
KALLELSE 
Kommunfullmäktige 

Datum 
2021-10-14 

 
 
Tid: kl. 18:00-23:00 
Plats: Råda Rum 

 

Ordförande 
Roger Nordman (M) 

Ledamöter 
Per Vorberg (M) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Hans Larsson (M) 
Mikael Johannison (M) 
Sven Karlsson (M) 
Rickard Rosengren (M) 
Kristina Andrén (M) 
Gunnar Häggström (M), vice ordförande 
Jan Andersson (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Ronny Sjöberg (C) 
Gun Wågsjö (C) 
Fredrik Mossmark (C) 
David Dinsdale (L) 
Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Anders Halldén (L) 
Anita Anger (L) 
Patrik Nordgren (-) 
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) 
Bengt Hellgren (SD) 
Peter Arvidsson (SD) 
Inga-Lill Hellgren (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) 
Danuta Wahlberg (SD) 
Hans Lundquist (SD) 
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KALLELSE 
 

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

2 Information: Läget i näringslivet i Härryda kommun och Göteborgsregionen 
 Patrik Andersson, BRG och Fredrik Ohlsson, näringslivschef 
Information 
Program för näringslivsveckan och vilka företag som kommer besökas. Kontakta 
kontaktpersonen under respektive besök om du vill följa med. 
https://nringslivsveckan.confetti.events/ 
 

3 Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Natalija Löfgren (SD) som ledamot 
i kommunfullmäktige 
2021KS17 
  

4 Val av ny ledamot för KD till beredningen för demokratifrågor 
2021KS17 
  

5 Remittering av inkomna medborgarförslag 
  
Information 
Kfp föreslår att kommunfullmäktige beslutar att remittera samtliga medborgarförslag 
till kommunstyrelsen 
 

6 Remittering av inkomna motioner 
  
Information 
Kfp föreslår att kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen 
 

7 Remittering av inkomna interpellationer 
  
Information 
Inga interpellationer har inkommit 
 

8 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas granskning av 
välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsenheten 
2021KS468 
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9 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av ekonomisk 
månadsuppföljning per juni 2021 
2021KS46 
  

10 Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 
  

11 Återremitterat ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 mfl Mölnlyckemotet 
i Mölnlycke, Härryda kommun 
2015KS531 
  

12 Upphävande av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
2021KS255 
  

13 Borgen för Härryda Vatten och Avfall AB 
2020KS614 
  

14 Antagande av Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteters rättigheter 
2021KS481 
  

15 Ändring i taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor, LBE, och taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd 
2021KS506 
  

16 Förlängning av uppdrag för den tillfälliga beredningen för demokratifrågor 
2020KS591 
  

17 Besvarande av motion om konkurrensutsättning av näringslivsenheten 
2020KS632 
  

18 Besvarande av motion om bevarande av skyddsvärd natur i Härryda kommun 
2021KS127 
  

19 Besvarande av motion om barnkonventionen som lag 
2020KS635 
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20 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande Naturreservat vid 
Hårssjön och Rambo mosse 
2021KS339 
  

21 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om unga personers 
utsatthet i sociala medier 
2021KS340 
  

22 Inkomna frågor 
  
Information 
Inga frågor har inkommit. 
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kommun och Göteborgsregionen 
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H Ä R R Y D A  K O M M U N 1

På väg mot nummer ett!
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Förbättringsresan
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H Ä R R Y D A  K O M M U N 3

Svenskt näringslivs ranking
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H Ä R R Y D A  K O M M U N 4
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Näringslivsveckan 14-22/10

5
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Röster om Härryda kommun

H Ä R R Y D A  K O M M U N 6
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Patrik Andersson
VD

Business Region Göteborg

KONJUNKTUREN
I GÖTEBORGSREGIONEN
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Näringslivsstrategiska programmet

MÅLBILD 2035
Göteborg är en internationell förebild för

förmågan att samarbeta – i en miljö
där människor utvecklas och trivs. Näringslivet

har fullt stöd från staden och kan
känna stolthet över att verka i en av

världens mest nytänkande
storstadsregioner.

MÅL
Göteborg är en av de storstads-

regioner i Europa som erbjuder bäst
förutsättningar för en hög

och hållbar tillväxt.

Page 15 of 456



3 671

1 056

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

  Mål
  Verkligt utfall

Avräkning mot näringslivsstrategiska programmet
SYSSELSÄTTNINGSTILLVÄXT (ACKUMULERAD), VERKLIGT UTFALL OCH MÅL, 
SYSSELSATT DAGBEFOLKNING 2016-2035

Källa: SCB och Business Region Göteborg
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Göteborgsregionen Härryda
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En exceptionell tillväxt för den regionala ekonomin sedan 2009

Källa: SCB

+58% (+205 MDKR)
real BRP-tillväxt (2009-2018)

+27 000 (+29%)
fler arbetsställen (2009-2020)

+46% (+461 MDKR)
real tillväxt i omsättning (2009-2019)

+132 000 (+14%)
fler invånare (2009-2020)

+109 000 (+25%)
fler sysselsatta (2009-2019)

+65% (+86 MDKR)
real exporttillväxt (2009-2020)

+44% (+65 MDKR)
real lönesummetillväxt (2009-2019)

+64 000 (+15%)
fler bostäder (2009-2020)

