åsikter; dessa 
framförs och analyseras/diskuteras alltför lite.  

Helhetsansvar för övriga verksamhetsområden för KS ej tydlig i förhållande till KF. 

Delar av presidiet består av arvoderade poster utan arbetsbeskrivning eller ansvar. Det är fel att arvodera per-
soner utan uppdrag och ansvar kopplat till uppdraget. Delar av oppositionen utestängs effektivt av den tolkning 
av presidiets informella arbetsordning med MPB - förvaltningen och dess hemliga anteckningar.  

Oklart förhållande till övriga nämnder i synnerhet Välfärdsnämnden. 

Presidieberedningarna fungerar som inofficiella arbetsutskott vilket leder till bristfällig förankring av förslag och 
beslut. 

Det borde införas ett KSAU. Idag är det lite svårt att se var den gemensamma dialogen skall föras. 
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5.8 Vad ledamöterna i kommunstyrelsen anser i jämförelse med alla 
ledamöter 
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6 Välfärdsnämnden  
 

6.1 Välfärdsnämndens roll och uppdrag är tydligt    

 

 

6.2 Arbetet med utskott till välfärdsnämnden fungerar bra    
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6.3 Arbetet med arbetsgrupper till välfärdsnämnden fungerar bra    

 
 

6.4 Välfärdsnämndens myndighetsutskott fungerar bra för att hantera 
myndighetsutövning i individärenden    
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6.5 Ansvarsfördelningen mellan välfärdsnämnden och kommunstyrelsen 
är tydlig    

 
 

6.6 Uppdrag och roll för välfärdsnämndens presidium är tydligt    
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6.7 Arbetsformerna för välfärdsnämndens presidium är ändamålsenliga    

 
 

6.8 Kommentarer till frågorna om välfärdsnämnden 

Skulle rekommendera tydligare beskrivning av arbetsgruppernas ansvarsområden. 

Vi som sitter i välfärdsnämnden vet inte så mycket om många ärenden. Myndighetsutskottet och presidium 
har massa info som vi står utanför  

Ansvarsfördelningen sköts illa, exv. tycks VFN-ordf. inte förstå VFNs stora ansvar ex. i nuvarande Covidpan-
demitider. Även i VFN är styrningen/besluten hård från majoriteten, i den meningen att till och med beslut 
som borde vara uppenbart logiska ändå inte fattas, för att partipiskan (eller vad man skall kalla beteendet) 
tillåts dominera.  

Skolfrågan? 

För stort och omfattande uppdrag. Saknas demokratiska funktioner för snabbt beslutsfattande. Dela upp 
nämnden i tre nya nämnder. Värna bättre om sekretessen vid individäranden. 

Otydligt vilka frågor som ska behandlas på nämnd. röriga möten. Sen information i ärenden, ibland samma 
dag och svårt att hinna läsa in och att vara påläst samt ha hunnit diskutera i egna partigruppen. Ordföranden 
recenserar förvaltningens tjänstemän och ogillar politiska diskussioner i nämnden. Lägger sig i argument 
utan att framföra egna.  

Det kan inte sägas att VFN:s roll är tydlig och att distinktionen mellan VFN och KS är tydlig när VFN:s ord-
förande t.o.m svär sig fri från skolfrågor. 

Vad gäller presidiet fungerar det inte alls. Arvoderade positioner utan ansvar eller arbetsbeskrivning är dåligt 
för demokratin. Arbetsgrupper har inte presterat enligt uppdrag vilket medför att arbetet inte går framåt. 
Politiska styrningen haltar betänkligt och engagemanget bland vissa ledamöter är undermåligt. Inläsningsar-
vodet på någon timme på dokument som kan uppgå till 1000 sidor är för snålt tilltaget för att ledamöter skall 
kunna ta välgrundade beslut. 

Ansvarsfördelningen mellan VFN och KS har fungerat mycket dåligt när det gäller t ex IES-frågan. Det är 
väsentligt att det skapas en helhetssyn, där inte frågor läggs här eller där med vattentäta skott emellan. Ofta 
finns det aspekter som måste behandlas i båda nämnderna. 

2:e viceordförande borde ha samlat ansvar för att informera oppositionen även om de inte samarbetar. Bra 
att 2:e viceordföranden är ständig sekreterare. 1:e viceordförande borde kanske vara ansvarig för VFN's rep-
resentation i råden (som ligger organisatoriskt under KS). Alla ledamöter och ersättare i VFN måste förstå att 
de är ansvariga för den kommunala verksamheten inom deras områden, inte samhällsplanering, mark och 
fastighetsfrågor. De skall förhålla sig till de förutsättningar omges. Självklart skall KS samordna frågor som 
berör t.ex. placeringar kommunalt driven för- eller grundskola. 
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Upplevt att frågor hamnar i fel nämnd och ibland tas i kommunstyrelsen istället för välfärdsnämnden och det 
skapar en stor otydlighet för nya politiker och kan på sikt degradera ansvarskänsla och engagemang. Hur 
förtydligande ska gå till vet jag inte men det behövs. När ordförande har ett förslag till beslut upplever jag ofta 
att det inte är grundat i fakta eller ens finns svar på frågor för att motivera förslaget. Blir otydligt och svårt att 
bemöta "ickesvar".   

Jag överlåter åt de som sitter i VFN att svara på hur det fungerar.  Ansvarsfördelningen VFN/KS är tydlig, 
men att ha de hårda byggnaderna i KS och mjuka verksamhetsfrågorna i VFN är ju inte oproblematiskt. Det 
krävs bra samtal/samarbete/information/kommunikation. 

Uppenbarligen är rollen inte tydlig då en skoletableringsfråga kunde drivas mycket långt innan den kom upp i 
VFN.  

Man borde införa ett VFNau. 

Välfärdsnämnden är för omfattande och borde delas i tre nämnder. Sociala frågor, skolfrågor samt kultur- 
och fritidsfrågor. Vissa frågor, t ex kultur, diskuteras sällan eller aldrig. Med tanke på kommunens expansion 
genom ”Landvetter södra” bör vi ta höjd för framtiden och dela den här nämnden i tre mindre nämnder. Det 
ger ledamöterna möjlighet till specialkompetens och vitaliserar demokratin. Förmodligen också intresset för 
de specifika frågornas art.  

Det är tydligt att det inte är så tydligt för vare sig medborgare eller politiker hur gränsdragningen mellan KS 
och VFN är, så det skulle behövas göras en rejäl information om detta. 

Välfärdsnämndens myndighetsutskott fungerar bra men egentligen borde alla frågor av den karaktären 
behandlas i utskottet. Demokratiberedningen eller förvaltningen borde se över så att det går att lösa. 

För många ledamöter som är inblandade i sekretessärende i VFN. VFN presidiet uttalar sig ibland att 
presidiet har deltagit i olika besök. Detta stämmer inte eftersom man vid flera tillfällen inte inbjudit 2 vice ordf 
att närvara. Fritid-och kulturfrågor har en tendens att inte prioriteras. Borde kanske ha en egen nämnd. VFN 
omfattar ett stort verksamhetsområde och borde kanske brytas ner. Ärendena är många och ett möte per 
månad är för lite för att hinna med så att inte mötena blir för långa. 

Inga synpunkter 

 

6.9 Vad ledamöterna i välfärdsnämnden anser i jämförelse med alla 
ledamöter 
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7 Miljö- och bygglovsnämnden 
 

7.1 Miljö- och bygglovsnämndens roll och uppdrag är tydligt    

 
 

7.2 Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och miljö- och 
bygglovsnämnden är tydlig    
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7.3 Kommentarer till frågorna om miljö- och bygglovsnämnden  

Helt klart finns det en alldeles för stor politisk inverkan på nämnden, som (som det förefaller) nästintill tvingas 
utreda och driva vissa ärenden enligt majoritetens (och således inte KS-presidiets) "önskemål".   

Finns många exempel på att MBN går KS ärenden även om MBN skall vara oberoende. MBN är alltför 
tjänstemannastyrt.  

Planfrågor tas inte alltid upp men ett mycket bra samarbete finns mellan politiker och tjänstemän  

Ärenden i KS som också berör miljö och bygglov bör KS inhämta synpunkter innan beslut fattas i KS. 

Här tycker jag inte att förvaltningen lyssnat på politiken. Vad jag vet har vi inte sagt att all nybyggnation ska ske 
i Landvetter södra  

MoBns uppdrag kring själva myndighetsbeslut är tydligt. Däremot så är budget- personal och organisationsan-
svaret otydligt mellan KS och MoBn. Uppdraget för MoBn borde uppdateras till att bara beröra myndighetsutöv-
ning. Idag finns skrivningar om "följa samhällsplanering" m.m. vilket gör det otydligt. För att få en mer likriktad 
inriktning av tagna beslut i samhällsbyggnadsfrågor borde kanske nämndens uppgifter bli en del av kommuns-
tyrelsens. Kommunens egna ansökningar av bygglov mm kan köpas från annan kommun. med en sådan jus-
tering skulle helhetssynen och kunskapsnivån kring samhällsbyggnadsfrågor öka. 

Upplevde en viss otydlighet i gränsdragningen mellan MoB och KS när jag satt i nämnden.  

Det händer allt för ofta att frågor ”överprövas” av KS.  

Verka funka 

Det kan upplevas som att när KS ger ett positivt planbesked så har man i praktiken gett ett bygglov, dvs gett sig 
in i MBN:s uppdrag. 

 

7.4 Vad ledamöterna i miljö- och bygglovsnämnden anser i jämförelse 
med alla ledamöter 
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8 Ledamöter och ersättare 
 

8.1 Om antalet ledamöter i kommunstyrelsen 

 
 

8.2 Om antalet ledamöter i välfärdsnämnden 
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8.3 Om antalet ledamöter i beredningen för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling 

 
 

8.4 Om antalet ledamöter i miljö- och bygglovsnämnden 
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8.5 Kommentarer om antalet ledamöter och ersättare 

Miljö- och bygglovsnämnden skulle kunna ha bara ledamöter, dvs kanske 11 st ordinarie och minst 7st på 
plats för att vara beslutsmässiga.   

MoBn liksom bolag bör ej ha ersättare. Alla behöver vara med på alla möten och kan då lika gärna vara 
ledamöter med samma ansvar. Flytta MoBn frågor till KS. Lägg ner beredningen eller förtydliga uppdraget 
och byt namn. Skulle kunna vara den beredning som är demokratiberedning och ta emot utredningsuppdrag. 
problemet är och att de inte har någon förvaltningsorganisation att använda sig av. Därför blir det konstigt 
och de kan naturligtvis inte ta resurser från KS eller VFNs verksamhet. 

De två sista har jag ingen uppfattning om eftersom jag aldrig deltagit där. 

Tycker att det är för många ersättare i välfärdsnämnden och kommunstyrelsen. 

Tycker det är ok. 

Behövs Välfärdsnämnden. 

Generellt bör alla nämnder och beredningar hållas mindre. 

VFN: Problemet är att nästan alltid bara c:a hälften av ledamöterna yttrar sig på mötena. En väsentlig orsak 
kan vara att vissa ärenden är mycket omfattade och att underlagen kommer in sent. — Det vore bättre med 
färre ledamöter och att man på något sätt valde dessa och ersättarna ur endast de större partierna; dock så 
att balansen majoritet/opposition bibehålls.  

MBN: Eftersom tyvärr det blivit mycket majoritetspolitik i nämnden bör antalet ledamöter ökas, så att en bätt-
re balans mellan partiernas representation nås. Vidare måste de ärenden där kommunen är sökande 
behandlas på ett mer icke-jävigt sätt, exv. genom att rekommendationer (med motiveringar) görs av en 
särskild extern och opolitisk grupp.   

Välfärdsnämnden bör delas i tre nämnder. Beredningen borde räcka med 13 ordinarie och ett antal ersättare. 

Jag anser inte att antalet ersättare behöver vara lika stort som ledamöterna, tillsammans utgör de mer än 
hälften av KFs ledamöter. Beaktar man både KS och VFN så utgör de båda fler människor än hela KF, det 
utarmar KFs betydelse. 

Är kanske för lite eftersom förhandsbesked har blivit mer omfattande ock nya frågar har tillkommit 

Under ett vanligt möte i VFN eller KS är det en handfull som bidrar till debatten. Det är en stor kostnad för 
kommunen att ha långa möten med 26 politiker och ibland lika många tjänstemän. Kan bantas kraftigt utan 
att kvaliteten på besluten försämras. Pengarna kan istället läggas på mer inläsningsarvode på de som 
faktiskt läser handlingar och skriver initiativ, reservationer och yrkanden. KSAU kan vara en väg framåt för 
mer rutinbetonade ärenden med bibehållen parlamentarisk representation. 

I beredningen borde finnas utrymme för väldigt många att ta sitt första uppdrag och komma in i arbetet i 
politiken, samtidigt finns det väldigt många frågor som beredningen skulle kunna adressera som inte gjorts 
ännu. 

KS: alla partier bör beredas plats som ordinarie.  

Beredningen: arbetssättet med att ta fram underlag, som ledamöterna gör själva på fritiden, gör att flera av-
säger sig uppdraget p g a tidsbrist eller intresse. Viktigt att de som tar uppdraget vet hur beredningen arbetar 
med att ta fram rapporter samt att beredningen inte fattar några beslut. Som det ser ut nu så är det bara ett 
fåtal som lägger ner mycket arbete på fritiden med att sammanställa rapporten utan ersättning. 
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9 Synpunkter och förslag på hur den politiska organisationen 
fungerar idag och vad som bör förbättras 

Välfärdsnämnden kommunalråd tas bort och ersätts med tre ”deltidsordföranden”. Fler demokratisk tillsatta 
ledamöter ökar intresset för att engagera sig. 

Au för KS, ta bort presidieberedningarna, dela upp välfärdsnämnden, hitta former för effektivt beslutsfattande 
som är demokratiskt förankrade. Fler och mindre nämnder med specialiserad kompetens. Fler utskott inom 
KS. 

Har inga synpunkter  

Kommunen skulle för att öka effektiviteten kunna införa att de som bildar majoritet eller större av kommunen 
efter val tar alla poster. Övriga partier får insynsplatser för sammanträden. Utbildning för att få alla ledamöter 
att förstå den politiska organisationen behövs.  

Rollerna var fattas besluten t.ex skolfrågor. 

Organisationen fungerar i stort och behöver köras in idén mån att frågor behöver hitta rätt plats ibland och 
samarbetas med över gränserna mellan KS och VFN. 

Upplever kommunens politiska styre som kompromisslös, diktatoriskt styrd då den inte ger utrymme för var-
ken politisk diskussion partierna emellan och definitivt inte utrymme för medborgarinitiativ.  

Man lyssnar för lite på skattebetalarna och driver egna politiska korståg med egen agenda 

Klargöra vilka ärenden som hör till VFN och vilka hör till KS. Oklart idag! Vissa ärenden som borde höra till 
VFN tas endast upp i KS.  

Inför votering på varje beslut 

De politiska besluten bör fattas i KS och KF. VFN och BMN bör fråntas rent politiska ärenden, som exv. att 
detta kring IES (trots att ärendena är av flera slag, men ät intimt förknippade). Ärenden med dominerande 
politiska implikationer bör således hanteras av endast KS och KF.  

Organisationen behöver förtydligas så att det klart framkommer vem gör vad och i vilka ärenden som det 
behövs samarbete över nämndgränserna innan beslut fattas. Utöka de presidier där det är möjligt till tre 
ledamöter. 

1. Nya ärenden som politikerna skall fatta beslut om att komma i god tid - minst en vecka i förväg, inte på 
sammanträdets datum.  

2. Beslut som diskuteras och fattas på nämndnivå att komma till allmänhetens kännedom.  

3. Personen som skriver protokoll vid sammanträden skall bli en tjänsteman och inte aktiv politiker.  

Välfärdsnämnden bör inte hantera individärende. (13 personer) Myndighetsnämnd bör införas igen. (5 per-
soner) Det är inte bra för sekretessen är en viktig del i detta. 

Helhetssyn. Beredning av frågor på ett ärligt och trovärdigt sätt. 

Jag tror de primära konflikterna i kommunen beror på enskilda ledamöter och därav inte går att organisera 
bort. Det skulle vara bra att arbeta fram gemensamma spelregler och förhållningssätt. Tydliggöra rollerna. Det 
är inte ett organisatoriskt problem utan personligt problem. 

Upplever att demokratin minskat. 

Högre krav att man har läst in sig och är förberedd innan mötena, kompetens och intresse vid tilldelning av 
arbetsuppgifter. 

Om man skall ha beredningar. Så skall invalda vara där. Det duger inte att 40 % är frånvarande.  

Jag tycker att det fungerar bra. Tydliga direktiv till förvaltningen hur vi i politiken vill att dom arbetar. 

Det är alltför många politiker som verkar vara där för att sitta av tiden och inte bidrar. De fåtal som faktisk 
presterar något bör få de verktyg i form av information och hjälpmedel som behövs för att utföra arbetet.  
Oppositionen utestängs från enkla verktyg som budgetmallar etc. 

I stort fungerar det bra. Kanske en utbildning om vilka konsekvenser det får när man medvetet fördröjer bes-
lut. Öka förståelsen i hur förvaltningen hänger ihop. mer personlig utvecklingsplan för varje politiker.  
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Det saknas utrymme för ledamöter och ersättare att kunna sätta sig in i alla ärenden då mycket underlag ska 
läsas in, ibland på kort varsel. Ett fast arvode för ledamöter/ersättare som möjliggör att sätta av tid för inläs-
ning vore lämpligt. 

Ta bort beredningen. Minska antalet ledamöter i nämnder. 

Det finns ingen budgetdebatt! Majoriteten vill inte diskutera specifika frågor på våren för att det ”är bara en 
ram” och vill inte diskutera specifika frågor på hösten för att ”ramen är redan tagen”. Det ger ingen insyn för 
medborgarna och riskerar ses som att ekonomiska beslut tas i stängda rum och ansvar kan inte utkrävas i 
allmänna val eftersom ingen debatt någonsin förts och ingen fått höra hur olika partier prioriterat olika om-
råden. Budgeten måste behandlas vid ett och samma tillfälle precis som förut.  

Ge så mindre utrymme 

För lite diskussioner med politiskt innehåll. För lite transparens kring demokratiska processer. Dåligt med in-
syn som skapar rykten och osakliga grunder till beslut.  
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1 Inledning  
Den tillfälliga beredningen för demokratifrågor har i uppdrag att genomföra en 
utvärdering av den politiska organisationen som beslutades i kommunfullmäktige 
den 16 oktober 2017 § 159, samt att genomföra en översyn av nu gällande 
arvodesreglemente.  

En del av beredningens arbete har bestått i en omvärldsspaning av hur andra 
kommuner är organiserade. Ett urval har gjorts utefter hur många invånare 
kommunerna har, deras socioekonomiska förutsättningar och hur kommunernas 
verksamheter presterar utifrån etablerade nyckeltal.  

Beredningen valt att jämföra Härryda kommun med följande kommuner:  

• Kungälvs kommun 

• Lerums kommun 

• Lomma kommun 

• Mölndals stad 

• Partille kommun 

• Stenungsunds kommun 

• Vellinge kommun 

 
2 Jämförelse av nyckeltal  
För att jämföra kommunerna har nyckeltal använts från Kolada.se. Kolada är 
Sveriges kommuners och regioners digitala databas för statistik och nyckeltal. Att 
använda nyckeltal från Kolada har fördelen i att kommunerna mäter på samma 
sätt, vilket gör att det går att jämföra kommuner med varandra.   

2.1 Antal invånare per förtroendevald kommunpolitiker 2020 
Här redovisas antalet invånare per förtroendevald 2020 i kommunerna. Antalet 
invånare har betydelse för hur många invånare som finns per förtroendevald 
kommunpolitiker, varför Mölndal som har flest kommuninvånare också har flest 
invånare per förtroendevald. Lomma kommun är den kommun som har det minsta 
antalet invånare och också minst antal invånare per förtroendevald.  
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2.2 Antal invånare per förtroendevald kommunpolitiker i Härryda kommun 
över tid 

Härryda kommun har 339 invånare per förtroendevald kommunpolitiker. Detta är 
högre än genomsnittet bland kommunerna som ligger på 211 invånare. En del av 
skillnaden kan förklaras i antalet invånare där Härryda kommun har något fler 
invånare, 38 000 invånare under 2020, än genomsnittskommunen som har 36 000 
invånare.  

 

 
 

2.3 Antal förtroendevalda kommunpolitiker på hel- och deltid 
Nedan visas kommunernas förtroendevalda kommunpolitiker på heltid och deltid 
under 2020. De som redovisas som deltidspolitiker är de som har tjänst som 
motsvarar över en 40 procent av en heltidstjänst, gränsdragningen görs av 
Statistiska centralbyrån.  

Den kommun som har flest förtroendevalda kommunpolitiker på hel- och deltid är 
Kungälvs kommun som har tio politiker på deltid och två på heltid. Likaså har 
Partille kommun med sin nämndorganisation fler deltidspolitiker. Mölndals stad 
har flest heltidspolitiker men inga deltidspolitiker som når SCB:s gräns om 40 
procents tjänst.  
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Härryda kommun har tre förtroendevalda kommunpolitiker på heltid, vilka består 
av kommunstyrelsens ordförande, välfärdsnämndens ordförande och ett 
oppositionsråd. Deltidspolitikerna består av förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen, förste vice ordförande i välfärdsnämnden och andre vice 
ordförande i välfärdsnämnden.  

 

 
 

2.4 Nettokostnad nämnd- och styrelseverksamhet 2019, kr/inv 
Nettokostnaden som redovisas nedan består av kostnaden för den politiska 
verksamheten dividerat med antalet invånare. I kostnaden ingår arvodering och 
kostnader såsom för lokaler och administration enligt SCB:s schablonnyckel.  

Resultatet som redovisas är från räkenskapssammandraget 2019. Härryda 
kommun har en förhållandevis låg kostnad för den politiska verksamheten i 
jämförelse med övriga kommuner.  
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2.5 Härryda kommuns nettokostnad nämnd- och styrelseverksamhet över 
tid, kr/inv 

Ser man till Härryda kommuns kostnader i jämförelse med 
genomsnittskommunen över tid så framgår att Härryda kommun har en lägre 
kostnad. Det går också att se att kostnaden ökade från 224 kr per invånare under 
2018 till 326 kr per invånare under 2019. Denna ökning kan härledas till den nya 
politiska organisationen med bland annat välfärdsnämnden som infördes 2019, 
vilket medförde ökade kostnader för arvodering och för administration. Utöver 
detta skedde också en utbildningsinsats i samband med den nya mandatperioden.   
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3 Presentation av kommunerna i omvärldsspaningen  
3.1 Härryda kommun  

3.1.1 Politisk organisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Förvaltningsorganisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Befolkning och årsarbetare 2019 
Befolkning             37 977 
Antal årsarbetare                    2 804 

3.1.4 Antal ledamöter och ersättare 2021 
 Antal ledamöter Antal ersättare 
Kommunfullmäktige 51 30 
Kommunstyrelse 13 13 
Miljö- och bygglovsnämnd 7 3 
Valnämnd 7 3 
Överförmyndarnämnd 1 1 
Välfärdsnämnd 13 13 

Totalt 92 63 
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3.2 Kungälvs kommun 

3.2.1 Politisk organisation 

 

3.2.2 Förvaltningsorganisation 
 

 

3.2.3 Befolkning och årsarbetare 2019 
Befolkning              46 336 
Antal årsarbetare               3 309 

3.2.4 Antal ledamöter och ersättare 2021 
 Antal ledamöter Antal ersättare 

Kommunfullmäktige 59 31 

Kommunstyrelse 15 5 

Arvodesnämnd 3 0 

Miljö- och bygglovsnämnd  5 5 

Social myndighetsnämnd 5 3 

Valnämnd 7 7 

Överförmyndarnämnd 3 3 

Totalt 104 54 
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3.3 Lerums kommun 

3.3.1 Politisk organisation  

 

3.3.2 Förvaltningsorganisation  

 

3.3.3 Befolkning och årsarbetare 2019 
Befolkning              42 568  
Antal årsarbetare               2 717 

3.3.4 Antal ledamöter och ersättare 2021 
 Antal ledamöter Antal ersättare 

Kommunfullmäktige 51 29 

Kommunstyrelse 11 11 

Individnämnd 3 3 

Miljö- och bygglovsnämnd 7 5 

Valnämnd 6 6 

Överförmyndarnämnd 3 2 

Totalt 81 56 
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3.4 Lomma kommun 

3.4.1 Politisk organisation och förvaltningsorganisation  

 

3.4.2 Befolkning och årsarbetare 2019 
Befolkning              24 834 
Antal årsarbetare                1 354 

3.4.3 Antal ledamöter och ersättare 2021 
 
 
  

 Antal ledamöter Antal ersättare 

Kommunfullmäktige 45 26 

Kommunstyrelse 13 13 

Barn- och utbildningsnämnd 11 11 

Kultur- och fritidsnämnd 11 11 

Miljö- och byggnadsnämnd 11 11 

Socialnämnd 11 11 

Teknisk nämnd 11 11 

Valnämnd 9 9 

Totalt 122 103 
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3.5 Mölndals stad 

3.5.1 Politisk organisation och förvaltningsorganisation 

 

3.5.2 Befolkning och årsarbetare 2019 
Befolkning             69 364 
Antal årsarbetare              4 290 
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3.5.3 Antal ledamöter och ersättare 2021 
 Antal ledamöter Antal ersättare 

Kommunfullmäktige 61 33 

Kommunstyrelse 11 11 

Byggnadsnämnd  7 7 

Kultur- och fritidsnämnd  9 9 

Miljönämnd 9 9 

Servicenämnd 5 5 

Skolnämnd  11 11 

Social- och 
arbetsmarknadsnämnd  9 9 

Tekniska nämnden 9 9 

Utbildningsnämnd  7 7 

Valnämnd 5 5 

Vård och omsorgsnämnd  11 11 

Överförmyndarnämnd 1 1 

Totalt 155 127 
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3.6 Partille kommun 

3.6.1 Politisk organisation och förvaltningsorganisation 

 

3.6.2 Befolkning och årsarbetare 2019 
Befolkning           39 289  
Antal årsarbetare            2 803 

3.6.3 Antal ledamöter och ersättare 2021 
 Antal ledamöter Antal ersättare 

Kommunfullmäktige 51 29 

Kommunstyrelse 11 11 

Miljö- och bygglovsnämnd 9 9 

Valnämnd 5 5 

Överförmyndarnämnd 1 1 

Vård och omsorgsnämnd 9 9 

Social- och arbetsmarknads-
nämnd 7 7 

Kultur- och fritidsnämnd 7 7 

Utbildningsnämnd 11 11 

Totalt 111 89 
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3.7 Stenungsunds kommun  

3.7.1 Politisk organisation  

 

3.7.2 Förvaltningsorganisation  

 

3.7.3 Befolkning och årsarbetare 2019 
Befolkning             26 777  
Antal årsarbetare              2 149 

3.7.4 Antal ledamöter och ersättare 2021 
 Antal ledamöter Antal ersättare 

Kommunfullmäktige 51 25 

Kommunstyrelse 15 10 

Social myndighetsnämnd 5 5 

Teknisk myndighetsnämnd 5 5 

Valnämnd 7 7 

Överförmyndarnämnd 1 1 

Totalt 84 53 
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3.8 Vellinge kommun 

3.8.1 Politisk organisation  

 

3.8.2 Förvaltningsorganisation 

 

3.8.3 Befolkning och årsarbetare 2019 
Befolkning               36 628 
Antal årsarbetare                    1 133 

3.8.4 Antal ledamöter och ersättare 2021        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antal ledamöter Antal ersättare 

Kommunfullmäktige 51 27 

Kommunstyrelse 13 13 

Miljö- och bygglovsnämnd 11 11 

Omsorgsnämnd 11 11 

Utbildningsnämnd 11 11 

Teknisk nämnd 11 11 

Totalt 108 84 

Page 626 of 719



 

 

 

 

 

Besvarande av interpellation till 
välfärdsnämndens ordförande -  Vem äger 

IES? 
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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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 2021-05-18  
  

  
 
 

Svar på interpellation angående ägarskap hos Internationella Engelska skolan
 

Siw Hallbert (S) har i interpellation som inkom den 22 mars 2021 ställt följande frågor 
till välfärdsnämndens ordförande: 
 

• Vet den politiska majoriteten i Härryda kommun vilka fysiska personer som är 
ägare av den Internationella Engelska skolan som majoriteten vill ska etablera 
sig i Härryda kommun? 

 
• Vet den politiska majoriteten vem eller vilka som plockar ut den vinst som In-

ternationella Engelska skolans genererar, dvs vart tar kommuninvånarnas 
skattemedel vägen? 

 
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 77/2021. 
 
 
Svar 
Skolinspektionen uppdrag är att pröva ansökningar om att driva fristående skolverk-
samhet, rätt till bidrag och statlig tillsyn. Myndigheten ska följa upp beslut om tillstånd 
eller rätt till bidrag i nära anslutning till verksamhetens start. Men även sprida kunskap 
om vad som krävs för att starta fristående förskoleklass eller en fristående skola. Därav 
ligger frågan hos Skolinspektionen att bedöma detta och inte kommunen.  
 
Samma sak gäller frågan om ägar- och ledningsprövning. Sedan 1 januari 2019 ställs 
särskilda krav på ägar- och ledningskretsen samt på ekonomiska förutsättningar hos 
fristående huvudmän. Bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt 
förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för skolverksamheten samt lämplighet att 
bedriva denna. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även 
andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet. Om det skett 
förändringar inom ägar- och ledningskretsen är man som huvudman skyldig att anmäla 
detta inom en månad till Skolinspektionen. Frågan ligger därmed inte på kommunen att 
utreda ägar- och ledningskretsen hos huvudmannen utan det är Skolinspektionens  
ansvar.   
 
 
 
Maria Kornevik Jakobsson 
Ordförande välfärdsnämnden 
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dagen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 160  Dnr 2020KS631 

Svar på motion om Håll Sverige Rent-dagen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
  

Reservation  
Roland Jonsson (MP), Robert Langholz (S), Patrik Linde (S) och Ulla-Karin Johansson (S) 
reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Monica Bengtsson (S), Lena Fredriksson (S) och Oskar Sköld (S) om 
Håll Sverige Rent-dagen. Motionärerna föreslår att Härryda kommun blir en aktiv del av Håll 
Sverige Rent-dagen genom att bidra till arbetet genom att tillse att det finns insamling av det 
upplockade skräpet. Vidare föreslår motionärerna att Härryda kommun bidrar till att sprida 
information om dagen och den aktivitet som kommunen planerar att genomföra. 
  
Härryda kommun genomför redan liknande aktiviteter på området. Kommunen är bland annat 
aktiv i Håll Sverige Rents kampanj Skräpplockardagarna samt i Städa Sveriges satsning 
RenovaRöjet. Förvaltningen gör bedömningen att kommunen redan uppfyller de mål som 
Håll Sverige Rent-dagen syftar till att uppnå och föreslår att motionen avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om Håll Sverige Rent-dagen 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
  
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner at kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

Voteringslista: § 160 
Ärende: Svar på motion om Håll Sverige Rent-dagen,  2020KS631 
 
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   
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   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Anna Svensén Burgman 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-31   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS631 008 

 

 

Svar på motion om Håll Sverige Rent-dagen 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till 
kommunstyrelsen remittera motion från Monica Bengtsson (S), Lena 
Fredriksson (S) och Oskar Sköld (S) om Håll Sverige Rent-dagen. 
Motionärerna föreslår att Härryda kommun blir en aktiv del av Håll Sverige 
Rent-dagen genom att bidra till arbetet genom att tillse att det finns 
insamling av det upplockade skräpet. Vidare föreslår motionärerna att 
Härryda kommun bidrar till att sprida information om dagen och den 
aktivitet som kommunen planerar att genomföra. 
 
Härryda kommun genomför redan liknande aktiviteter på området. 
Kommunen är bland annat aktiv i Håll Sverige Rents kampanj 
Skräpplockardagarna samt i Städa Sveriges satsning RenovaRöjet. 
Förvaltningen gör bedömningen att kommunen redan uppfyller de mål som 
Håll Sverige Rent-dagen syftar till att uppnå och föreslår att motionen 
avslås. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om Håll Sverige Rent-dagen 

 
Ärendet 
Håll Sverige Rent är en ideell, obunden stiftelse som grundades 1983 av 
Naturvårdsverket och Returpack. Genom att samla kunskap och ta fram 
konkreta verktyg för kommuner, skolor och företag arbetar Håll Sverige 
Rent för att skapa insikt och förståelse för hur nedskräpningen påverkar 
människa och miljö. 
 
Håll Sverige Rent-dagen infaller i september varje år, samma dag som 
World Cleanup Day då människor över hela världen går ut och plockar 
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skräp. Håll Sverige Rent-dagen riktar sig till allmänheten och vem som helst 
kan anmäla sitt deltagande. 
 
Kommuner kan bli medlemmar i nätverket Håll Sverige Rent-kommun för 
att få stöd i arbetet mot nedskräpning. Medlemsavgiften för deltagande i 
nätverket är baserat på kommunens storlek. För Härryda kommun skulle 
medlemsavgiften bli 15 500 kr/år (exkl. moms). För att delta under Håll 
Sverige Rent-dagen eller någon annan av Håll Sverige Rents kampanjer 
krävs dock inget medlemskap. Deltagandet är kostnadsfritt. 
 
Skräpplockardagarna  
Härryda kommun genomför varje vår Skräpplockardagarna som är Håll 
Sverige Rents kampanj där barn och unga lär sig om nedskräpning och 
plockar skräp tillsammans. Förra året deltog över 600 000 barn och unga 
runtom i hela landet och över 4 000 i Härryda kommun. 2018 kom Härryda 
kommun på fjärde plats i regionen sett till flest antal deltagare då över 5 000 
barn och unga var ute och plockade skräp. Kampanjen drivs av Håll Sverige 
Rent och ingår i initiativet Hållbarhet på schemat. 
 
Alla förskolor, skolor och barn- och ungdomsföreningar i Härryda kommun 
har möjlighet att delta i kampanjen. Anmälan är öppen 1 mars - 31 maj för 
2021 och verksamheten väljer själv när under terminen och i vilket område 
de vill plocka skräp. Kommunen tillhandahåller kostnadsfritt 
skräpplockarmaterial i form av skräppåsar och plockhandskar till alla 
anmälda barn- och ungdomsverksamheter. Det skräp som samlas in kan 
återvinnas på en återvinningsstation eller lämnas på kommunens 
återvinningscentral. Driftenheten mark och anläggningar bistår vid 
skrymmande eller svårplockade föremål. 
 
Även företag, privatpersoner och övriga föreningar är välkomna att delta i 
kampanjen och kan använda valfria sopsäckar, alternativt köpa 
skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. 
 
Städa Sverige 
Sedan 2020 medverkar Härryda kommun även i satsningen ”RenovaRöjet” 
tillsammans med idrottens miljöorganisation Städa Sverige och Renova. 
Drygt 140 idrottsungdomar och ledare runt om i kommunen utbildades i 
hållbarhet och hjälptes åt att samla skräp. Härryda kommun är medfinansiär 
av Städa Sverige och bidrar med en årsavgift på 35 300 kr samt är delägare 
av Renova tillsammans med nio andra kommuner inom Göteborgsregionen. 
 
Förvaltningens bedömning 
Härryda kommun genomför redan liknande aktiviteter på området. 
Kommunen är bland annat aktiv i Håll Sverige Rents kampanj 
Skräpplockardagarna som infaller på våren samt i Städa Sveriges satsning 
RenovaRöjet på hösten. Förvaltningen gör bedömningen att de kampanjer 
som kommunen redan engagerar sig i ger bra effekt, verkar 
kunskapshöjande och medvetandegör frågor om nedskräpning. 
Kampanjerna uppfyller även ett pedagogiskt syfte då de vänder sig till barn- 
och ungdomsverksamheter. Håll Sverige Rent-dagen vänder sig inte 
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specifikt till kommuner utan marknadsförs till allmänheten. Förvaltningen 
gör bedömningen att kommunen redan uppfyller de mål som Håll Sverige 
Rent-dagen syftar till att uppnå och föreslår att motionen avslås. 
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -10- 1 5 

-TIET 

Motion 

Häll Sverige rent dagen 

Värt jordklot mär inte bra. För närvarande sä utsätter vi vär planet för prövningar som 
hotar att utrota hela mänskligheten. Vi har mänga milj~problem som vi mäste lösa. 

Vi har naturligtvis den globala uppvärmningen och dess problematik. Vi har ocksä 
problem med övergödning och utdöende hav och sjöar. 

Vi har problemet med allt skräp i form av plast som hamnar i vara sjöar och vattendrag 
och sedan hamnar i hav och förstör livsvillkoren für vara fiskar och vattenlevande djur. 

Nyligen släpptes en rapport om att det 2050 kommer att finnas mer plast än fisk i vara 
hav. Detta är en skrämmande bild som vi mäste göra nägot ät. 

Det gäller alltid att starta i det lilla och bygga vidare mot den sto ra förändringen. Vi 
tycker därför att vi borde uppmärksamma Häll Sverige Rent-dagen som infaller den 
tredje lördagen i september varje är och är en del av World Cleanup Day dä människor 
över hela världen gär ut och plockar skräp. 

Denna insats hindrar plast frän att hamna i havet och sjöarna. 

Vi Socialdemokrater vill därför att: 

• 

• 

Härryda kommun blir en aktiv del av Häll Sverige Rent-dagen genom att hidra till arbetet 
genom att tillse att det finns insamling av det upplockade skräpet. 
Bidrar till att sprida information om dagen och den aktivitet som kommunen planerar att 
genomföra. 

För Socialdemokraterna: 

±e.= dé• hl4. 
Lena Fredriksson 

Oskar Sköld 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 161  Dnr 2020KS629 

Svar på motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen, uppdrar kommunstyrelsen åt 
förvaltningen att utforma detaljerna kring hållbarhetspriset samt när i tid det är lämpligt att 
införa. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Robert Langholz (S), Patrik Linde (S) och Monica Bengtsson (S) om att 
införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun. Motionärerna föreslår att Härryda kommun inför 
ett stipendium på 5000 kronor till en person som har gjort en avsevärd förbättring på 
hållbarhetsområdet. Priset kan delas ut till såväl företagare verksamma i kommunen som till 
person bosatt i kommunen.  
  
Förvaltningen ser positivt på att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun då det innebär 
ytterligare ett sätt att profilera kommunen inom hållbarhetsområdet samt att sätta fokus på 
kommunens arbete med Agenda 2030. Förvaltningen gör dock bedömningen att införandet 
bör avvakta till dess att kommunen har ett hållbarhetsstrategiskt program på plats. Detta då 
kriterier för ett eventuellt hållbarhetsspris med fördel kan utgå ifrån innehållet i programmet. 
Förvaltningen föreslår bifall till motionen men med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att 
utforma detaljerna kring hållbarhetspriset samt när i tid det är lämpligt att införa. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Anna Svensén Burgman 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-31   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS629 008 

 

 

Svar på motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda 
kommun 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen, uppdrar 
kommunstyrelsen åt förvaltningen att utforma detaljerna kring 
hållbarhetspriset samt när i tid det är lämpligt att införa. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till 
kommunstyrelsen remittera motion från Robert Langholz (S), Patrik Linde 
(S) och Monica Bengtsson (S) om att införa ett hållbarhetspris i Härryda 
kommun. Motionärerna föreslår att Härryda kommun inför ett stipendium 
på 5000 kronor till en person som har gjort en avsevärd förbättring på 
hållbarhetsområdet. Priset kan delas ut till såväl företagare verksamma i 
kommunen som till person bosatt i kommunen.   
 
Förvaltningen ser positivt på att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun 
då det innebär ytterligare ett sätt att profilera kommunen inom 
hållbarhetsområdet samt att sätta fokus på kommunens arbete med Agenda 
2030. Förvaltningen gör dock bedömningen att införandet bör avvakta till 
dess att kommunen har ett hållbarhetsstrategiskt program på plats. Detta då 
kriterier för ett eventuellt hållbarhetsspris med fördel kan utgå ifrån 
innehållet i programmet. Förvaltningen föreslår bifall till motionen men 
med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att utforma detaljerna kring 
hållbarhetspriset samt när i tid det är lämpligt att införa. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun 
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Ärendet 
Härryda kommun delar ut flertalet priser inom olika områden såsom 
exempelvis HBTQ-priset, bemötande- och tillgänglighetspriset, kulturpriset 
samt kulturstipendiet. Tillsammans med kommunens företagarföreningar 
delar Härryda kommun även ut en rad priser till näringslivet varje år: Årets 
företagare, Årets unga företagare, Årets utvecklingsföretag och Årets 
nyföretagare. Nytt från och med 2020 är att Härryda framtid även delar ut 
Årets CSR-pris. CSR står för Corporate Social Responsibility och utgår från 
idén om att ett företag ska ta ansvar för hur deras verksamhet påverkar 
samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.  
 
Under 2021 arbetar förvaltningen med att ta fram ett hållbarhetsstrategiskt 
program för Härryda kommun. Programmet ska vara en riktning för 
hållbarhetsarbetet på lång sikt men ska även innehålla konkreta åtgärder för 
att göra skillnad redan nu. Med sin långsiktighet ska det komplettera 
kommunens befintliga styrning mot de globala målen i Agenda 2030. 
Ambitionen är att kommunens hållbarhetsstrategiska program ska finnas på 
plats under 2022. 
 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig positiv till att införa ett hållbarhetspris i Härryda 
kommun. Instiftandet av ett hållbarhetspris innebär ytterligare ett sätt att 
profilera kommunen inom hållbarhetsområdet samt att sätta fokus på 
kommunens arbete med Agenda 2030. Det är även ett bra tillfälle att 
uppmärksamma och uppmuntra personer eller företagare som har 
åstadkommit förbättringar eller betydelsefulla insatser på området samt visa 
på goda exempel.  
 
Förvaltningen gör dock bedömningen att införandet bör avvakta till dess att 
kommunen har ett hållbarhetsstrategiskt program på plats. Detta då kriterier 
för ett eventuellt hållbarhetsspris med fördel kan utgå ifrån innehållet i 
programmet. I övrigt anser förvaltningen att upplägget av hållbarhetspriset 
bör kunna utformas på liknande sätt som kommunens HBTQ-pris.  
 
Förvaltningen föreslår bifall till motionen men med tillägget att 
förvaltningen får i uppdrag att utforma detaljerna kring hållbarhetspriset 
samt när i tid det är lämpligt att införa. 
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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HARRYDA KOMMUN 
Kommunstrelsen ta %S Socialdem 

«o»rose«rie, 

2020 -10- 15 

Motion 

Motion om att införa ett hällbarhetspris i Härryda Kommun 

I Härryda kommun är vi duktiga pa att uppmärksamma personer som gjort bra insatser 
inom idrott eller varit framgängsrika inom kultur. 

Vi behöver nu ta nästa steg och inse att dagens stara utmaning handlar om hällbarhet. 

Vi tycker därför att det är dags att pa samma sätt som vi idag uppmärksammar andra 
stara insatser, uppmärksamma personer som gjort viktiga insatser för att stärka 
hällbarheten. 

Vi Socialdemokrater vill därför att: 

Härryda kommun inför ett stipendium pa 5000:- till en person som har gjort en 
avsevärd förbättring pä hällbarhetsomrädet. Priset kan delas ut till sà väl företagare 
verksamma i kommunen som till person bosatt i kommunen. 

För Socialdemokraterna: 

Patrik Linde 

'hr. fO.. 
Monica Bengtsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 158  Dnr 2020KS633 

Svar på motion om resursfördelning i kommunens skolor  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  

Avstår från att delta i beslutet 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till välfärdsnämnden 
remittera motion från Oskar Sköld (S), Siw Hallbert (S) och Jonas Andersson (S) om 
resursfördelning i kommunens skolor. 
  
Motionärerna föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att se över vilka möjligheter som finns 
inom befintlig ram att förändra fördelningen för att skapa ökad likvärdighet och genom en 
omvärldskartläggning ta fram ett underlag för en framtida resursfördelningsmodell med syfte 
att öka likvärdigheten för eleverna. Modellen ska ge förutsättningar för en väl fungerande 
uppföljning av resursanvändandet kopplat till skolresultat. 
  
Förvaltningen bedömer att motionen bör bifallas och nuvarande resursfördelningsmodell bör 
utvärderas i enlighet med motionärernas förslag. 
  
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 30 april 2021 § 95 och föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 30 april 2021 § 95 
 Tjänsteskrivelse 4 mars 2021 
 Socioekonomisk resursfördelning till skolor, Sveriges kommuner och regioner 2014 
 Motion om resursfördelning i kommunens skolor 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 95  Dnr 2020VFN531 

Svar på motion om resursfördelning i kommunens skolor  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till välfärdsnämnden 
remittera motion från Oskar Sköld (S), Siw Hallbert (S) och Jonas Andersson (S) om 
resursfördelning i kommunens skolor.   
  
Motionärerna föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att se över vilka möjligheter som finns 
inom befintlig ram att förändra fördelningen för att skapa ökad likvärdighet och genom en 
omvärldskartläggning ta fram ett underlag för en framtida resursfördelningsmodell med syfte 
att öka likvärdigheten för eleverna. Modellen ska ge förutsättningar för en väl fungerande 
uppföljning av resursanvändandet kopplat till skolresultat.  
  
Förvaltningen bedömer att motionen bör bifallas och nuvarande resursfördelningsmodell bör 
utvärderas i enlighet med motionärernas förslag. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 mars 2021  
 Socioekonomisk resursfördelning till skolor, Sveriges kommuner och regioner 2014 
 Motion om resursfördelning i kommunens skolor 

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Siw Hallbert (S) att 
välfärdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen samt att välfärdsnämnden 
föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Marias Kornevik Jakobssons förslag och 
finner att så sker. 
 

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

Page 2 of 2Page 648 of 719



  1(3) 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Elin Rosén 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-04   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2020VFN531 610 

 

 

Svar på motion om resursfördelning 
Förslag till beslut 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till 
välfärdsnämnden remittera motion från Oskar Sköld (S), Siw Hallbert (S) 
och Jonas Andersson (S) om resursfördelning i kommunens skolor.   
  
Motionärerna föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att:  

• se över vilka möjligheter som finns inom befintlig ram att förändra 
fördelningen för att skapa ökad likvärdighet och   

• genom en omvärldskartläggning ta fram ett underlag för en framtida  
resursfördelningsmodell med syfte att öka likvärdigheten för 
eleverna. Modellen ska ge förutsättningar för en väl fungerande 
uppföljning av resursanvändandet kopplat till skolresultat.  

 
Förvaltningen bedömer att motionen bör bifallas och nuvarande 
resursfördelningsmodell bör utvärderas i enlighet med motionärernas 
förslag. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 4 mars 2021  
• Socioekonomisk resursfördelning till skolor, Sveriges kommuner 

och regioner 2014 
• Motion om resursfördelning i kommunens skolor 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till 
välfärdsnämnden remittera motion från Oskar Sköld (S), Siw Hallbert (S) 
och Jonas Andersson (S) om resursfördelning i kommunens skolor.   
  
Motionärerna föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att:  

• se över vilka möjligheter som finns inom befintlig ram att förändra 
fördelningen för att skapa ökad likvärdighet och   

• genom en omvärldskartläggning ta fram ett underlag för en framtida  
resursfördelningsmodell med syfte att öka likvärdigheten för 
eleverna. Modellen ska ge förutsättningar för en väl fungerande 
uppföljning av resursanvändandet kopplat till skolresultat.  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2012 § 299 om att tillämpa 
en resursfördelningsmodell inom grundskolan i syfte att främja likvärdig 
utbildning. Resursfördelningsmodellen baseras på skolornas sociala 
sammansättning i form av föräldrarnas utbildningsnivå samt andel elever 
med utländsk bakgrund.   
  
En utredning av resursfördelningsmodellen genomfördes under våren 2017. 
Utredningen föreslog att den viktade resursfördelningsmodell som används i 
skolorna skulle tillämpas också för fritidshemmets verksamhet. Mot 
bakgrund av utredningen lämnade förvaltningen inför budget 2018 förslag 
om att införa socioekonomisk resursfördelning också för 
fritidsverksamheten. Kommunfullmäktige antog budget/plan den 13 
november 2017 § 193.   
  
Socioekonomisk resursfördelning  

Syftet med en socioekonomisk resursfördelning är att skapa likvärdiga 
förutsättningar för eleverna oberoende av vilka skolor de går på. Ett sätt för 
kommuner att arbeta kompensatoriskt är att differentiera fördelningen av 
ekonomiska resurser. I praktiken innebär detta att pengar styrs till skolorna 
utifrån skolornas elevsammansättning. Omfördelningen ska kompensera för 
att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor beroende på 
elevernas bakgrund.  
  
2014 infördes ett krav i skollagen på att kommunerna ska fördela resurserna 
efter barns och elevers olika förutsättningar och behov, 2 kap. 8 b § 
skollagen (2010:800).   
  
Skolverket analyserar skolresultaten utifrån bland annat förändrarnas 
utbildningsnivå i verktyget SALSA. Den faktor som i skolforskning visat 
sig ha starkast samband med om eleven inte uppnår målen är föräldrarnas 
utbildningsnivå.   
  
Resursfördelningsmodeller i landets kommuner  

Under 2017 och 2018 genomförde SKR en enkät bland Sveriges kommuner. 
Enkäten visar att 157 av 277 svarande kommuner, vilket motsvarar närmare 
sex av tio kommuner, tillämpar en socioekonomisk resursfördelningsmodell 
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för grundskolan. Hela tre fjärdedelar av storstads- och storstadsnära 
kommuner använder en socioekonomisk resursfördelning.  
  
De vanligast förekommande faktorerna i de modeller som kommunerna 
använder sig av för att omfördela ekonomiska resurser är vårdnadshavarnas 
utbildningsnivå och utländsk bakgrund. Andra faktorer som förekommer är 
kön, förekomsten av försörjningsstöd i familjen samt 
familjesammansättning, det vill säga om eleven bor med en eller båda sina 
föräldrar.   
  
Resursfördelningsmodell i grundskolan i Härryda kommun  

I grundskolornas resursfördelning lyfts 20 procent av elevpengen för 
pedagogisk personal ut (för förskoleklass, årskurs 1–9 samt för fritidshem) 
och fördelas om med hjälp av två socioekonomiska variabler; föräldrars 
utbildningsnivå och utländsk härkomst. Totalt innebär det att ca 72 mnkr 
ingår i den socioekonomiska resursfördelningen. Alla kommunala 
grundskolor i Härryda kommun är med i modellen och samtliga fristående 
skolor oavsett lägeskommun. Samtliga skolor får sedan åter ett belopp 
utifrån de socioekonomiska faktorerna.  
 
Det är bara personalbudgeten som påverkas av omfördelningen, exempel på 
ersättning som inte påverkas är bidraget för lokalkostnader eller 
skolmåltider. Det finns en framräknad omfördelning för tidigareskolor och 
en för senareskolor i kommunen.    
  
Resursfördelningsmodellen i Härryda kommun följdes upp senast 2017. I 
samband med översynen föreslog förvaltningen det tillägg till modellen som 
gjorde att fritidshemmet inkluderades i omfördelningen från och 
med 2018.   
  
Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen bedömer att motionen bör bifallas och nuvarande 
resursfördelningsmodell bör utvärderas i enlighet med motionärernas 
förslag. 
 
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 Paula Palmdahl 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Med denna skrift vill Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ge stöd och 

vägledning till kommuner som har behov av att utforma sin resursfördelning till 

skolorna baserat på skillnader i elevgruppernas socioekonomiska 

sammansättning.  Skriften belyser vad man som kommun bör tänka på när man 

tar fram och beslutar om en sådan fördelningsmodell. Vilka och hur många 

faktorer ska man använda för att skatta skillnaderna mellan skolorna? Hur stor 

ska omfördelningen vara? Hur skapar man förståelse och acceptans för 

kommunens sätt att fördela resurserna, även på de skolor som får mindre pengar 

än andra? Hur kan kommunen göra för att följa upp att resurserna används 

effektivt? Detta är exempel på några frågor som berörs i skriften. 

Skriften vänder sig i första hand till tjänstemän som ska utforma en 

socioekonomisk fördelningsmodell och till förtroendevalda som ska besluta om 

den. Skriften tar sin utgångspunkt i socioekonomisk resursfördelning till 

grundskolor, men de flesta resonemangen är även giltiga för motsvarande 

fördelning till förskolor och gymnasieskolor. I en bilaga berörs kortfattat vad 

som kan vara specifikt för resursfördelningen i dessa skolformer. 

Skriften har på uppdrag av SKL skrivits av Boel Vallgårda. Projektledare och 

medförfattare på SKL har varit Eva-Lena Arefäll. 

Stockholm i juni 2014 

 

Per-Arne Andersson 

Direktör/avdelningschef  

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad 

  

Förord 
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Sammanfattning  
Likvärdigheten i den svenska skolan behöver förbättras. Det handlar dels om att 

öka likvärdigheten inom samma skola genom att stötta alla lärares möjligheter 

att få alla elever i klassen att lyckas. Men det handlar också om att öka 

likvärdigheten mellan skolor. Resultatskillnaden mellan skolor har ökat markant 

de senaste åren. Det är en oroväckande utveckling som måste brytas.    

En av nycklarna till att minska resultatskillnaderna mellan skolor är att det i 

varje kommun finns en strategisk och medveten resursfördelning. Hur 

resurserna till skolan bäst fördelas är en komplex fråga och det finns ingen 

generell modell som fungerar i alla kommuner. Men ett sätt att förbättra 

likvärdigheten mellan skolorna i en kommun kan vara att differentiera 

ersättningen eller pengen som skolorna får att röra sig med, genom att använda 

sig av socioekonomisk resursfördelning.  

Här följer en sammanfattning av de olika stegen i kommunens arbete med 

socioekonomisk resursfördelning såsom de beskrivs i denna skrift:  

Steg 1. Ta reda på vilka skillnader som finns 

Ta reda på om det finns systematiska skillnader i den socioekonomiska 

elevsammansättningen på de olika skolorna i kommunen, även fristående 

skolor. Beställ data om elevernas socioekonomiska bakgrund som kommunen 

vet eller tror har samband med elevernas behov av stöd och stimulans i skolan.  

Steg 2. Ta fram en modell för att beräkna skillnaderna i behov   

Bestäm vilka faktorer som ska vara med i kommunens resursfördelningsmodell 

och vilken vikt eller betydelse de ska ges. Välj och vikta faktorerna utifrån vad 

kommunen vet om olika elevgruppers behov av stöd och stimulans, eller utifrån 

statistiska samband mellan elevers socioekonomiska bakgrund och deras 

skolresultat.  
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Steg 3. Beräkna hur behoven varierar mellan skolorna – årliga 

beräkningar 

Skatta hur behoven varierar mellan skolorna det aktuella året med hjälp av de 

faktorer som valts och viktats. Ta fram ett index genom att multiplicera vikterna 

med andelen elever med olika bakgrund, eller genom att statistiskt beräkna 

risken att inte nå målen i skolan.  

Steg 4. Avgöra graden av omfördelning 

Ta ställning till hur stor andel av budgeten som ska avsättas för socioekonomisk 

ersättning och hur stor omfördelningen ska vara. Utgå från uppskattningar av 

vad olika insatser kostar för en skola att genomföra. Överväg hur mycket mer 

resurser som den eller de skolor med en socioekonomiskt utmanande situation 

behöver för att det ska bli likvärdigt mellan skolorna i kommunen.  

Steg 5. Informera om resursfördelningsmodellen  

Skapa legitimitet för kommunens sätt att fördela resurser till skolorna genom att 

informera om fördelningsprinciperna. De måste förstås och accepteras av de 

berörda, inte minst rektorerna. Kom ihåg att informera även den fristående 

regin. Förklara vad som är syftet med modellen och varför skolorna får olika 

mycket pengar. Tänk på vilka begrepp och ord som används i informationen för 

att inte skapa en negativ bild.   

Steg 6. Följa upp vad ersättningen leder till  

Låt skolorna redogöra för hur de använder sina resurser och ta reda på hur 

elevernas resultat påverkas. Utforma uppföljningen så att den blir ett bidrag till 

skolornas systematiska kvalitetsarbete snarare än en kontroll. Försök att ta reda 

på om det är just de insatser som den socioekonomiska ersättningen möjliggör 

som har effekter för elevernas resultat.  

Steg 7. Följa upp modellens träffsäkerhet   

Kom ihåg att det inte finns något perfekt sätt att fördela resurser och att stabila 

förutsättningar har ett värde. Men justera i modellen om det finns ett underlag 

som tydligt visar att modellen inte är tillräckligt träffsäker eller har andra 

brister. Följ upp om graden av omfördelning ligger på en rimlig nivå.  
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Om resursfördelning och 

likvärdighet  
En av grundbultarna i det svenska skolsystemet är likvärdighetsprincipen. Den 

handlar dels om lika tillgång till utbildning och dels om lika kvalitet på 

utbildningen. Ytterligare en aspekt av likvärdighetsprincipen är att utbildningen 

ska vara kompenserande och uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

Men likvärdigheten i den svenska skolan brister. Skillnaderna i elevresultat 

mellan kommuner är i och för sig små och har enligt en av de få 

forskningsrapporter som finns endast ökat något sedan 1980-talet
1
. Men 

skillnaden mellan skolor har ökat påtagligt de senaste åren. Detta är 

oroväckande och en utveckling som måste brytas. 

En av nycklarna till att minska resultatskillnaderna mellan skolor och förbättra 

likvärdigheten är att ha en strategisk och medveten resursfördelning till 

skolorna. Detta verktyg förfogar kommunerna över, både i sin roll som 

huvudman för merparten av landets skolor och i sin roll att fördela resurser till 

samtliga skolor, oavsett om de bedrivs i kommunal eller fristående regi.  

Hur resurserna till skolan bäst fördelas är en komplex fråga och det finns ingen 

perfekt eller generell modell som fungerar i alla kommuner. Men ett sätt att 

förbättra likvärdigheten mellan skolorna i en kommun kan vara att differentiera 

ersättningen eller pengen som skolorna får att röra sig med genom att använda 

sig av socioekonomisk resursfördelning.  

Vad är socioekonomisk resursfördelning? 

Socioekonomisk resursfördelning innebär att pengar styrs till skolorna utifrån 

skolornas elevsammansättning. Fördelningen, eller omfördelningen om man så 

vill, ska kompensera för att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor 

beroende på elevernas bakgrund. Syftet med en socioekonomisk 

resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna oberoende 

av vilka skolor de går på. Det vill säga att skolor får mer resurser om de har 

                                                      
1
 Böhlmark och Holmlund: ”20 år med förändringar i skolan. Vad har hänt med likvärdigheten?” 

SNS 2011 
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många elever som kan antas ha större behov av stöd och stimulans för att nå 

målen. 

Det är motiverat att ha en socioekonomisk resursfördelning om det finns 

påtagliga resultatskillnader mellan skolorna och om det kan antas bero på att 

eleverna har olika socioekonomiska bakgrund på de olika skolorna. Då behöver 

kommunen fördela resurserna mellan skolorna med hänsyn till dessa skillnader. 

Enkelt uttryckt kan man säga att en socioekonomisk fördelning behövs när det 

systematiskt samlas fler elever med större behov på vissa skolor. 

Page 660 of 719



 Socioekonomisk resursfördelning till skolor 10 

Kommunens olika roller i 

resursfördelningen 
Det är viktigt att skilja på kommunens olika roller när det gäller 

resursfördelningen till skolor. Kommunen har dels rollen som finansiär av både 

kommunala och fristående skolor, dels rollen som huvudman för sina 

kommunala skolor.  

Kommunen som finansiär  

I rollen som finansiär ska kommunen förutom likvärdighetsprincipen tillämpa 

den så kallade likabehandlingsprincipen, som innebär att kommunala och 

fristående skolor ska ha lika villkor. Om en del av kommunens elevpeng består 

av en socioekonomisk ersättning så ska det avse både kommunala och 

fristående skolor.  

De allra flesta elever går i grundskolan i en kommunal eller fristående skola i 

den kommun där de bor. Men det förekommer också att elever går i skolan 

utanför den kommun där de är folkbokförda, antingen i en kommunal eller 

fristående skola. Även för dessa elever ska hemkommunen betala och behöver 

överväga hur den socioekonomiska ersättningen hanteras i den interkommunala 

ersättningen och i bidragen till fristående skolor utanför kommunen.   

I sin roll som finansiär kan kommunen också behöva ta hänsyn till att skolor har 

olika förutsättningar som inte hänger samman med socioekonomiska faktorer. 

Exempelvis har små skolor på landsbygden ofta fördyrande förutsättningar. 

Sådana skillnader kan kommunen kompensera för på annat sätt, exempelvis 

genom att ha en särskild modell för att ge högre ersättning till sådana skolor. 

Det är viktigt att hålla en sådan ersättning separerad från den socioekonomiska 

ersättningen och att även här tillämpa likabehandlingsprincipen. Om kommunen 

ger en extra ersättning till kommunala små skolor på landsbygden ska den göra 

detsamma till fristående små skolor på landsbygden.  
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Kommunen som huvudman  

I rollen som huvudman för de kommunala skolorna är det kommunens uppgift 

och ansvar att fördela resurserna utifrån de olika kommunala skolornas samlade 

förutsättningar, detta för att säkerställa kvaliteten och likvärdigheten på sina 

skolor. En fristående huvudman har motsvarande uppgift och ansvar att fördela 

resurserna till sina skolor. 

I denna roll som resursfördelare behöver kommunen beakta mer än 

systematiska skillnader i elevsammansättningen på de olika kommunala 

skolorna. För en socioekonomisk resursfördelning löser inte allt när det gäller 

att åstadkomma likvärdighet. Skolornas förutsättningar skiljer sig åt på flera 

sätt. Till exempel har de olika förmåga att göra ett bra jobb för de pengar de får, 

beroende på exempelvis organisation, förhållningssätt och skickligheten hos 

såväl skolledningen som lärarna och övrig personal. Sådana skillnader kan inte 

en socioekonomisk resursfördelning kompensera för, utan de kan kräva andra 

åtgärder. Om en kommunal skola inte fungerar tillfredsställande är det 

kommunens ansvar att komma tillrätta med situationen. Det kan handla om att 

nämnden, förvaltningsledningen eller motsvarande har en extra tät dialog med 

just den skolan, och att man gemensamt diskuterar och kommer fram till vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att förbättra skolans förmåga. 

Detta kan innebära att när kommunen tilldelat de kommunala och fristående 

skolorna pengar enligt likabehandlingsprincipen, inklusive den 

socioekonomiska ersättningen, så gör kommunen ytterligare omfördelningar av 

resurser mellan de kommunala skolorna. De faktorer som kommunen använder 

för tilldelningen efter skolornas socioekonomiska förutsättningar behöver alltså 

inte nödvändigtvis ensamt avgöra vilka resurser som respektive kommunal 

skola får
2
. På samma sätt har en fristående huvudman som driver fler skolor 

möjlighet att omfördela resurser mellan sina skolor.  

Respektive skolhuvudman kan också behöva jämna ut i lokalkostnader mellan 

sina skolor på något sätt. Skolor kan ha svårt att styra över sina lokalkostnader 

och de kan variera en hel del mellan olika skolor. 

                                                      
2
 ”Kommunernas resursfördelning till grundskolor”. Rapport 391, Skolverket 2013 
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Utgångspunkten för en 

socioekonomisk 

fördelningsmodell  
Bilden nedan beskriver sambanden mellan elevernas socioekonomiska 

bakgrund, deras förutsättningar att klara skolans mål och den socioekonomiska 

ersättningens roll för att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar 

och därmed bidra till ökad måluppfyllelse. Detta är utgångspunkten när en 

socioekonomisk fördelningsmodell ska utformas. 

Förutsättningar, process och resultat 

 

Ett sätt att i praktiken tillämpa en socioekonomisk resursfördelning är att ta 

fram en socioekonomisk modell för att på så sätt beräkna hur behoven varierar 
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mellan skolorna. En sådan modell baseras på socioekonomiska data om 

skolornas elever. Det kan exempelvis handla om föräldrarnas 

utbildningsbakgrund och hur länge eleven har bott i Sverige. Sådana faktorer 

kallas också variabler eftersom dessa förhållanden varierar mellan olika 

individer. De faktorer som används för att skatta skillnaderna i behov bör väljas 

ut och viktas så att kommunen med största möjliga precision kan beräkna hur 

behoven varierar mellan skolorna. 

Med en socioekonomisk modell kan man räkna fram hur stora behoven är på 

skolorna relativt varandra, men en modell säger inget om hur många kronor mer 

den ena skolan bör få jämfört med den andra. Det senare är en fråga om hur stor 

omfördelningen ska vara. 

En fördelning som bygger på registerdata är ett relativt enkelt sätt att skatta 

skillnader i behov. Det är också en objektiv grund för resursfördelning, eftersom 

skolorna inte kan påverka underlaget som fördelningen bygger på. En sådan 

modell fångar in systematiska skillnader mellan skolorna som beror på 

socioekonomiska skillnader. Den skattar behovet för en större grupp elever men 

den säger inget säkert om hur behovet ser ut i en mindre grupp, till exempel en 

klass, eller vilket behov en enskild elev har. Modellen används endast för att 

fördela pengar mellan skolor, inte för att fördela resurser mellan klasser eller 

elever på en och samma skola. Det senare är det rektor som gör.    

Det förekommer att socioekonomisk resursfördelning beskrivs i termer av att 

skolor utöver en grundersättning får ett tillägg eller en tilläggsersättning. Här är 

det viktigt att inte förväxla socioekonomisk ersättning med den extra ersättning 

som kan utgå för elever med omfattande behov av särskilt stöd, det vill säga det 

som i skollagens bestämmelser om bidrag till fristående skolor heter 

tilläggsbelopp. Det är en särskild ersättning för elever som har ett omfattande 

behov av särskilt stöd och som lämnas av kommunen enligt vissa villkor.  
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Modellen behöver vara träff-

säker, objektiv och legitim  
För att en socioekonomisk resursfördelningsmodell ska fungera bra och upp-

fylla sitt syfte behöver den vara träffsäker, objektiv och legitim. Dessa tre krav 

hänger samman med varandra, vilket bilden nedan illustrerar. Modellen upplevs 

legitim om den styr resurserna dit behoven finns och att det sker på ett objektivt 

sätt.  

Kraven på fördelningsprinciperna stödjer varandra  

 

Med träffsäkerhet avses att modellen så väl som möjligt ska fånga in skillna-

derna i elevgruppernas behov, så att ersättningen hamnar på den skola eller de 

skolor där den kan göra mest nytta. Det innebär att kommunen behöver välja 

och vikta faktorerna så att de tillsammans ger den mest träffsäkra skattningen av 

hur behoven skiljer sig åt mellan skolorna. Hur ”avancerad” modell som krävs 

för att uppnå denna träffsäkerhet varierar beroende på vilken typ av segregation 

som finns mellan skolorna och hur omfattande den är. Det hänger i sin tur till 

viss del samman med hur stor kommunen är. I mindre kommuner finns oftast 

inte lika många olika typer av segregation som i de större.  

Med objektiv avses att fördelningen bygger på data som inte kräver några sub-

jektiva bedömningar eller avvägningar samt att skolorna inte kan påverka dessa 
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data. Även om det kan råda olika uppfattningar om vilka faktorer som ska an-

vändas i en resursfördelningsmodell och hur de ska viktas så är själva datan om 

elevernas bakgrund objektiv. Tilldelningen blir också neutral genom att sko-

lorna inte tvingas anpassa sig för att få del av resurserna, vilket lätt blir fallet 

om ersättningen är villkorad och endast ges till vissa typer av insatser. När bi-

drag styrs till vissa insatser blir det mindre utrymme till andra insatser, som 

rektor kanske finner mer angelägna och mer effektiva. En fördelning som sker 

oberoende av hur ersättningen används skickar en viktig signal om förtroende 

till skolorna, att det är respektive skola som avgör vilka insatser som görs.  

Att en resursfördelningsmodell är legitim handlar om att den uppfattas som väl 

underbyggd, är begriplig och accepteras av de berörda. Det ska vara möjligt att 

förstå varför en skola får en viss tilldelning jämfört med andra skolor. Det ska 

också vara möjligt att förstå varför fördelningen kan förändras från ett år till ett 

annat. Vidare behöver modellen accepteras både av de skolor som har en stor 

andel elever med större behov och som därmed får mer pengar, och av skolor 

som får mindre pengar. Att skapa förståelse och acceptans för kommunens sätt 

att fördela resurser handlar till stor del om att förankra framtagandet av mo-

dellen och att sedan kontinuerligt informera om den. Vad man då bör tänka på 

då tas upp i ett eget avsnitt längre fram.  

En modell som uppfyller dessa krav främjar i sin tur en effektiv resursanvänd-

ning, vilket bilden nedan illustrerar. Hög träffsäkerhet innebär att ersättningen 

hamnar där de kan göra mest nytta. En objektiv fördelning ger rektor befogen-

heter att använda resurserna där de gör mest nytta. En legitim resursfördelning 

innebär att energi och fokus kan inriktas på att använda befintliga resurserna på 

bästa sätt.  

Träffsäkerhet, legitimitet och objektivitet främjar effektivitet  

 

Gör rektorerna delaktiga  

Genom att involvera rektorerna i framtagandet av modellen skapas goda förut-

sättningar att få en modell som fungerar väl för skolorna. Det innebär också en 

större möjlighet att skapa förståelse och acceptans för fördelningsprinciperna 

hos denna nyckelgrupp. Det är särskilt viktigt att modellen upplevs som legitim 
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av rektorerna när den införs, eftersom några skolor kommer att få mindre 

pengar när andra skolor får mer.   

Socioekonomisk resursfördelning är ett stegvis arbete  

Kommunens arbete med socioekonomisk resursfördelning består av flera delar 

eller steg. Det handlar om att:  

1. Ta reda på vilka skillnader som finns 

2. Ta fram en modell för att beräkna skillnaderna i behov   

3. Beräkna hur behoven varierar mellan skolorna – årliga beräk-

ningar 

4. Avgöra graden av omfördelning 

5. Informera om resursfördelningsmodellen  

6. Följa upp vad ersättningen leder till 

7. Följa upp modellens träffsäkerhet 

På kommande sidor beskrivs hur kommunen kan gå till väga steg för steg. 

Kommuner har givetvis olika utgångsläge inför detta arbete, beroende av om 

man redan använder sig av socioekonomiska faktorer i sin resursfördelning eller 

om det är något helt nytt för kommunen.  
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Steg 1. Ta reda på vilka 

skillnader som finns 
Ett led i att ta fram en väl underbyggd modell för resursfördelning handlar om 

att få med de skillnader i skolornas elevsammansättning som har betydelse för 

elevernas behov. Ju större en kommun är och ju fler olika typer av skolor finns i 

kommunen, desto mer sannolikt är det att det finns skillnader mellan olika sko-

lors elevsammansättning. Å andra sidan har sannolikt en del mindre kommuner 

inget behov alls av en socioekonomisk fördelning. Det är bara om det finns 

påtagliga skillnader mellan skolornas resultat som det är motiverat att ta reda på 

om det finns några skillnader mellan skolorna vad gäller socioekonomiska för-

utsättningar. 

Kommunen behöver inte på förhand, alltså redan innan arbetet med att ta fram 

modellen påbörjas, bestämma hur många och vilka faktorer som ska vara med i 

modellen. Tvärtom kan det vara en fördel att hålla detta öppet tills man närmare 

undersökt vilka skillnader som finns.   

Verksamhetsföreträdare såsom rektorer har ofta erfarenheter av och uppfatt-

ningar om vad i elevernas bakgrund som har betydelse för deras behov. Det 

talar för att involvera rektorerna i arbetet med att ta reda på vilka skillnader som 

finns mellan skolorna.  

För de flesta kommuner blir ett första steg att från Statistiska centralbyrån 

(SCB) beställa en bred sammansättning data om elevernas socioekonomiska 

bakgrund som kommunen vet eller tror kan ha samband med elevernas behov. 

På så vis framträder en bild av vilka skillnader som eventuellt finns i elev-

sammansättningen på de olika skolorna i kommunen. Det blir då tydligt vilka 

socioekonomiska faktorer som kommunen behöver ta hänsyn till för att ge 

skolorna likvärdiga förutsättningar. 

En utgångspunkt kan vara att beställa data för de faktorer som andra kommuner 

använder sig av i sina fördelningsmodeller. Det är faktorer som visat sig ha 

samband med elevernas betygsresultat och som därför antas ha samband med 

elevernas behov. Vanligast förekommande är föräldrarnas utbildningsbakgrund 

och migrationsbakgrund. Andra faktorer som förekommer är kön, förekomsten 
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av försörjningsstöd i familjen samt familjesammansättning, det vill säga om 

eleven bor med en eller båda sina föräldrar.   

Ett par av storstadskommunerna har i sina fördelningsmodeller inte bara med 

faktorer som gäller elevens bakgrund utan även sådana som gäller elevens om-

givning. Det är faktorer för om eleven bor i ett bostadsområde eller om eleven 

går på en skola som har många elever som riskerar att inte uppnå målen.  

För mindre kommuner kan det räcka att titta på hur elevsammansättningen 

skiljer sig åt mellan skolorna genom att använda Skolverkets databas SIRIS. 

Den visar elevsammansättningen på skolorna vad gäller andel flickor, andel 

elever med utländsk bakgrund och andel elever med minst en förälder med 

eftergymnasial utbildning. Om kunskapsresultaten skiljer sig påtagligt mellan 

skolorna trots små skillnader utifrån data i SIRIS behöver kommunen beakta 

detta i sin resursfördelning. Då kan det antingen vara motiverat att gå vidare och 

undersöka fler faktorer som kan skilja sig mellan skolorna. Eller, om samtliga 

skolor är kommunala, kan det snarare vara en sak för kommunen i egenskap av 

huvudman att se till att olika typer av resurser styrs till skolorna utifrån deras 

skillnader i resultat. 

Faktorer som har samband med elevernas skolresultat 

Nedan beskrivs faktorer som används av kommuner vid resursfördelning mellan 

skolor. Att det finns ett samband mellan dessa faktorer och elevernas betygs-

resultat är belagt. En del faktorer finns med i Skolverkets analysverktyg SALSA 

och andra faktorer finns med i den analys som Uppsala kommun lät göra 2003 

och som bekräftas i SCB:s analyser av hela rikets elevunderlag
3
.   

Föräldrarnas utbildningsbakgrund 

Den faktor som visat sig ha starkast samband med om eleven inte uppnår målen 

är föräldrarnas utbildningsnivå. Givetvis finns det många elever vars föräldrar 

har en kort utbildning som klarar sig bra i skolan. Men det finns en rad för-

hållanden som oftast gör det mer gynnsamt när föräldrarna har en längre utbild-

ning. Det ger lättare en självbild av att man själv kommer att lyckas i skolan och 

att man ser sig själv i framtiden med ett arbete som kräver utbildning. Ett hem 

där föräldrarna har längre utbildning innebär också oftare uppväxtvillkor som 

gynnar den språkliga utvecklingen, liksom engagemang och stöd i barnets 

skolgång. 

Det finns olika sätt att beräkna föräldrarnas utbildningsnivå. Ett sätt är att väga 

samman föräldrarnas utbildningsnivå, där värdet 1 motsvarar högst grundskole-

utbildning, värdet 2 motsvarar högst gymnasieutbildning och värdet 3 motsvarar 

två års eftergymnasial utbildning eller mer. Om många elever i kommunen har 

föräldrar med forskarutbildning kan det finnas skäl att ta med det som en egen 

grupp.  

  

                                                      
3
 SCB:s riksmodell för resursfördelning 
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Ett annat sätt att beräkna faktorn är att ta utbildningsnivån hos den förälder som 

har högst utbildning. Vilket sätt man använder beror på vilken matematisk mo-

dell man avser att använda för att beräkna elevernas behov. De olika alternati-

ven beskrivs i kommande avsnitt.  

Migrationsbakgrund   

Den breda definitionen av utländsk bakgrund avser såväl elever som är födda 

utomlands som elever födda i Sverige, men vars föräldrar är födda utomlands. 

Sett till hela denna grupp är det fler som inte uppnår målen jämfört med genom-

snittet. Men om man förutom utländsk bakgrund samtidigt tar hänsyn till om 

eleven anlänt för mindre än sju år sedan, till föräldrarnas utbildningsnivå och 

om familjen har försörjningsstöd så försvinner utländsk bakgrund som förkla-

ring. Det vill säga det är inte svårare för elever med utländsk bakgrund att klara 

skolan när de har bott i Sverige i minst sju år om de för övrigt har samma förut-

sättningar som elever med svensk bakgrund. Att nyligen anlända har svårigheter 

att lyckas i skolan under ett antal år hänger samman med att det tar flera år in-

nan eleven tillägnat sig det svenska språket så bra att den även fullt ut förstår 

det mer abstrakta språk som används i undervisningen. Vid vilken ålder eleven 

kommit till Sverige påverkar också hur lång tid det tar att komma ikapp. Sko-

lans kompetens för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med flerspråkiga 

elever är en annan faktor som påverkar den tid det tar för eleverna att nå målen.  

Det finns alltså skäl att ta hänsyn till hur nyligen eleven kommit till Sverige. På 

samma vis har det betydelse vid vilken ålder eleven kommit till Sverige.  

Om kommunen ger ersättning till skolorna för nyanlända elever separat behöver 

man givetvis ta hänsyn till det i utformningen av den socioekonomiska ersätt-

ningen. Samma behov ska inte ersättas två gånger. Om ersättningen för nyan-

lända ges separat för en kortare period, till exempel de två första åren av nyan-

lända elevers skolgång, kan det ändå vara motiverat att ha med faktorn migra-

tionsbakgrund i den socioekonomiska ersättningen, exempelvis ”anlänt för 3-6 

år sedan”.  

Elever som är utrikes födda, men vars föräldrar är födda i Sverige, bör lämp-

ligen inte räknas med i gruppen nyligen anlända. Detsamma gäller elever som 

nyligen anlänt från de övriga nordiska länderna. De liknar i sina betygsresultat 

mer de som bott i Sverige mer än sju år, än de som nyligen anlänt. Därför kan 

det vara lämpligt att begränsa gruppen nyligen anlända till utomnordisk in-

vandring.  

Elevens kön 

Det är givetvis många pojkar som är högpresterande i skolan, men sett till grup-

pen som helhet är det fler pojkar än flickor som inte uppnår betygsmålen. Det 

finns skillnader i inställningen till skolarbete som kan bero på könsrollerna. 

Dessutom är det betydligt vanligare att pojkar signalerar att skolan inte fungerar 

bra med utåtagerande beteenden som skapar problem både för klasskamrater 

och för dem själva. Detta kan vara ett motiv att ta med kön som en faktor vid 

resursfördelning. I den mån som könsfördelningen mellan skolorna är relativt 
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jämn är det dock mindre relevant att ha med faktorn. Observera att om faktorn 

kön tas med så är inte det ett ställningstagande till hur resurser ska fördelas 

mellan pojkarna och flickorna. Att ta med faktorn kön innebär endast att skolor 

med en högre andel pojkar får mer resurser. 

Förekomsten av försörjningsstöd i elevens familj  

Att en elevs förälder eller föräldrar uppbär försörjningsstöd är i sig inte en orsak 

till att elever riskerar att misslyckas. Däremot finns det ofta i denna grupp ele-

ver som upplevt krig och flykt och med en ofullständig skolgång bakom sig 

eller elever som på andra sätt upplever stora påfrestningar i sina familjer. 

Eftersom det inte finns statistik över sådana omständigheter kan faktorn för-

sörjningsstöd bidra till att fånga in detta.  

Familjesammansättningen 

Att en elev lever med bara en förälder eller bor växelvis hos båda sina föräldrar 

behöver självklart inte orsaka svårigheter att klara skolan. Tvärtom kan eleven 

ibland få mer hjälp och stöd av sina föräldrar efter en separation. För andra 

elever som bor med en förälder kan situationen innebära ekonomiska påfrest-

ningar och samvariera med utsatthet på andra sätt som försvårar för eleven. Men 

sett till hela gruppen elever som bor med en vårdnadshavare, är risken att inte 

uppnå målen högre för dem än för de elever som bor med båda sina vårdnads-

havare. Samtidigt kan man säga att faktorn inte är ideal just för att gruppen 

elever som bor med en vårdnadshavare är så heterogen och gruppen kan se olika 

ut på olika skolor. Därför bör man vara uppmärksam på om det verkar bli ett 

rimligt utfall när man tar med denna faktor. 

Andra faktorer som kan vara aktuella  

De faktorer som ovan beskrivits handlar om elevens bakgrund och hur den kan 

antas påverka förutsättningarna att lyckas i skolan. Men även elevens omgiv-

ning, i form av var hon eller han går i skolan och bor, har betydelse för elevens 

behov.  

Skolans betydelse för behoven 

Ju mer socioekonomiskt homogen elevsammansättningen på en skola är, desto 

starkare blir sambandet mellan elevgruppens sociala bakgrund och skolans re-

sultat
4
.  Denna effekt på skolans resultat beror dels på den så kallade 

kamrateffekten, dels på att studiemotiverade elever tenderar att söka sig till 

vissa skolor.  

Den risk en elev löper att inte lyckas i skolan samvarierar både med elevens 

egen sociala bakgrund och med elevgruppens sociala bakgrund och hur den 

gruppen presterar. Eleverna är varandras resurser och hinder. Eleverna kan 

stimulera eller störa varandra. Eleverna påverkas också indirekt genom elev-

sammansättningens betydelse för vilket skolklimat/kultur/normsystem och vilka 

förväntningar på eleverna som skolan lyckas skapa. Detta kallas kamrateffekt 

                                                      
4
 ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” Skolverket 2009 
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och den påverkar starkast svagpresterande elever
5
.  Skolverket lyfter i samband 

med den senaste PISA-undersökningen fram att det finns ett samband mellan 

elevsammansättningen och skolans förväntningar på eleverna och hänvisar till 

sin rapport ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?”
6
.   Förväntningarna har 

i sin tur stor betydelse för elevernas resultat
7
.   

Att elever lyckas bättre på skolor där många elever lyckas behöver inte enbart 

bero på kamrateffekten. Det kan också bero på att mer studiemotiverade elever 

söker sig till dessa skolor och att det är därför skolorna får bättre resultat. Inom 

alla socioekonomiska grupper finns det elever som är mer eller mindre studie-

motiverade. Bakom studiemotivationen kan finnas en tro på skolans betydelse 

och möjlighet för framgång i livet. Studiemotivationen kan också bero på hem-

förhållandena, om de är stöttande och stimulerande eller om de omvänt är 

otrygga och omsorgen sviktar. Skolor som har en socioekonomiskt gynnsam 

elevsammansättning attraherar studiemotiverade elever från alla socioekono-

miska grupper
8
.    

Detta är faktorer som kan beaktas och hanteras genom att kommunen lägger på 

ytterligare resurser just för de skolor som har den större socioekonomiska tyng-

den. Eller så kan kommunen resonera som så att genom en tillräckligt kraftig 

omfördelning så beaktas även effekten på skolnivå. En kraftigare omfördelning 

innebär att skolor med den högsta koncentrationen elever med större behov får 

en högre tilldelning och det är ju dessa skolor som har den största skolnivå-

effekten. 

Bostadsområdets betydelse för behoven  

Det finns även ett samband mellan hur väl eleven lyckas i skolan och vilket 

bostadsområde som eleven bor i. Bland de största städerna förekommer att ele-

vernas bostadsområde används som en faktor i deras fördelningsmodeller. För 

en del kommuner kan boende i byar och glesbygd eventuellt vara en faktor av 

betydelse. Hur man fångar in betydelsen av var eleverna bor beskrivs dock inte 

närmare i denna skrift.  

Större behov de första skolåren i socialt utsatta områden  

Kommunen kan inom ramen för en socioekonomisk fördelningsmodell välja att 

göra särskilda satsningar. Det finns forskningsstöd för att det är särskilt effektivt 

att låta elever i de första skolåren gå i mindre klasser, i synnerhet om eleverna 

har socialt utsatta hemförhållanden
9
.  En förklaring till att mindre 

undervisningsgrupper är särskilt gynnsam just de första skolåren för barn från 

utsatta grupper är att dessa barn, i jämförelse med barn som kommer från en 

socioekonomisk kultur som mer liknar skolans, kan behöva ett tätare samspel 

med läraren för att utveckla en elevroll som är framgångsrik i skolan.  

                                                      
5
 Skolverket 2009 

6
 ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?” Rapport 374, Skolverket 2012 

7
 ”PISA 2012”, sammanfattning av rapport 398, Skolverket 2013 

8
 Skolverket 2009 

9
 Gustafsson och Myrberg: ”Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat”, 

Skolverket 2002 
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Detta kan vara ett motiv att förstärka den kompensatoriska insatsen i exempel-

vis förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2 på skolor med större social tyngd än 

kommungenomsnittet.  På samma sätt kan det vara angeläget med kompensa-

toriska insatser i förskolan. I bilaga 2 förs några resonemang om hur kommunen 

kan tänka när det gäller socioekonomisk resursfördelning till förskolor.  

Ska även elever från andra kommuner ingå? 

På skolorna i en kommun kan det gå elever som är folkbokförda i en annan 

kommun. Ska även de ingå i underlaget för att beräkna skolornas socioekono-

miska elevsammansättning? Ett sätt att resonera här är att endast ta med elever 

folkbokförda i den egna kommunen, eftersom det bara är för de eleverna som 

kommunen betalar ersättning. Men man kan också resonera som så att för att 

uppnå likvärdighet mellan skolorna är det hela elevunderlaget, det vill säga 

även elever från andra kommuner, som bör vara med i beräkningen av den so-

cioekonomiska sammansättningen. 
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Steg 2. Ta fram en modell 

för att beräkna skillnaderna i 

behov 
Det finns olika sätt att gå tillväga för att komma fram till vilka faktorer som ska 

vara med i en resursfördelningsmodell och vilka vikter de ska ges.  

Ett alternativ är att utifrån verksamhetsstatistik, till exempel omfattningen av 

olika typer av stöd som ges i kommunen till olika grupper, resonera sig fram till 

vilka faktorer som bäst fångar in skillnaderna i behov och hur de ska viktas. 

Verksamhetsföreträdare kan i kraft av sina erfarenheter bidra till resonemangen. 

Ett andra alternativ är att göra en statistisk analys av sambanden mellan elevers 

betyg och deras socioekonomiska bakgrund. Dessa båda alternativ för att be-

räkna skillnaderna i behov beskrivs nedan.  

Ett tredje alternativ är att utgå från sambanden mellan skolors socioekonomiska 

sammansättning och deras betygsresultat. Så görs i Skolverkets analysverktyg 

SALSA
10

.  Dock är det inte idealt att rakt av använda SALSA eftersom man där 

inte utgår från de betygsresultat som kan antas hänga samman med större be-

hov. I dagsläget görs inte beräkningar anpassade för att skatta behov och därför 

beskrivs inte detta alternativ närmare i denna skrift.  

Alternativ 1: Välj och vikta faktorer utifrån erfarenheter och 

uppgifter om olika gruppers behov   

I detta alternativ grundas valet av faktorer och viktningen på de erfarenheter och 

uppgifter som finns i kommunen. Man tar helt enkelt utgångspunkt i vad kom-

munen vet om olika elevgruppers behov av stöd och stimulans.  

                                                      
10

 Skolverkets analysverktyg SALSA är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors 

betygsresultat för årskurs 9, med hänsyn till skolornas socioekonomiska elevsammansättning. Det 

betyder att skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten (genomsnittligt 

meritvärde samt andel elever med godkänt i samtliga ämnen) sätts i relation till ett antal 

bakgrundsfaktorer/socioekonomiska faktorer. Det är föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå, 

andel elever som är nyanlända (kommit till Sverige under de senaste fyra åren) och fördelningen 

pojkar/flickor som utgör bakgrundsfaktorerna. Störst betydelse för resultaten i modellen har 

föräldrars utbildningsnivå. 
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För att få svar på vilka faktorer som har betydelse kan man besvara exempelvis 

följande frågor: Vad vet vi om olika gruppers behov? Vilka grupper har större 

behov av stöd och stimulans än andra? Vad i elevernas socioekonomiska bak-

grund påverkar skolans möjligheter att skapa en gynnsam lärandemiljö? Vilka 

faktorer samvarierar med hur stora utmaningar skolorna har?  

Det är bara faktorer som fördelar sig olika mellan skolorna som behöver tas 

med i fördelningsmodellen. Om till exempel pojkarna är jämt fördelade mellan 

skolorna behöver inte kön vara med i en fördelningsmodell. Å andra sidan kan 

det vara en fördel att ta med alla faktorer som kan ha betydelse för elevernas 

behov, för att gardera sig för eventuella framtida förändringar. Om nya skolor 

etablerar sig och de attraherar vissa elevgrupper kan fler faktorer få betydelse 

för att fånga in skillnaderna mellan skolorna. 

Om elever med utländsk bakgrund fördelar sig mellan skolorna på ett sätt, men 

nyligen anlända elever fördelar sig på ett annat sätt, då är det motiverat att ta 

med faktorn nyligen anlända. Annars underskattas behoven för skolor med 

många nyligen anlända elever och överskattas behoven i skolor där många 

elever har utländsk bakgrund men där få nyligen anlänt. 

För att bestämma hur stor vikt de olika faktorerna ska ha relativt varandra bör 

man i kommunen ha eller skapa sig en uppfattning om vad det kostar att till-

godose de olika behov som finns. Ett sätt är att fråga rektorerna om detta. Vilka 

typer av insatser behöver olika grupper? Hur stor andel av gruppen behöver 

insatser? Vad kostar de olika insatserna?  

Den vikt som faktorerna ska ges kan också påverkas av vad den socioekono-

miska ersättningen är tänkt att täcka och vilka andra ersättningar som skolorna 

eventuellt får. Utgår det en separat ersättning för exempelvis svenska som and-

raspråk, studiehandledning på modersmålet och introduktion för nyanlända? Är 

elevhälsan och handledning och konsultation av specialister utformade som så 

kallade fria nyttigheter som skolorna själva inte behöver betala för? Det behöver 

beaktas när skillnaderna i behov beräknas.  

Alternativ 2: Välj och vikta faktorer utifrån statistiska sam-

band mellan elevers socioekonomiska bakgrund och elevers 

betyg 

I alternativ 1 som beskrivs ovan resonerar man sig fram till val av faktorer och 

viktning av dessa. I alternativ 2 är det istället statistiska beräkningar för riket 

eller för kommunen, som ligger till grund för valet av faktorer och viktningen 

av dessa.  

Utgångspunkten för detta sätt att räkna är att de elever som riskerar att inte 

uppnå godkänt är de elever som behöver mera stöd. Då kan man använda be-

tygsresultat för att få fram socioekonomiska faktorers betydelse för elevernas 

behov.  Sambandet mellan betyg i årskurs 9 och socioekonomisk bakgrund 

ligger till grund för fördelningen. För att ringa in den grupp elever som har stora 

behov gäller det att välja betygsresultat som brukar hänga samman med stora 

behov. Elever som inte når målen i två eller flera ämnen har ofta haft stora be-
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hov. Men att inte nå målen i ett ämne behöver inte tyda på stora behov. Därför 

kan det vara bättre att just begränsa gruppen till elever som inte uppnått godkänt 

i två eller flera ämnen. Gruppen kan kompletteras med de elever som saknar 

godkänt i bara ett ämne om det handlar om ämnen som anses särskilt viktiga, 

som svenska, engelska och matematik vilka krävs för behörighet till gymnasie-

skolans nationella program.  

Vilka socioekonomiska bakgrundsfaktorer som påverkar risken att eleverna inte 

uppnår målen undersöks statistiskt. För varje individ kopplas avgångsbetyget 

samman med socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Med hjälp av regressions-

analys får man fram hur mycket risken att inte uppnå godkänt ökar beroende på 

olika bakgrundsfaktorer. 

SCB gör denna typ av beräkningar för alla avgångselever i hela riket. En annan 

möjlighet är att kommunen beställer statistik från SCB för ett antal årskullar av 

kommunens egna avgångselever i årskurs 9, eventuellt kompletterat med elev-

kullar från några andra liknande kommuner. Det gäller att få ett tillräckligt stort 

underlag för att få statistiskt säkerställda samband mellan olika socioekono-

miska faktorer och betygsresultaten.  

På detta vis kan man få fram vilka faktorer som har starkast samband med att 

inte nå godkänt, och man får även fram hur stor betydelse de olika faktorerna 

har. Det vill säga kommunen behöver inte resonera sig fram till vilka faktorer 

som ska användas. Det visar den statistiska analysen. Analysen ger även stöd 

för att bestämma vilka vikter de ingående faktorerna ska ha. 

Vilket av de två alternativen ska kommunen välja? 

Antingen väljer kommunen ett av alternativen eller så testar man båda. Genom 

att pröva olika alternativ kan man se om det verkar spela någon roll vilket sätt 

man använder. Om det skattade behovet per skola blir snarlikt för de olika 

alternativen kan det vara lämpligt att välja den variant som är enklast att för-

valta eller den som är lättast att få acceptans för.   

Hur faktorer väljs och viktas och hur beräkningarna görs i kommunernas resurs-

fördelningsmodeller är ett angeläget utvecklingsområde. Det är betydelsefullt 

att utbyta erfarenheter och för en dialog kring detta kommuner emellan, liksom 

att ta tillvara vad forskning och andra undersökningar visar. 

Page 676 of 719



 Socioekonomisk resursfördelning till skolor 26 

Steg 3. Beräkna hur behoven 

varierar mellan skolorna – 

årliga beräkningar 
När kommunen har fått fram en modell som bygger på hur behoven varierar 

mellan olika kategorier elever är nästa steg att använda denna modell för att 

skatta hur behoven varierar mellan olika skolor det aktuella året.  

Utifrån kommunens elevregister över de elever som aktuellt läsår går på de 

olika skolorna tar SCB fram statistik om den socioekonomiska sammansätt-

ningen på skolorna. Med hjälp av valda och viktade faktorerna beräknas hur 

behoven varierar mellan skolorna det aktuella året.  

Om skillnaderna mellan skolorna är små och det inte finns anledning att anta att 

det skett påtagliga förändringar mellan skolorna, är det inte nödvändigt att upp-

datera beräkningarna varje år. 

Beräkningsmodeller för en skolas relativa behov 

På det sätt kommunen skapat sin modell med faktorer och vikter avgör hur man 

sedan kan göra de årliga beräkningarna av det genomsnittliga behovet per skola. 

Beräkningen kan göras med enklare eller mer avancerad matematik.  

Ett enkelt sätt är att utgå från uppgifterna från SCB om andelen elever som 

tillhör de olika kategorierna och multiplicera respektive andel med den vikt som 

bestämts för respektive kategori. Det sättet kan användas oavsett om man til-

lämpat alternativ 1 eller 2 för att välja och vikta faktorer.  

Om kommunen använt alternativ 2 för att välja och vikta faktorer har man utgått 

från faktorernas samband med att inte uppnå målen. Då kan man använda ett 

mer avancerat sätt för att beräkna en skolas relativa behov. Det innebär att til-

lämpa samma beräkningar som använts för att ta fram modellen och då beräkna 

skattad risk att eleverna inte når målen. Den beräknade risken betyder inte, att 

eleverna ”här och nu” riskerar att missa målen, till exempel i förskoleklass. I 

själva verket betyder det att om eleverna hade gått i årskurs 9 så hade de utifrån 

sin socioekonomiska bakgrund haft denna risk att inte nå målen. Sen är ju tan-
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ken att om de får bra stöd genom hela skoltiden, bland annat med hjälp av den 

socioekonomiska fördelningen, så kommer denna prognostiserade risk på skam. 

Årliga beräkningar genom att multiplicera vikter med andel 

elever per kategori – ett exempel med enklare beräkning 

Tabellerna nedan illustrerar med ett exempel hur uppgifterna från SCB kan 

användas för att få fram det index som behövs för att beräkna den socioekono-

miska ersättningen det aktuella budgetåret. 

Tabell 1. Poängberäkning utifrån viktade faktorer 

 Utbildningsnivå Kön Ekonomiskt bistånd 

  För-
gymnasia

l 

Gymnasia
l 

Efter-
gymnasial 

Flickor Pojkar Ej 
försörjnings-

stöd 

Försörjnings
-stöd   

Vikt 3 2 1 1 1,5 1 3  

         
Andel elever   

Skola A 15 % 30 % 55 % 37 % 63 %   76 % 24 %  

Skola B   0 %   5 % 95 % 66 % 34 % 100 %   0 %  

Kommune
n   6 % 29 % 65 % 49 % 51 %   92 %   8 % 

 
         

Poäng (andelen multiplicerat med vikten) 
Sum-
ma  

Skola A 0,45 0,60 0,55 0,37 0,95 0,76 0,72 4,40 

Skola B 0,00 0,10 0,95 0,66 0,51 1,00 0,00 3,22 
Kommune
n 0,18 0,58 0,65 0,49 0,77 0,92 0,24 3,83 

 

Vikt 

Kommunen i exemplet har valt en modell med faktorerna utbildning, kön och 

försörjningsstöd. För utbildning har kommunen satt vikten 3 om förälderns 

utbildning är högst grundskola, vikten 2 om högsta utbildning är gymnasieskola 

och så vidare. 

Andel elever 

Från SCB har kommunen fått uppgifter om elevsammansättningen på alla sko-

lor. På skola A finns 15 procent elever vars föräldrar har högst grundskola, 30 

procent elever vars föräldrar har högst gymnasieskola och så vidare.  
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Poäng 

Sedan görs en beräkning av skola A:s poäng.  

Vikten för grundskola (3) multipliceras med skola A:s andel elever vars föräld-

rar har högst grundskola (15 %). Alltså 3*0,15= 0,45 poäng. Vikten för gymna-

sieskola (2) multipliceras med A:s andel elever vars föräldrar har högst gymna-

sieskola (30 %) och så vidare.  

Därefter summeras en skolas samtliga poäng. För skola A blir det 

0,45+0,60+0,55+0,37+0,95+0,76+0,72=4,40 

Ett annat sätt att uttrycka denna beräkning för skola A är följande: 

(3*15 % elever vars föräldrar har högst grundskola + 2 * 30 % elever vars för-

äldrar har högst gymnasieskola + 1 * 55 % elever vars föräldrar har efter-

gymnasial utbildning +1 * 37 % elever som är flickor + 1,5 * 63 % elever som 

är pojkar + 1 * 76 % elever vars föräldrar ej har försörjningsstöd + 3 * 24 % 

elever vars föräldrar har försörjningsstöd ) = 4,40 = skolans genomsnittliga 

poäng per elev.  

Ett tredje sätt är att med algebra uttrycka denna beräkning för skola A: 

Aj=∑ai xi 

Där ai är viktfaktor för variabelvärde i (till exempel elever vars föräldrar har 

högst grundskola) och xi är andelen (0-1) som uppfyller det kriteriet och Aj den 

totala viktfaktorn för skolan som betraktas (A). 

Beräkningarna kan göras i ett kalkylark med den uppställning som visas i 

ovanstående tabell. Här presenteras värdena utan decimaler. Men värden utan 

avrundningar ska användas när beräkningarna görs. 

Index 

Nästa steg är att utifrån skolornas poäng beräkna respektive skolas indexvärde, 

närmare bestämt skolornas värde i relation till kommunsnittet. Genom att divi-

dera respektive skolas värde med värdet för kommunen skapas indexvärden, så 

som visas i nedanstående tabell. 

Tabell 2. Beräkning av index utifrån poäng 

Index (kommunen=1) Beräkning (från summa i föregående tabell) Index 

Skola A 
 

4,40 / 3,83= 1,15 

Skola B 
 

 3,22 / 3,83= 0,84 

Kommunen    3,83 / 3,83= 1,00 

 

Årliga beräkningar genom att beräkna förväntad risk att inte nå 

målen – ett exempel med mer avancerad beräkning 

Som tidigare nämnts: om kommunen valt alternativ 2 för att välja och vikta 

faktorer är det möjligt att låta en statistiker räkna ut förväntat värde för skolorna 
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med samma typ av statistiska beräkningar som använts för att få fram faktorer 

och vikter. Det innebär att uppgifter på individnivå används för att beräkna en 

”prognostiserad risk” att eleverna inte når målen. Dessa beräkningar förutsätter 

statistisk kompetens, som kan köpas av SCB eller på annat håll. Då får kommu-

nen uppgifter om den procentuella risken att eleverna på respektive skola inte 

skulle nå målen om de hade gått i årskurs nio. Sedan återstår bara för kommu-

nen att omvandla de beräknade riskerna till ett index, så som visas i nedan-

stående tabell, för att sedan beräkna ersättningen i kronor per elev. 

Tabell 3. Beräkning av index utifrån prognostiserad risk att inte nå målen  

 

Prognostiserad risk att 
inte få godkänt i två eller 
flera ämnen 

Beräkning av index    
kommunen=1 

Index kommunen=1 

Skola A 20 %  20 % /12 % 1,67 

Skola B 6 %  6  % /12 % 0,50 

Kommunen 12 %  12 % /12 % 1,00 

 

Skilj på historiska och aktuella data  

Det är lätt att blanda samman beräkningar för att göra själva modellen med 

beräkningar av det årliga behovet på respektive skola. När modellen skapas 

använder man historiska data från alla skolor om vilka samband som faktiskt 

visat sig generellt haft betydelse för elevernas behov eller till exempel ett riks-

snitt för samband mellan avgångsbetyg och elevernas socioekonomiska bak-

grund. När modellen årligen tillämpas använder man aktuella data om elev-

grupperna på respektive skola och gör en prognos om vilka behov denna 

elevgrupp har. 

Olika data används vid framtagande respektive tillämpning av modell 

Ta fram en modell genom att välja och 
vikta faktorer. 

Det görs t.ex. med hjälp av 

• Historiska data om sambanden 
mellan alla elevers socioekonomiska 
bakgrund och betygsresultat 

• Verksamhetsstatistik  
• Forskning och beprövad erfarenhet 

 

 Beräkna årligen hur behoven varierar 
mellan skolorna  

Det görs med hjälp av 

• fastställd modell som tillämpas på 
aktuella data om socioekonomisk 
bakgrund för respektive skolas 
elever  
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Steg 4. Avgöra graden av 

omfördelning 
Kommunen måste ta ställning till och avgöra hur stor andel av budgeten som 

ska avsättas för socioekonomisk ersättning. En utgångspunkt kan vara att be-

döma hur mycket som krävs i grundersättning, det vill säga hur mycket pengar 

behöver den eller de skolor som har gynnsammast elevsammansättning. Ut-

gångspunkten kan också vara den omvända: Hur mycket mer resurser behöver 

den eller de skolor som har en socioekonomiskt utmanande situation för att det 

ska bli likvärdigt mellan skolorna i kommunen? 

Hur stor omfördelningen ska vara är ytterst en politisk fråga. Det är inte ovan-

ligt att det här råder olika uppfattningar, vilket gör att frågan behöver belysas 

grundligt.   

Infasning 

Om det blir stora minskningar i ersättning till några skolor kan det vara lämpligt 

att fasa in den nya fördelningen över flera år. En variant är att låta höjningarna 

slå igenom helt första året medan minskningarna tas i två etapper. Denna variant 

innebär att en del av den socioekonomiska ersättningen får användas för att 

finansiera infasningen. På samma vis kan kommunen överväga om det ska fin-

nas en begränsning i hur mycket ersättningen får minska från ett år till ett annat. 

Minskningen i ersättning bör inte vara större än att det finns rimliga förutsätt-

ningar för skolorna att göra motsvarande kostnadsminskningar.   

Kalkylerade kostnader ger en fingervisning   

För att konkretisera vilka insatser som blir möjliga med en större tilldelning kan 

kommunen göra kalkyler över vad olika insatser kostar. Det kan exempelvis 

handla om att bedöma kostnaden för att minska antalet elever i klassen, att ut-

öka personalen inom elevhälsan eller att ordna kompetensutveckling. Det kan 

också handla om att bedöma vilka kostnader som är förenat med att rekrytera 

och behålla särskilt skickliga lärare och skolledare. Sådana beräkningar bör 

lämpligen kombineras med en grov skattning av hur behovet av dylika insatser 

varierar mellan skolorna. Det betyder inte att kommunen bestämmer hur den 

socioekonomiska ersättningen ska användas av skolorna, utan att kommunen 
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med hjälp av konkreta exempel kalkylerar skillnaderna i skolornas behov av 

resurser.  

Progressiv omfördelning 

Man kan göra fördelningen progressiv istället för linjär. Det vill säga att om 

behovet för en skola har beräknats till dubbelt mot snittet så får skolan mer än 

dubbelt så mycket i socioekonomisk ersättning. Det kan vara ett sätt att fånga in 

effekten på skolnivå, om behoven enbart har beräknats på individnivå. Man kan 

också resonera så som tidigare nämnts, att omfördelningen har gjorts tillräckligt 

kraftig och därför fångar in effekterna på skolnivå även utan en progressiv om-

fördelning. Att se hur utfallet blir för kommunens skolor med olika sätt att göra 

beräkningarna, kan vara ett sätt att komma fram till vilken konstruktion som är 

lämplig. 

Utrymme för omfördelning 

Hur stor omfördelningen blir, begränsas av hur mycket pengar som avsätts för 

socioekonomisk fördelning. Men omfördelningens storlek beror inte enbart på 

hur många kronor per elev som avsätts. Omfördelning kan göras större eller 

mindre beroende på hur uträkningen konstrueras. 

De tre diagrammen nedan visar hur samma mängd pengar kan leda till olika 

grad av omfördelning, beroende på hur beräkningen av kronor per elev görs. 

Varje stapel representerar en skola. Stapelns höjd visar den socioekonomiska 

ersättningen i kronor per elev. Linjen visar nivån för den genomsnittliga tilldel-

ningen. Den del av staplarna som sticker upp ovanför linjen åskådliggör hur 

mycket några skolor får utöver snittet. Det vita området under linjen och ner till 

staplarna visar hur mycket mindre än snittet några skolor får. Man kan säga att 

hur staplarnas höjd avviker från linjen åskådliggör graden av omfördelning. 

Olika grad av omfördelning 

   
 

Anta att kommunen avsätter 10 000 kr per elev i socioekonomisk fördelning 

och att utfallet blir som lägst 5000 kr per elev. Om det är önskvärt med 

50 procent högre omfördelning kan man istället göra beräkningen på 15 000 kr 

per elev och därefter dra ifrån 5000 kr per elev. Denna effekt åskådliggörs i 

diagrammen ovan. I bild 2 ser man att det blir en större spridning och därmed 

en kraftigare omfördelande effekt än för ursprungsalternativet som visas i 

bild 1. Man har ökat omfördelningen utan att ha ökat antal kronor per elev som 

används för socioekonomisk ersättning. Man kan också göra en variant där ett 

Bild 1 Bild 2 Bild 3
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antal skolor inte får någon socioekonomisk ersättning alls och de som får, får 

desto mer. Det visas i bild 3. Man kan även lägga in ett tak i omfördelningen 

om utfallet anses ge orimligt hög tilldelning till de skolor som får mest. 

Schemat nedan sammanfattar de alternativa möjligheter att utforma och tillämpa 

en fördelningsmodell som beskrivits i steg 2 (ta fram en modell för att beräkna 

skillnaderna i behov), steg 3 (beräkna hur behoven varierar mellan skolorna -

årliga beräkningar) och steg 4 (avgöra graden av omfördelning).    

Alternativa möjligheter att utforma och tillämpa en fördelningsmodell 
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Steg 5. Informera om resurs-

fördelningsmodellen  
När kommunen har en färdig resursfördelningsmodell är det viktigt att infor-

mera om den. Det faller sig naturligt att det är tjänstemän på den förvaltning 

som arbetat fram modellen som redogör för modellen och förklarar hur den är 

uppbyggd.  Informationen bör ge svar på ett antal frågor: Vad är syftet med 

modellen? Hur har modellen tagits fram? Varför används vissa faktorer och 

andra inte, hur har de viktats och varför? Hur görs den årliga beräkningen? 

Varför finns det en viss spridning i ersättningen till olika skolor?  

Skapa legitimitet 

Syfte med informationen är att skapa förståelse, acceptans och legitimitet för 

modellen. Om fördelningsprinciperna är väl förankrade när de införs slipper 

man lägga tid och kraft på diskussioner om huruvida tilldelningen är rättvis eller 

inte när modellen väl är i bruk, och skolorna kan istället lägga energi på vad de 

ska göra för de pengar som de faktiskt får.  

Det kan kräva en del möda att skapa legitimitet för den socioekonomiska till-

delningen. Alla skolor kan uppleva att deras resurser är för knappa. Om man då 

inte vet varför fördelningen varierar mellan skolorna kan man tycka att det är 

orättvist att vissa skolor kan göra något som andra skolor inte kan, på grund av 

att skolorna får olika mycket pengar.  

Tala om ersättning istället för bidrag 

När man beskriver och förklarar kommunens sätt att fördela resurser kan det 

vara bättre att tala om ersättning snarare än om bidrag eller stöd. Den socioeko-

nomiska tilldelningen är en ersättning för att skolan ska göra en större prestation 

för de elever som har de största utmaningarna. Skillnaderna mellan olika grup-

per ska minska genom de kompensatoriska insatser som den socioekonomiska 

ersättningen gör möjlig. De elever som har mindre med sig i ryggsäcken behö-

ver fylla på mer för att klara målen.  
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Upprätthåll höga förväntningar på alla elever  

Skolans uppdrag är att varje elev ska ges förutsättningar att nå målen oavsett 

elevens bakgrund. Samtidigt kan det faktum att den socioekonomiska ersätt-

ningen bygger på samband mellan elevers bakgrund och deras skolresultat mot-

verka mer jämlika förväntningar på deras möjlighet att lyckas. Dessutom visar 

forskning att det finns en tendens att lärares förväntningar påverkas av elevens 

bakgrund. Samma tendens finns även på skolnivå, det vill säga förväntningarna 

på eleverna är ofta lägre i socioekonomiskt utsatta skolor. Även detta kan för-

stärkas av att den socioekonomiska ersättningen synliggör skillnaderna mellan 

skolorna. Men varje individ ska bemötas utifrån sina individuella förutsätt-

ningar och inte utifrån vilka olika grupper den tillhör eller synes tillhöra.  

Att fördelningen bygger på socioekonomiska skillnader ska inte bidra till stig-

matisering av skolor och grupper. Tvärtom är syftet med ersättningen att minska 

och allra helst upphäva skillnaderna mellan skolor och grupper. Därför krävs en 

hög medvetenhet om vad man faktiskt förmedlar när man informerar om resurs-

fördelningen. 

Undvik att skapa negativa förväntningar 

Genom vad som sägs och hur det sägs formas bilden av olika skolor. Det är mer 

framåtsyftande att tala om vilka behov av stöd och stimulans eleverna behöver, 

än att tala om risken att de inte uppnår målen. Om ersättningen bygger på 

prognostiserad risk att inte klara målen finns en fara att informationen om en 

skolas negativa prognos bidrar till att ytterligare sänka förväntningarna på 

skolan. Därför kan det vara bra att bara tala om prognostiserad risk om det 

behövs för att förklara modellens matematiska konstruktion. Det är bättre att 

tala om att behoven av stöd och stimulans är olika stora på olika skolor. Att tala 

i termer av att en del elever har större utmaning att nå målen är både mer kon-

struktivt och mer adekvat än att säga att en del elever kommer från resurssvaga 

hem.  

Omsorg om ordval 

Förklenande bild  Framåtsyftande bild 

  Bidrag   Ersättning för ett uppdrag 

  Förväntad risk  Behov av stöd och stimulans 

  Resurssvag elev  Större utmaningar 

 

Kommunen bör noga överväga vad som ska redovisas i offentliga handlingar 

om skolornas elevsammansättning och hur de skiljer sig åt. Annars finns risken 

att informationen i förlängning bidrar till ökade skillnader i elevsammansättning 

mellan skolorna. Det kan räcka att redovisa det sammanfattande indexvärdet per 

skola, för frågan är om det fyller någon konstruktiv funktion att redovisa den 

socioekonomiska statistiken för varje skola.  Det är rimligen lättare att skapa 

eller behålla höga förväntningar på alla skolor om allmänhetens bild av olika 

skolor bygger på vad skolorna åstadkommer och inte på sociala skillnader mel-

lan skolorna.  
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Anpassa informationen efter olika målgrupper  

Det är flera målgrupper som behöver eller kan vilja känna till hur resursför-

delningsmodellen fungerar. Men behovet av information är olika för de olika 

målgrupperna.  

Ledamöter i kommunens styrelse eller nämnd som beslutar om resursfördel-

ningsmodellen behöver självklart ha insikt i hur den fungerar. Det innebär dock 

inte att ledamöterna måste sätta sig in i de matematiska detaljerna kring hur 

modellen är uppbyggd. Det centrala är att de är förtrogna med principerna för 

ersättningsmodellen och vad den syftar till. Det är också viktigt att tjänstemän-

nen beskriver både styrkor och begränsningar med modellen för ledamöterna i 

nämnden.   

När det gäller fristående huvudmän räcker det inte att informera dem om hur 

kommunens resursfördelningsmodell fungerar och att ersättningen per elev kan 

variera från ett år till ett annat. Kommunen måste därutöver inför varje kalen-

derår fatta beslut om bidraget per elev till var och en av de fristående huvudmän 

där det går elever folkbokförda i kommunen. Detta gäller oavsett om kommu-

nen tillämpar en socioekonomisk resursfördelningsmodell eller inte. Att kom-

munen måste göra så beror på att en fristående huvudman kan överklaga kom-

munens beslut om bidraget till allmän förvaltningsdomstol.   

Som tidigare påpekats är självklart rektorerna en nyckelgrupp när det gäller 

förståelse och legitimitet för resursfördelningsmodellen. De behöver förstå ut-

fallet för sin egen skola och förstå vad som leder till förändring i ersättnings-

nivån, så att de får större möjlighet att förutse dessa förändringar. Rektorerna 

behöver vara såpass införstådda med modellen så att de upplever den som 

legitim.  

För lärare, föräldrar och elever bör det viktigaste vara att förstå syftet med er-

sättningen, nämligen att skapa en likvärdig skola och att öka måluppfyllelsen. 

Samtidigt bör de som vill veta mer om själva modellen och hur den är upp-

byggd mer i detalj givetvis ha möjlighet att få denna information.  

Informera kontinuerligt 

Förtroendevalda och rektorer behöver inte bara informeras när en ny modell 

införs utan lämpligen också vid den årliga beräkningen. Kommunen behöver 

också i sin information beakta att det tillkommer nya rektorer och förtroende-

valda och kan etableras nya fristående skolor i kommunen. Eftersom det lätt kan 

upplevas som konstigt eller orättvist att en skola får mindre resurser än föregå-

ende år eller att den får mindre resurser än andra skolor är det betydelsefullt att 

kontinuerligt säkra legitimiteten genom att de berörda är införstådda med grun-

derna i hur modellen fungerar. 
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Steg 6. Följa upp vad ersätt-

ningen leder till  
Kommunens ansvar för resursfördelningen till samtliga skolor i kommunen och 

har i sin roll som skolhuvudman även ansvar för att följa upp hur de kommunala 

skolorna använder resurserna och hur det inverkar på skolornas resultat. Det 

gäller oavsett om en kommun tillämpar en resursfördelningsmodell baserad på 

socioekonomiska faktorer eller inte, men är rimligen extra viktigt när man har 

en differentierad resurstilldelning. En socioekonomisk ersättning kan bidra till 

ökad måluppfyllelse och likvärdighet, men det är ingen garanti. Det är skolornas 

förmåga att använda tilldelade medel som avgör resultatet. Används resurserna 

ändamålsenligt? Blir elevernas resultat bättre? Har den socioekonomiska ersätt-

ningen effekt?  

Det finns kommuner som har funnit former för att få med de fristående skolorna 

i sin uppföljning, även om dessa inte är skyldiga att delta i kommunens uppfölj-

ning. Om uppföljningen utformas så att den upplevs relevant och kan bidra till 

eller vara en del av skolornas systematiska kvalitetsarbete är det lättare att skapa 

en dialog och samverkan med skolorna, både de kommunala och de fristående. 

Dessutom ökar då möjligheterna att skolorna tar tillvara sina egna och varandras 

uppföljningsresultat i sitt eget kvalitetsarbete. På så sätt uppfattas inte uppfölj-

ningen främst som en kontroll utan snarare som ett stöd till skolornas utveck-

ling. 

Det finns olika sätt för kommunen att skapa sig en bild av vad en socioekono-

misk resursfördelning har för effekt. Dels kan man följa upp skolornas resultat 

och dels kan man följa upp hur skolorna använder resurserna. Eller både och. 

Det allra bästa är om man kan utvärdera effekterna av de insatser som den so-

cioekonomiska ersättningen gjort möjlig.   

Skolornas systematiska kvalitetsarbete kan innehålla deras egen bild av vilken 

nytta den socioekonomiska ersättningen gjort. Ett väl fungerande systematiskt 

kvalitetsarbete på skolnivå har karaktären av en självvärdering där den enskilda 

skolan analyserar sin förmåga att möta elevernas behov och kommer fram till 

hur skolan behöver utvecklas för att vidmakthålla eller öka måluppfyllelsen.  
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De olika sätten att följa upp kan både ge en bild av hur resurserna används och 

bidra till att resurserna används effektivare. Uppföljningarna bör därför utfor-

mas så att de bidrar till att öka medvetenheten om hur resurserna kan användas 

bäst. 

Följa upp skolornas resultat 

Att skapa sig en bild av hur väl skolorna använt sina resurser kan i sin enklaste 

form handla om att titta på elevernas måluppfyllelse. Man kan säga att om alla 

elever på en skola uppnår minst godkänt i alla ämnen så får skolan anses ha 

använt sina resurser väl. Det är dock förhållandevis sällan som det råder full 

måluppfyllelse på en skola, och därför krävs ofta en mer ingående uppföljning.    

Om man beaktar att skolorna har olika stora utmaningar att uppnå målen kan 

man istället titta på i vilken mån skolorna uppnår ett resultat över eller under 

förväntat resultat med hjälp av Skolverkets verktyg SALSA.  

SALSA syftar till att visa skolornas resultat efter att hänsyn tagits till vissa bak-

grundsfaktorer. Skolans avvikelse från förväntat resultat kan antingen bero på 

skolornas förmåga att nå målen eller på brister i beräkningen av förväntat re-

sultat. Här är det viktigt att tänka på att SALSA inte fångar in hela skillnaden 

mellan skolornas socioekonomiska förutsättningar. Slutsatser bör alltså dras 

med viss försiktighet utifrån dessa data och avvikelser från förväntat resultat ska 

främst ses som en indikator eller tecken på att en skola lyckas bättre eller sämre 

än andra skolor utifrån elevernas förutsättningar.  

Detta exempel på hur kommunen kan följa upp skolornas resursanvändning 

bygger på resultaten i årskurs 9. För de skolor som saknar årskurs 9 finns det 

andra resultatmått att utgå ifrån, dels betygen i årskurs 6 och dels de nationella 

proven i årskurs 3 och 6.   

Följa upp hur skolorna använder resurserna 

Hur väl den socioekonomiska ersättningen används kan också belysas genom 

att skolorna helt enkelt berättar om detta, antingen skriftligen eller muntligen 

vid exempelvis ett möte med förvaltningen eller ett nämndsammanträde. Bero-

ende på när i tiden detta sker får skolorna antingen redogöra hur de planerar att 

använda den socioekonomiska ersättningen eller hur de faktiskt har använt er-

sättningen och vad de åstadkommit med den. Det kan vara lämpligt att det i 

första hand är de skolor som har en hög socioekonomisk ersättning som ombeds 

göra sådana redovisningar.   

Kommunen bör dock tänka på att ur en rektors perspektiv är inte den socio-

ekonomiska ersättningen skild från övrig ersättning när budgeten för den en-

skilda skolan läggs. Kommunen bör därför vara beredd på att rektorer kan upp-

fatta det som svårt att redogöra för hur just den socioekonomiska ersättningen 

använts. Men det bör vara möjligt, om utgångspunkten är att be rektorerna be-

skriva det som skolan har gjort tack vare den socioekonomiska ersättningen. 

Eller omvänt - det som inte skulle ha gjorts om skolan saknat socioekonomisk 

ersättning.  
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Om kommunen väljer att be skolorna beskriva hur de planerar att använda den 

socioekonomiska ersättningen, kan exempelvis följande frågor ställas. 

• Vilka olika behov av stöd och stimulans har eleverna på skolan 

utifrån deras socioekonomiska bakgrund? 

• Vilka effekter bör uppnås på kort och lång sikt? 

• Vilka insatser behöver målgruppen? 

• Vilka insatser behöver göras för att höja skolans förmåga att i sin 

tur kunna göra de nödvändiga insatserna för målgruppen? 

• Vilka resurser behövs för att kunna göra planerade insatser direkt 

för målgruppen eller indirekt genom att förstärka skolan? 

• Vad kostar dessa insatser på årsbasis? 

• Vilka av önskvärda insatser ska prioriteras inom givna ekono-

miska ramar? 

• Hur ska insatsernas effekter följas upp på kort sikt och på lång 

sikt? 

Om kommunen väljer att be skolorna beskriva hur den socioekonomiska ersätt-

ningen har använts kan samma frågor som ovan ställas, men då med utgångs-

punkt i frågan: Till vad har de extra pengar som skolan fått använts?  

Utvärdera effekterna 

Allra helst vill kommunen få svar på om just de insatser som den socioekono-

miska ersättningen finansierar har effekter för elevernas resultat. Ett problem är 

dock att avgöra vad som faktiskt orsakar dessa effekter. Skolans bidrag till ele-

vens lärande och utveckling är komplex. Eleverna får i skolan ta del av många 

olika aktiviteter och insatser som på olika vis bidrar till samma effekter. Möj-

ligheten att identifiera vad som är effekter av en skolas sätt att arbeta ökar om 

man jämför olika skolor med varandra. Att följa upp förändringar över tid är 

också ett sätt att se om förändrade insatser för eleverna gett någon effekt. Om 

insatserna görs i de tidigare skolåren bör man se på resultat i nära anslutning till 

insatserna och inte begränsa sig till att se på slutbetygen i årskurs 9 långt senare. 

Här är det värt att tänka på att uppföljning och utvärdering inte är forskning. 

Kommunen måste inte leda i bevis att effekterna beror på insatser som möjlig-

gjorts genom den socioekonomiska tilldelningen. Det kan vara tillräckligt att 

konstatera att resultaten förbättras. Då räcker det att göra jämförelser mellan 

skolor eller mellan år, och att hålla det som sannolikt att de förbättrade resultat 

som identifieras är en effekt av de insatser som gjorts.  

När väl en socioekonomisk resursfördelningsmodell är införd och tillämpats en 

tid används troligen mycket av resurserna på samma sätt år efter år och på lik-

nande sätt på de flesta skolor med elevgrupper med liknande behov. Det blir då 

svårare att identifiera effekterna av insatserna med hjälp av jämförelser mellan 
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åren eller mellan skolorna. Ett sätt att då bedöma om de insatser som gjorts är 

effektiva är att beakta vilket stöd i forskning som det finns för dem.  

Följa upp att olika grupper får det stöd de behöver  

Uppföljning av vilka insatser olika grupper får och vilka resultat de ger, kan 

vara ett sätt att säkra att insatserna är långsiktigt gynnsamma för eleverna och 

kommunen. 

Rektor beslutar om sin enhets eller skolas inre organisation och vilka insatser 

som görs där. Samtidigt har kommunen, i egenskap av huvudman för de kom-

munala skolorna, det yttersta ansvaret för att eleverna får det stöd som de behö-

ver. En prioritering som verkar rimlig för en skola kan visa sig vara mindre bra 

ur ett kommunperspektiv. Det blir en så kallad suboptimering. Kommunen har 

därför ett intresse av att följa upp hur olika elevgruppers behov tillgodoses. 

En rektor har ansvar för att hålla sin budget och måste hela tiden väga ange-

lägna behov mot varandra och få vardagen att fungera i skolan. Även om rek-

torn vet att tidiga insatser kan vara lönsamma, så syns vinsterna ofta inte i den 

enskilde rektorns budget. Då blir det svårare att hävda vad som är långsiktigt 

bäst inför de som har önskemål om hur pengarna används, exempelvis lärare 

och föräldrar. Detta är lättare att hävda för kommunen, som dessutom oftare kan 

hämta hem de långsiktiga vinsterna.  

Att exempelvis nyligen anlända elever får omfattande studiehandledning på 

modersmålet kan vara dyrt för en skola och svårt att organisatoriskt få till, men 

angeläget och långsiktigt lönsamt för kommunen. På så vis slipper dessa elever 

att komma till nästa skola med stora kunskapsluckor. På samma sätt är det an-

geläget att elever som signalerar att skolan inte fungerar bra med utåtagerande 

beteenden inte bara ”förvaras” i en särskild undervisningsgrupp. De ska få ett 

kvalificerat stöd för sin utveckling, så att de blir bättre rustade att klara sin fort-

satta skolgång. Men det finns också en risk att större insatser görs för utåtage-

rande elever än för de elever som inte stör andra elever men som också har ett 

behov av stöd.  

Undersöka vilket mervärde som skolorna skapat  

Om kommunen har register över vilka förskolor och skolor som eleverna tidi-

gare gått på finns möjlighet att belysa de långsiktiga effekterna av olika skolors 

bidrag till barn och elevers utveckling och lärande, så kallat mervärde eller 

value added. Det förutsätter dock att kommunen sparar uppgifter digitalt på 

individnivå både vad gäller vilken förskola/skola eleven tidigare gått på och 

resultat från kommungemensamma test eller betyg för eleverna på den skola de 

sen kommit till. Kommunen kan då skapa sig en bild av vilka skolor som ser ut 

att ge en bättre grund för fortsatta skolframgångar. Det gör man genom att sam-

köra uppgifterna om vilken skola eleven gått på tidigare med uppgifter om vilka 

resultat den uppnår när den går på sin nya skola.  

Skolframgångarna påverkas så klart också av hur den mottagande skolan funge-

rar och elevens socioekonomiska bakgrund. Därför ska man kontrollera för 
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dessa faktorer när man gör jämförelsen. Dessa undersökningar kan kräva att 

man anlitar extern statistisk kompetens.  

Undersökningarna kan användas för att ge en fingervisning om vilka skolor med 

de första årskurserna som har ett mer framgångsrikt sätt att lägga grunden för 

exempelvis den läsförmåga som senare krävs, och vilka skolor som behöver 

förstärka detta arbete. Upprepas undersökning årligen, kan ett förbättrat resultat 

för elever som kommer från en viss skola ge en fingervisning om förändrade 

arbetssätt på den skolan har gett effekt för elevernas fortsatta lärande. 
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Steg 7. Följa upp modellens 

träffsäkerhet 
Även själva modellen för kommunens resursfördelning behöver följas upp. 

Fördelas resurserna utifrån hur behoven varierar mellan skolorna? Är differenti-

eringen och omfördelningen rimlig? Har modellen fortfarande legitimitet? Det 

är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns något perfekt sätt att fördela 

resurser. Det talar för att kommunen endast bör göra förändringar i sin resurs-

fördelningsmodell om det finns ett underlag som tydligt visar att modellen inte 

är tillräckligt träffsäker eller har andra brister.   

Rätt faktorer och rätt viktning av dessa? 

En undersökning av de olika skolornas resultat kan ge kommunen en fingervis-

ning om resurserna fördelas efter hur behoven varierar. De skolor som har på-

tagligt låga resultat - missgynnas de av resursfördelningen? Har de någon elev-

grupp med stora behov som är överrepresenterad, men som inte fångas in av 

modellen? Skolor med påtagligt höga resultat och samtidigt hög ersättning - har 

de elevgrupper som ser ut att överkompenseras av modellen? 

Rätt grad av omfördelning?   

Ett sätt för kommunen att skapa sig en bild av om graden av omfördelning är 

rätt eller rimlig är att titta på måluppfyllelsen hos skolor med hög ersättning. 

Om den huvudsakligen är låg kan man se närmare på om de åtgärder som be-

hövs för att höja måluppfyllelsen förutsätter ännu högre ersättning eller om det 

främst är något annat som krävs, till exempel att skolorna behöver arbeta på ett 

annorlunda sätt.  

Den tidigare beskrivna redovisningen av vad som görs för pengarna kan grans-

kas utifrån frågeställningen om skolor med hög ersättning har oskäligt frikostiga 

eller generösa satsningar. Det kan indikera att dessa skolor har omotiverat hög 

ersättning. Här är det viktigt att tala med den berörda rektorn innan slutsatser 

dras. Det kan ju vara så att det som vid en första anblick framstår som oskäligt 

visar sig vara en väl genomtänkt och effektiv satsning. 
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Kommunen kan också undersöka om skolor med hög ersättning lyckats göra sig 

mer attraktiva. Om de inte lyckats med det kan en analys göras av vad som 

krävs för att skolorna ska bli mer attraktiva och om det förutsätter mer resurser. 
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Bilagor 

BILAGA 1. Vanliga frågor och invändningar 

Att fördela resurserna baserat på socioekonomiska faktorer kan väcka frågor 

och invändningar. Här ger vi exempel på frågor och invändningar och kom-

menterar dessa.  

Statistik stämmer inte med verkligheten, jag känner barn till lågutbildade 

som har lätt för sig i skolan och barn till högutbildade som har stora 

svårigheter. 

Det stämmer, men om man ser till hela gruppen elever med lågutbildade föräld-

rar och jämför med hela gruppen elever med högutbildade föräldrar, är risken 

betydligt högre att eleven inte når målen om den tillhör gruppen med lågutbil-

dade föräldrar. På samma vis kan man beräkna att på en skola där de flesta ele-

ver har lågutbildade föräldrar så riskerar betydligt fler elever att inte nå målen. 

Man kan alltså med rätt god säkerhet göra en skattning av risken att eleverna 

inte når målen på respektive skola, däremot kan man inte med hjälp av statistik 

skatta hur det kommer att gå för en enskild elev. 

Även barn till resursstarka föräldrar har ADHD, dyslexi och andra svårig-

heter och behöver extra stöd. 

Det stämmer att det på en och samma skola finns skillnader mellan enskilda 

elevers behov, beroende på till exempel biologiskt arv. Sådana skillnader kan 

dock antas vara relativt jämnt spridda över skolorna, och behöver därför inte 

beaktas i en fördelning som ska jämna ut för systematiska skillnader mellan 

skolorna. Däremot behöver grundbeloppet vara tillräckligt stort så att skolan 

kan möta de större behov som finns hos enskilda elever. Är det frågan om be-

hov av extraordinära stödåtgärder för elever med omfattande behov av särskilt 

stöd ska alla skolor ha samma möjlighet att söka tilläggsbelopp. 

Det krävs mer resurser även för att ge de mest begåvade eleverna en 

stimulerande undervisning som tar tillvara deras talang. 

Enligt skollagen ska elever som har lätt för sig i skolan ges ledning och stimu-

lans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Det kan innebära en extra 

kostnad att skapa lösningar för en mindre grupp elever som behöver betydligt 

större utmaningar än klasskamraterna. Å andra sidan är det sannolikt att en 
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skola med en hög andel elever som har lätt för sig också har en hög andel 

studiemotiverade elever, vilket på andra sätt underlättar skolans möjlighet att 

skapa goda lärandemiljöer.   

Vår skola har också många elever med behov av särskilt stöd. 

Alla skolor har elever som avviker från det stora flertalet genom att ha mer 

behov av stöd och hjälp eller mer behov av utmaningar. Speciallösningar för 

dessa grupper kan kräva mer resurser. Det behöver finnas utrymme för detta 

inom grundbeloppet. Men det behöver inte beaktas i den fördelning som ska 

kompensera för skillnader mellan skolorna, eftersom alla skolor har en sprid-

ning på elevernas behov. 

Pengar betyder inte allt, det är viktigare hur man arbetar på skolan. 

Det stämmer att det krävs ett bra arbete på skolan om pengarna ska göra nytta. 

Därför kan kommunen inte nöja sig med att skapa en bra resursfördelning utan 

man måste också se till att skolorna utvecklar sin förmåga att uppnå målen inom 

givna förutsättningar. 

Vår skola har högre opåverkbara kostnader och dessa tar den socio-

ekonomiska ersättningen inte hänsyn till.  

Det stämmer att så kan vara, men den socioekonomiska ersättningen ska inte 

kompensera för opåverkbara kostnader. Det är huvudmannen som har ansvar för 

att varje skolas förutsättningar och kostnader är rimliga. Exempelvis förekom-

mer det att huvudmän kompenserar för skillnader i lokalkostnader genom en 

gemensam finansiering av dessa. 

Det är svårt att förutse hur mycket pengar vår skola får eftersom ersätt-

ningen ändras från år till år.  

För att kunna göra långsiktiga satsningar är det en fördel om de ekonomiska 

förutsättningarna är förutsägbara. Det stämmer att en socioekonomisk ersätt-

ningsmodell förändrar hur mycket pengar en skola får per elev varje gång som 

ersättningen beräknas, till exempel inför ett nytt budgetår. Det betyder att denna 

del av skolans intäkter är osäker på sikt. Problemet kan hanteras genom att 

kommunen till exempel lägger in en begränsning för hur stor en sänkning får 

vara mellan två år. Ett annat sätt är att i ersättningsmodellen lägga in en fördröj-

ning i de fall som ersättningen sänks.  

Att ersättningen ändras från år till år ställer stora krav på flexibilitet i 

skolornas organisation.  

Ja, som ekonomiskt ansvarig måste rektor skapa en beredskap att hantera dessa 

och andra förändringar i intäkter och kostnader. En skolas organisation bör vara 

så pass flexibel att den kan anpassa sig efter både förändrade behov och föränd-

rade ekonomiska förutsättningar. 

Skolor som har ett stabilt antal elever upplever kanske svängningarna i en 

socioekonomisk ersättning som mer störande än skolor med stora variationer i 
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antal elever, i den mån elevpeng tillämpas. För den senare gruppen skolor har 

förändringen i elevantalet större betydelse för förändringen i intäkterna. De som 

förlorar elever på grund av skolsegregation kan till viss del kompenseras av 

ökad socioekonomisk ersättning, men för en skola som år efter år förlorar elever 

kan det också behövas andra åtgärder.   

Vi på vår skola tycker inte att den socioekonomiska ersättningen speglar 

våra faktiska behov.  

Det är viktigt att komma ihåg att en resursfördelningsmodell baserad på socio-

ekonomiska kriterier är en statistisk beräkning av skillnaderna i elevgruppernas 

behov. En sådan beräkning kan både överskatta och underskatta en skolas be-

hov. Desto viktigare är det därför att kommunen med jämna mellanrum följer 

upp hur modellen fungerar och vilka effekter den får.  

Det kan också vara en viss skillnad mellan elevsammansättningen när mät-

ningen för socioekonomiska ersättningen görs, till exempel i september, och när 

ersättningen ska betalas ut, till exempel från och med januari året därpå. Där-

emot anpassas ersättningen till förändringar i antalet elever på varje skola, 

eftersom det är en ersättning per elev som betalas ut.   
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BILAGA 2. Fördelningsmodeller för andra skolformer  

Denna skrift behandlar socioekonomisk fördelning till grundskolor. Samtidigt är 

de flesta resonemangen giltiga även för motsvarande fördelning till förskolor 

och gymnasieskolor. Skillnader i den socioekonomiska sammansättningen kan 

dock ha lika stor betydelse för systematiska skillnader i elevgruppernas behov i 

andra skolformer än grundskolan. Här beskrivs hur detta kan hanteras i för-

skolan och gymnasieskolan.  

Förskolan 

Kompensatoriska satsningar i förskolan är betydelsefulla för hur det senare går 

för barnet i skolan. En grundbult för framgång i skolan är läsförmågan. Den 

förutsätter bland annat ett rikt ordförråd och förmåga att förstå en berättelse. 

Dessa färdigheter grundläggs i förskoleåldern och det är stora skillnader på hur 

de stimuleras i barnens uppväxtmiljö.  

I förskolan finns inga resultatmått som kan användas för att se sambandet 

mellan barnens socioekonomiska bakgrund och deras utveckling i förskolan, 

åtminstone inte på samma sätt som i skolan. Här beskrivs ett par sätt att trots det 

ta fram en resursfördelningsmodell för förskolan.  

Ett sätt är att fördela resurserna efter samma principer som grundskolans modell 

som bygger på prognostiserad risk. De elevgrupper med en socioekonomisk 

bakgrund som ger en hög prognostiserad risk att inte nå målen i grundskolan 

behöver antagligen mer stöd och stimulans även i förskolan. Det talar för att 

grundskolans fördelningsgrunder fungerar väl även för förskolan.  

Ett annat sätt är att resonera sig fram till vilka faktorer som kan antas betydelse-

fulla för barnens behov och hur de liknar och skiljer sig från förutsättningarna i 

grundskolan. Både förskolan och skolan har i uppdrag att bidra till barnets ut-

veckling och lärande. Båda skolformerna har också ett kompensatoriskt upp-

drag. Även om förskolan inte har uppnåendemål för barnen så behöver alla barn 

utveckla sina kunskaper och färdigheter för att senare klara skolans mål.  

Samtidigt skiljer sig förskolan från skolan. Bland annat är kontakterna med 

föräldrarna mer omfattande. Förskolan har också en delvis annan målgrupp. 

Exempelvis går det barn som kommer att gå i grundsärskolan i förskolan, och 

det finns barn som inte går i förskolan men som kommer att gå i grundskolan. 

Vidare har ett barn som nyligen anlänt i förskoleåldern andra behov än det barn 

som kommit till Sverige i skolåldern. Även för barn som är födda i Sverige med 

föräldrar som invandrat är det skillnad på vilken typ av insatser som behövs i 

förskolan respektive skolan.  

Förskolans uppdrag är inte enbart att ge barnet goda förutsättningar för ut-

veckling och lärande. Förskolans uppdrag innebär också omsorg. Behovet av 

mer omsorg kan antas vara vanligare för barn som har socioekonomiskt utsatta 

hemförhållanden. Omsorg kräver personalens tid och är alltså något som har en 

påtaglig kostnad. För de minsta barnen kan det handla om sviktande förmåga till 
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anknytning, vilket både kräver personalens tid och att det i barngruppen finns 

färre relationer att hantera.   

En trygg anknytning i förskolan och en stimulerande lek- och lärmiljö är bra för 

alla barn men är särskilt betydelsefull för att kompensera för barn vars upp-

växtmiljö inte är den optimala. En trygg anknytning har även betydelse för 

senare förmåga till känslomässig reglering och moralutveckling. Dessa för-

mågor har i sin tur stor betydelse för att fungera väl i skolan. 

Ett sätt att gå tillväga för att få fram en modell är att välja socioekonomiska 

variabler som kan antas ha samband med behov av stöd, stimulans och omsorg 

för barnen samt för samspel med föräldrarna. Med hjälp av verksamhets-

företrädare som har inblick i förskolor med olika socioekonomisk samman-

sättning kan faktorer väljas och viktas. De har kännedom om vilka olika typer 

av insatser som behövs på vissa förskolor och de kan beräkna vad dessa insatser 

kostar. Utfallet av föreslag till faktorer och viktningar kan beräknas och verk-

samhetsföreträdare som har god överblick över ett större antal förskolors förut-

sättningar kan bedöma om utfallet blir rimligt, eller om det finns skäl att justera 

förslaget till modell. Även uppföljning i form av att förskolorna redogör för hur 

pengarna används kan användas för att belysa om variationen i tilldelning är 

rimlig.   

Gymnasieskolan 

För gymnasieskolan kan man givetvis också välja mellan en modell där kom-

munen prövar sig fram till vilka faktorer man finner lämpliga att ha som fördel-

ningsgrund eller en modell som bygger på den statistiska risken att inte uppnå 

gymnasieskolans mål. För denna skolform är en naturlig utgångspunkt elever-

nas slutbetyg från grundskolan.  

För att få en träffsäkrare modell kan betygsresultaten kompletteras med socio-

ekonomiska faktorer. När en modell som bygger på risken att inte nå målen tas 

fram går man tillväga på samma sätt som för grundskolans alternativ 2, och 

använder ett betygsmått som antas samvariera med behov av mer omfattande 

stöd för att klara skolan, till exempel att inte ha uppnått 90 procent av betygs-

poängen efter fyra år. SCB har tagit fram en riksmodell med denna konstruk-

tion. Precis som för grundskolan kan man sedan använda modellen för att be-

räkna förväntat resultat som jämförs med faktiskt resultat. Då får gymnasie-

skolan samtidigt ett analysverktyg motsvarande SALSA för grundskolan.  

Behovet av omfördelning är troligen inte lika stort i gymnasieskolan som i 

grundskolan, eftersom ersättningen är differentierade efter program och det 

finns särskilda program för de som ännu inte uppnått gymnasiebehörighet. 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelscen 

2020 -10- 15 

Motion 

Resursfördelning i kommunens skolor 

Vi ser att det finns olika förutsättningar för vära barn att lyckas med sin skolgáng utifrän en 
likvärdighet. Med likvärdig skola i det här sarnmanhanget innebär att alla elever ska ha 
tillgäng till undervisning med lika god kvalitet och ge varje elev eller grupp av elever, 
möjlighet att lyckas. Det är viktigt att alla barn fär möjlighet att lyckas även dâ kommunen 
har en socio-ekonomisk struktur där vi har en mindre likvärdighet i förutsättningarna för 
harnen. Forskning visar pâ att vissa faktorer gör det mer gynnsamt för barn, men att skolans 
organisation kan kompensera där förutsättningarna är mindre gynnsamma. Vi 
socialdemokrater vill att alla barn far den mest optimala skolgängen. Ett sätt att göra det är att 
se över hur de ekonomiska resurserna fördelas till olika skolor. Det finns modeller för att 
säkerställa att resurserna fördelas pâ ett sätt som tar hänsyn till barnens olika förutsättningar 
och behov. I var kommun har vi en liten del av resurserna som fördelas utifrän de 
socioekonomiska faktorerna. Vi socialdemokrater vill se över modellen sä vi kan öka 
likvärdigheten. 

Vi socialdemokrater vill med motionen ge förvaltningen i uppdrag: 

-att se över vilka möjligheter som finns inom befintlig ram förändra fördelningen för att skapa 
ökad likvärdighet. 

-att genom en omvärldkartläggning ta fram ett underlag för en framtida 
resursfördelningsmodell med syfte att öka likvärdigheten för eleverna. Modellen ska ge 
förutsättningar för en väl fungerande uppföljning av resursanvändandet kopplat till 
skolresultat. 

För Socialdemokraterna: 

L. 
Oskar Sköld Siw Hallbert 
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Besvarande av motion om hedersomnämnande 
Hållbarhet  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 162  Dnr 2020KS636 

Svar på motion om hedersomnämnande hållbarhet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen, uppdrar kommunstyrelsen åt 
förvaltningen att utforma detaljerna kring hedersomnämnandet samt när i tid det är lämpligt 
att införa. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Robert Langholz (S) och Patrik Linde (S) om att införa ett 
hedersomnämnande gällande hållbarhet till personal i kommunens verksamhet. Motionärerna 
har tillsammans med Monica Bengtsson (S) även lämnat in en motion om att införa ett 
hållbarhetspris i Härryda kommun. Då det är brukligt att den som arbetar i kommunen inte 
ska kunna tilldelas pris av denna typ föreslår motionärerna att Härryda kommun även inför ett 
hedersomnämnande till den person inom förvaltningen som har gjort mest för att belysa 
hållbarhetsfrågan det senaste året. 
  
Förvaltningen föreslår bifall till motionen om att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun 
(se separat ärende). Förvaltningen ser även positivt på förslaget att införa ett 
hedersomnämnande gällande hållbarhet till personal i kommunens verksamhet och föreslår 
bifall till motionen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om hedersomnämnande hållbarhet 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen, samt 
att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utforma detaljerna kring 
hedersomnämnandet samt när i tid det är lämpligt att införa, under förutsättning att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Anna Svensén Burgman 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-31   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS636 008 

 

 

Svar på motion om hedersomnämnande hållbarhet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen, uppdrar 
kommunstyrelsen åt förvaltningen att utforma detaljerna kring 
hedersomnämnandet samt när i tid det är lämpligt att införa. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till 
kommunstyrelsen remittera motion från Robert Langholz (S) och Patrik 
Linde (S) om att införa ett hedersomnämnande gällande hållbarhet till 
personal i kommunens verksamhet. Motionärerna har tillsammans med  
Monica Bengtsson (S) även lämnat in en motion om att införa ett 
hållbarhetspris i Härryda kommun. Då det är brukligt att den som arbetar i 
kommunen inte ska kunna tilldelas pris av denna typ föreslår motionärerna 
att Härryda kommun även inför ett hedersomnämnande till den person inom 
förvaltningen som har gjort mest för att belysa hållbarhetsfrågan det senaste 
året. 
 
Förvaltningen föreslår bifall till motionen om att införa ett hållbarhetspris i 
Härryda kommun (se separat ärende). Förvaltningen ser även positivt på 
förslaget att införa ett hedersomnämnande gällande hållbarhet till personal i 
kommunens verksamhet och föreslår bifall till motionen. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om hedersomnämnande hållbarhet 

 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig positiv till att införa ett hedersomnämnande 
gällande hållbarhet till personal i kommunens verksamhet. Likt instiftandet 
av ett hållbarhetspris innebär ett hedersomnämnande för hållbarhetsfrågor 
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ytterligare ett sätt att profilera kommunen inom hållbarhetsområdet samt att 
sätta fokus på kommunens arbete med Agenda 2030. Det är även ett bra 
tillfälle att uppmärksamma och uppmuntra personal inom förvaltningen som 
har åstadkommit betydelsefulla insatser på området samt visa på goda 
exempel.  
 
Under 2021 arbetar förvaltningen med att ta fram ett hållbarhetsstrategiskt 
program för Härryda kommun. Förvaltningen gör bedömningen att 
införandet av hedersomnämnandet likt hållbarhetspriset bör avvakta till dess 
att kommunen har ett hållbarhetsstrategiskt program på plats. Detta då 
kriterier för ett eventuellt hedersomnämnande med fördel kan utgå ifrån 
innehållet i programmet. 
 
Förvaltningen föreslår bifall till motionen men med tillägget att 
förvaltningen får i uppdrag att utforma detaljerna kring hedersomnämnandet 
samt när i tid det är lämpligt att införa. 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Motion 

Hedersomnämnande Hällbarhet 

a 
Kommunstyrelsen 

2020 -10- 15 
Diarienr · ¡ G;a,i.,planbetecJl.n 

Det finns för närvarande en motion inlämnad som handlar om ett pris inom hällbarhet. 
Vi behöver lyfta dessa fr~gor mer. 

Kommunen har tagit ett klokt beslut om att den som arbetar i kommunen inte skall 
kunna tilldelas pris av denna typ. Detta förhällningssätt är vanligt förekommande och 
brukligt att använda sig av. 

Vi tycker dock att det ocks~ är viktigt att visa pà det viktiga arbete som sker internti 
kommunen och önskar att även detta skall lyftas fram. 

Vi tycker därför att det är pa sin plats att vi även inför ett hedersomnämnande till den 
person inom förvaltningen som gjort mest för att belysa hällbarhetsfrägan det senaste 
äret. 

Detta hedersomnämnande föresläs utdelas samma dag som hällbarhetspriset.. 

Ett hedersomnämnande innebär inga kontanta medel men dock ett diplom och 
uppmärksamhet. 

Vi Socialdemokrater vill därför att: 

• Ett hedersomnämnande gällande hällbarhet till personal i kommunens verksamhet 
införs. 

För Socialdemokraterna: 

Monica Bengt5Sor 
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
exploatörsdrivna detaljplaner 

25 

2021KS341 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommmnstyrelsen 

2021 -05- 1 2 
Diarienr 

Socialdemo erna 
FRAMTIDSPARTIET 

Fräga till kommunstyrelsens ordförande 

Exploatörsdrivna detaljplaner 

Den politiska majoriteten har haft som utgángspunkt att de exploatörsdrivna detaljplanerna 
ska II vara självfinansierade. I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse sä konstateras det att 
dessa har gätt med en halv miljon i förlust under det gänga äret. 

Av denn a anledning vili jag ställa en fräga till kommunstyrelsens ordförande: 

Vad beror detta underskott pä? 

Lena Fredriksson 

Soci a Id emokraterna 
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande 
angående yttrande till Trafikverkets avseende 

samråd 3 

26 

2021KS392 
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Besvarande av interpellation till 
välfärdsnämndens ordförande om hjälp till 

utsatta kvinnor  

27 

2021KS285 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kormnvr.relsen 

2021 -04- 20 

, __ Socialdemokr;•nr ernD;planbelee~ 
FRAMTIDSPARTIET 

Interpellation till välfärdsnämndens ordförande 

Hjälp till utsatta kvinnor. 

Under den pägäende pandemin har väldet mot kvinnor ökat. Dà behöver kommunens insatser för 
att hjälpa utsatta kvinnor stärkas. Vi har tidigare använt oss av Frideborg. Vilket vi uppfattar att vi 
fortfarande gör. Vi har ocksá en egen föraltning som arbetar med frägan. 

Vi tycker att frägan om hjälp till utsatta kvinnor är viktig och vill därför ställa följande frägor till 
välfärdsnämndens ordförande: 

Har antalet hjälpsökande hos Frideborg ökat eller minskat de senaste tv~ ären? 

Vad skiljer förvaltningens egna arbete med utsatta kvinnor mot Frideborgs arbetssätt? 

Uppfattar ordförande att de avsatta ekonomiska medlen räcker för att finansiera behoven? 

Hur när vi de barn som lever i familjer där väld förekommer? 

?a 'fac.r 
Ulla-Karin Johansson 

Socialdemokraterna 
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 2021-06-09  
  

  
 
 
 

 
 

Svar på interpellation angående hjälp till utsatta kvinnor
 

Ulla-Karin Johansson (S) har i interpellation som inkom den 6 maj 2021 ställt följande 
frågor till välfärdsnämndens ordförande: 
 

• Har antalet hjälpsökande hos Frideborg ökat eller minskat de senaste två åren? 
• Vad skiljer förvaltningens egna arbete med utsatta kvinnor mot Frideborgs ar-

betssätt? 
• Uppfattar ordförande att de avsatta ekonomiska medlen räcker för att finansiera 

behoven? 
• Hur når vi de barn som lever i familjer där väld förekommer? 

 
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 105/2021. 
 
 
Svar 
 
Har antalet hjälpsökande hos Frideborg ökat eller minskat de senaste två åren?  
I Frideborgs verksamhetsberättelse går att utläsa att Frideborg under 2020 hade konti-
nuerliga samtal med sex kvinnor från Härryda kommun. För 2019 finns inga siffror att 
tillgå.  
 
Antal placeringar i skyddat boende från Härryda totalt sett har marginellt minskat från 
2019 med 40 placeringar till 36 stycken 2020. Av dessa placeringar gjordes 2019 sex 
stycken på Frideborg och 2020 fem stycken.  
 
Vid varje skyddsplacering gör kommunens relationsvåldshandläggare noggranna be-
dömningar för att avgöra var den utsattes behov av stöd och skydd bäst kan tillgodoses. 
Faktorer såsom bland annat var förövarens nätverk finns, risker för grovt/dödligt våld 
och den utsattes behov av stöd från personal på skyddsboendet tas i beaktande. I de fall 
där den utsatte bedöms kunna fortsatt bo i regionen, har behov som matchar vad Fride-
borg kan erbjuda och Frideborg har en ledig plats, så används de.  
 
 
Vad skiljer förvaltningens egna arbete med utsatta kvinnor mot Frideborgs arbetssätt? 
Förvaltningen arbetar med personer utsatta för och som utsätter andra för våld på flera 
nivåer. Ett viktigt arbete är det förebyggande där två våldspreventiva projekt drivs, det 
ena inom sektorn för socialtjänst och det andra inom sektorn för utbildning, kultur och 
fritid. Båda projekten är riktade mot skolungdomar. Det finns en nära samverkan mel-
lan de två sektorerna i syfte om att fånga upp utsatta. För personer som redan blivit ut-
satta för eller utsatt annan för våld i nära relation finns stöd och hjälp att få i form av 
bland annat skyddsboende, stödsamtal och andra stödinsatser. Det bedrivs även ett in-
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formativt arbete för att på olika sätt uppmärksamma frågan hos kommuninvånare och 
medarbetare inom kommunen. 
Frideborg är ett viktigt komplement till kommunens egna arbete, då de i form av en 
ideell förening har möjlighet att nå utsatta kvinnor som inte i första hand vill vända sig 
till kommunen. De har sedan en uppgift att för de kvinnor i behov av stöd som inte Fri-
deborg kan besluta om, exempelvis skyddat boende, vara en länk till kommunens relat-
ionsvåldshandläggare.  
 
 
Uppfattar ordförande att de avsatta ekonomiska medlen räcker för att finansiera beho-
ven? 
Frideborg har ansökt om 450 000 kr i verksamhetsbidrag för 2021. Förslaget från för-
valtningen är att Frideborg beviljas 150 000 med hänvisning till att Frideborg bedriver 
en om än betydelsefull, relativt liten verksamhet i Härryda kommun i dagsläget, samt 
att kommunen själv arbetar intensivt med frågan. 
 
Förvaltningen har också föreslagit välfärdsnämnden att ge i uppdrag att undersöka möj-
ligheterna till att ingå ett Idéburet offentligt partnerskap, ett så kallat IOP-avtal med 
Frideborg, där även den årliga summan kan komma att justeras. Riksdagen och myn-
digheter såsom SKR och jämställdhetsmyndigheten signalerar om risker att relations-
våldet ökar under pandemin. Förvaltningen tar med sig dessa signaler och lyfter in de 
överväganden i kommande budgetarbete. 
 
 
Hur når vi de barn som lever i familjer där våld förekommer? 
Verksamhetschefer i samverkan, (s.k. VIS-grupp) leder det övergripande arbetet med 
samverkan mellan skola och socialtjänst. I verksamheterna arbetar elevhälsa, skola, 
fältassistenter, föräldracentraler, SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid), barna-
vårdscentralerna med flera aktivt med frågan. Sektorn för socialtjänst har skyldighet att 
informera om anmälningsplikten vilken innebär att personal i verksamheterna har en 
skyldighet att göra en orosanmälan om ett barn misstänks fara illa. I de fall ärenden 
aktualiseras i verksamheten av relationsvåldshandläggare, och barn finns i hemmet, 
görs alltid en orosanmälan för att säkerställa att barnet får det stöd hen behöver. I de 
ärenden var det uppdagas att ett barn lever i en familj där våld förekommer finns stöd 
och insatser via familjestödsenheten genom bland annat familjetrappan som är en ar-
betsmetod.  
 
 
 
 
Maria Kornevik Jakobsson 
Ordförande välfärdsnämnden 
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2021-05-05 

Vänsterpartiet i Härryda 
HÄRRYDA KOMMUN 

Interpellation Kommunstyrelsen 

2021 -05-06 
Diarienr I Diarieplanbetecl<n 

Interpellation till välfärdsnämndens ordförande 

Besparingar i skolverksamheten 

Det har kommit till min vetskap att <let kommer krävas besparingar inom skolan i Härryda 
kommun om skolan ska kunna hälla sin budget. Det jag vet är att särskolan länge har varit 
underfinansierad, och när nu elever mottagna i särskolan väntas öka under planperioden, sä. 
tillfürs verksamheten inga resurser, utan <let planeras att "hy vla " 1000 kr per elev dvs 6,5 
Mkr i den" vanliga "grundskoleverksamheten för att dels finansiera särskolan med 4 Mkr och 
dels realisera den planen für tidigare beslutade besparingar om 2,5 Mkr. 

Det mäste vara fel att skolverksamheten i kommunen mäste göra besparingar när kommunens 
ekonomi är stark och vara barn och ungdomar är framtiden. Det är viktigt med stöd till elever 
som har <let svärare att ta emot kunskaper, sä att <lessa inte hamnar efter andra elever. 

Mina frägor till välfärdsnämndens ordförande är: 

- vad viii ni göra för att förhindra besparingar inom skolan? 
- hur fungerar dialogen mellan skolpersonalen och kommunens tjänstemän? 
- hur rimmar besparingar i skolan med Alliansen uttalande om Sveriges bästa 

skola? 

Bengt Andersson 

Vänsterpartiet i Härryda 
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Svar på interpellation angående besparingar i skolverksamheten 
 
Bengt Andersson (V) har i interpellation som inkom den 6 maj 2021 ställt följande frå-
gor till välfärdsnämndens ordförande: 
 

1. Vad vill ni göra för att förhindra besparingar inom skolan?  
2. Hur fungerar dialogen mellan skolpersonalen och kommunens tjänstemän?  
3. Hur rimmar besparingar i skolan med Alliansen uttalande om Sveriges bästa 

skola? 
 
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 105/2021. 
 
 
 
Svar 

1. Under året kan konstateras att ekonomin ser bättre ut än vad som tidigare var 
känt. Som framgår av nämndens prognos för året görs extra insatser för att öka 
studieron på vissa enheter genom bland annat personalförstärkningar, trots ett 
ekonomiskt underskott i verksamheten. Nämnden har accepterat detta budgetö-
verskridande avseende grundskola och särskola.  
 
Inför år 2022 planeras förstärkningar direkt till särskola samt en extra satsning 
för att motverka effekterna som kan ha uppstått i samband med pandemin. 

 
2. Rektorer har regelbundna uppföljningar med ekonom och verksamhetschef av-

seende budget, organisation och ekonomi. Lärare och skolpersonal har dialog 
med rektor angående ekonomi och organisation på APT och enhetsråd.  
 

3. Förvaltningen har delat på ekonomin för särskolan och grundskolan och särsko-
lan har fått en egen ekonomi. Därför kan det se ut som en besparing men som i 
själva verket bara är flyttade pengar. Alliansen har alltså inte gjort några bespa-
ringar på skolan – tvärtom. 

 
 
 
 
 
 
Maria Kornevik Jakobsson 
Ordförande välfärdsnämnden 
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Signeringsunderlag


 Notifieringar
E-post


 Mobiltelefon
0702236164


 E-postadress
henrik.ek@live.se


 Telefon
-


 Postnummer och ort
438 35 Landvetter


 Adress
ÖSTRA ÖNNERÖD, TINGTJÄRNSVÄGEN 1 B


 För- och efternamn
HENRIK EK


 Personnummer
198001204836


Lämna ett medborgarförslag


1. Inlämnat av


Inlämnat av


2. Ditt förslag


Rubrik på ditt förslag
En trevligare plats vid badplatsen vid Landvettersjön, Sjöholmsvägen.


Beskriv förslaget
En mer riktig grillplats skulle vara passande att ha vid badplatsen vid Landvettersjön, Sjöholmsvägen. Grillplats som är mer ifrån 
centrum av badplatsen så att den inte stör övriga på badplatsen (norra delen kanske).
Även att det hade varit passande att ha en lekplats, eller balansbana på bra plats vid badplatsen så att barnen kan leka och aktivera 
sig på ett bra sätt. Exempel på bra balansbana är såsom finns vid Justin Bäver i Partille, alternativt likt den som finns på den större 
lekplatsen i Hindås som finns mellan Hindås tennisklubb och Hindås fotbollsklubb.
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Sida
(1 1)


Signeringsunderlag


 Notifieringar
E-post


 Mobiltelefon
+46736729040


 E-postadress
angervall@yahoo.se


 Telefon
+46736729040


 Postnummer och ort
435 38 Mölnlycke


 Adress
HORTENSIAVÄGEN 15


 För- och efternamn
Anders Joakim Angervall


 Personnummer
197803204978


Lämna ett medborgarförslag


1. Inlämnat av


Inlämnat av


2. Ditt förslag


Rubrik på ditt förslag
Grefab - Härryda kommun saknar avtal


Beskriv förslaget
Hej,
Alla kranskommuner förutom Härryda har avtal med Göteborgs kommun gällande småbåtshamnarna som drivs av Grefab. Det är 
en stor nackdel för oss som bor i Härryda att vi inte har ett sådant avtal då de sköter den stora majoriteten av alla småbåtsplatser i 
området. Vi som älskar havet och allt vad det erbjuder har en enorm puckel in i båtlivet som känns onödig. Ett avtal med Göteborg 
skulle hjälpa oss invånare otroligt mycket men också öka attraktionskraften att vilja bo i Härryda kommun ytterligare.





		1. Inlämnat av

		Inlämnat av



		2. Ditt förslag

		Rubrik på ditt förslag

		Beskriv förslaget
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Signeringsunderlag


 Notifieringar
E-post


 Mobiltelefon
0702236164


 E-postadress
henrik.ek@live.se


 Telefon
-


 Postnummer och ort
438 35 Landvetter


 Adress
ÖSTRA ÖNNERÖD, TINGTJÄRNSVÄGEN 1 B


 För- och efternamn
HENRIK EK


 Personnummer
198001204836


Lämna ett medborgarförslag


1. Inlämnat av


Inlämnat av


2. Ditt förslag


Rubrik på ditt förslag
Grillplats/grillstuga i motionsområdet Landehof i Landvetter


Beskriv förslaget
En bra plats för att göra en bra, riktigt grillplats är vid motionsområdet i Landehof.
Det finns idag grillplats med vindskydd längs ett av motionsspåren.(Möjligen att det finns ett till.)
Men tänker då även på en riktig grillplats med galler och kanske mer såsom en grillstuga, såsom den vid Delsjön/Bertilssons Stuga.
Det hade säkerligen blivit en succé bland alla skidåkare, orienterare, scouter och alla övriga motionärer.





		1. Inlämnat av

		Inlämnat av



		2. Ditt förslag

		Rubrik på ditt förslag

		Beskriv förslaget









    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-03-0415:59:57
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Fredrik Carlsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare, Gunilla Lönnbratt på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0416:05:16
                    Fredrik Carlsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0416:06:00
                    Fredrik Carlsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0515:23:45
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB tog bort Fredrik Carlsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0515:24:14
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB la till Fredrik Carlsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0515:25:55
                    Fredrik Carlsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0515:26:24
                    Fredrik Carlsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0515:33:19
                    Gunilla Lönnbratt på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0515:34:21
                    Gunilla Lönnbratt på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0515:34:21
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    





3652397:
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3660002:
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                    2021-03-3106:06:12
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Gunilla Lönnbratt på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare, Fredrik Carlsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3106:12:35
                    Gunilla Lönnbratt på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3106:18:45
                    Fredrik Carlsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3106:19:14
                    Fredrik Carlsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3106:19:57
                    Innehållet uppdaterades.
Alla signaturer återställdes efter den här ändringen.


                

                
                
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gjorde ändringar på ett dokument.


                

                
                
                    TFV Rapport granskning av årsredovisning 2020.doc togs bort.


                

                
                
                    TFV Rapport granskning av årsredovisning 2020 lades till.
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                    Fredrik Carlsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.
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                    Gunilla Lönnbratt på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3106:28:23
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    






Sida
(1 1)


Signeringsunderlag


 Notifieringar
E-post


 Mobiltelefon
+46731212268


 E-postadress
carolina.magnusson@live.com


 Telefon
+46731212268


 Postnummer och ort
438 91 Landvetter


 Adress
STORMOSSEVÄGEN 28


 För- och efternamn
CAROLINA MAGNUSSON


 Personnummer
197605055560


Lämna ett medborgarförslag


1. Inlämnat av


Inlämnat av


2. Ditt förslag


Rubrik på ditt förslag
Uppfräschning och utveckling av Lekplats på fastighet Salmered 1:33 (Grönkullavägen Landvetter).


Beskriv förslaget
Den befintliga lekplatsen har idag en sandlåda som är igenvuxen av gräs. Tidigare fanns det en rutschbana på lekplatsen och den är 
nu borttagen. Det finns ett par gungor. Lekplatsen används nästan aldrig av barn då den inte är speciellt inbjudande till lek pga dålig 
underhållning. Bredvid finns också en mindre fotbollsplan med grusat underlag. Även den här planen används mycket sällan och 
det syns tydligt då hela planen idag är bevuxen med gräs.
Mitt förslag är att restaurera hela fritidsytan så att den blir mer inbjudande att besöka - mitt förslag är att bygga ett UTEGYM. 
Området ligger lättillgängligt för att gå dit och träna både från bebyggelse men också angränsar det till Landehofs-området med 
elljusslinga och fina motionsstigar.
Väljer att bifoga bild från området idag samt två bilder på hur fint det skulle kunna se ut.
Ni får gärna kontakta mig för vidare diskussion och mer förslag.
MVH
Carolina Magnusson


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


    (132 KB)lekpl.jpg
    (31 KB)OIP.jfif
    (17 KB)ladda ned.jfif


Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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3824161:
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3824162:
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Signeringsunderlag


 Notifieringar
E-post


 Mobiltelefon
0702236164


 E-postadress
henrik.ek@live.se


 Telefon
-


 Postnummer och ort
438 35 Landvetter


 Adress
ÖSTRA ÖNNERÖD, TINGTJÄRNSVÄGEN 1 B


 För- och efternamn
HENRIK EK


 Personnummer
198001204836


Lämna ett medborgarförslag


1. Inlämnat av


Inlämnat av


2. Ditt förslag


Rubrik på ditt förslag
Förbättring av grillplatser i naturreservatet Gallhålan


Beskriv förslaget
Det finns idag två grillplatser i naturreservatet Gallhålan och som används flitigt nu i pandemitider när man träffas allt mer 
utomhus. Där skulle man gärna sett att det fanns riktig grill med galler vid dessa två grillplatser.
Kanske även att man t.o.m. skulle kunna göra grillhyddor såsom vid Delsjön/Bertilssons Stuga. Alternativt att det vid grillplatserna 
finns vindskydd.
Det är framförallt den östra grillplatsen i reservatet är den som används av allmänheten och föreningar.
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