Att jämföra, tätorten Helsingborg 
hade år 2020 113 000 invånarePage 17 of 456



Nyckelindikatorerna växer starkt i Göteborgsregionen

Källa: SCB

Sysselsättning
Årlig tillväxt i antal sysselsatta
2010-2019

2,2% 2,0% 1,9%
1,6%

3,8% 3,8%
3,4% 3,2%

Lönesumma
Årlig real tillväxt i lönesumma 
2010-2020

3,9%

5,0%

4,4%

3,0%

Bruttoregionalprodukt
Årlig real tillväxt i bruttoregionalprodukt
2010-2018

Göteborgsregionen

Stockholmsregionen

Malmöregionen

Sverige

Page 18 of 456



Regionens företag upplever läget som högkonjunktur 
KONJUNKTURINDIKATOR FÖR NÄRINGSLIVET I GÖTEBORGSREGIONEN –
KVARTALSVIS FRÅN 2006

Källa: Konjunkturinstitutet (KI)

Not: Svarsperiod för undersökningen är 30 juni - 21 juli 2021. 1 533 företag fick enkäten, 730 företag svarade (svarsfrekvens = 48%)
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Högkonjunktur inom både handel och tjänster i regionen

Källa: Konjunkturinstitutet (KI)

Not: pil(ar) utanför parentes avser utfall för kvartal 2 2021, pil(ar) innanför parentes avser förväntningar för kvartal 3 2021. Lönsamhet mäts bara för utfall.
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Ökad jobbtillväxt inom handel och tjänster
ANTÄLLDA PER SEKTOR I GÖTEBORGSREGIONEN - NETTOTAL PER KVARTAL FRÅN 2006

Källa: Konjunkturinstitutet
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Fortsatt lägst arbetslöshet bland storstadsregioner
ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I ARBETSMARKNADSPOLITISKA PROGRAM –
PROCENT AV ARBETSKRAFTEN 16-64 ÅR

Källa: Arbetsförmedlingen och SCB
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En växande region i en pågående transformation
SEKTORNS ANDEL AV TOTAL SYSSELSATT DAGBEFOLKNING +16 ÅR I GÖTEBORGSREGIONEN - FRÅN 1989

Källa: SCB
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Göteborgsregionen…

…står för

17%
av Sveriges samlade

exportvärde! 30%
av rikets globala
handel går via

Göteborgs hamn!19!
efterföljande år

rankat som Sveriges
bästa logistikläge! 153 000

fler exportkronor
per anställd jämfört

med rikssnittet!
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Våra viktigaste destinationer!
LANDETS ANDEL AV VARUEXPORTEN FRÅN GÖTEBORGSREGIONEN, 2020

Källa: SCB

U
SA; 14,4%

Belgien; 10,9%

N
orge; 9,7%

Kina; 9,5%

Tyskland; 8,3%

D
anm

ark; 7,3%

Finland; 5,7%

Storbritannien; 5,1%

N
ederländerna; 3,8%

Frankrike; 3,4%

Ö
vriga länder; 21,9%

218 mdkr
Göteborgsregionens

exportvärde 2020

17%
av rikets samlade
exportvärde 2020

4 200
exportföretag

2020

År 2019 var exportvärdet
245 mdkr (realt)
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Göteborgsregionen…

…är Sveriges

Innovationsmotor

med FoU-kapacitet
i världsklass!

…är en

Innovationsledare

inom EU!
…står för

1/3
av Sveriges FoU-
utgifter i företag!
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2,5% 2,1%

4,8%

1,5%
2,4%

Stockholm
s-

regionen

M
alm

ö-
regionen

G
öteborgs-
regionen

Ö
vriga

Sverige

Sverige

39 000

29 400

69 800

21 600

36 000

Stockholmsregionen

Malmöregionen

Göteborgsregionen

Övriga Sverige

Sverige

Källa: SCB

Stockholms-
regionen

39 MDKR (32%)

Malmöregionen
12 MDKR (10%)

Göteborgs-
regionen

41 MDKR (33%)

Övriga
Sverige

30 MDKR (25%)

FÖRETAGENS FOU-UTGIFTER (MDKR), 2019

FOU-KR PER SYSSELSATT I PRIVAT SEKTOR 2019

Sverige
totalt

122 MDKR 
(100%)

FÖRETAGENS FOU-UTGIFTER SOM ANDEL AV BRP 
(BNP FÖR SVERIGE), 2019

Page 27 of 456



Klimatomställningen genomsyrar hela programmet!

MÅLBILD 2035
Göteborg är en internationell förebild för

förmågan att samarbeta – i en miljö
där människor utvecklas och trivs. Näringslivet

har fullt stöd från staden och kan
känna stolthet över att verka i en av

världens mest nytänkande
storstadsregioner.

MÅL
Göteborg är en av de storstads-

regioner i Europa som erbjuder bäst
förutsättningar för en hög

och hållbar tillväxt.
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BUSINESS REGION GÖTEBORG – EN DEL AV GÖTEBORGS STAD I SAMARBETE MED REGIONEN

Tack för att ni lyssnade!
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Remittering av inkomna medborgarförslag 
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Inskickat av: PONTUS DE SALAREFF MÅNSSON
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#34360

Datum
2021-09-03 09:42

Ärendenummer: #34360 | Inskickat av: PONTUS DE SALAREFF MÅNSSON (signerad) | Datum: 2021-09-03 09:42

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
-

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
PONTUS DE SALAREFF MÅNSSON

 Personnummer

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Upprustning utav konstgräsplanen vid bostadsområdet vid Säteriet i Mölnlycke

Beskriv förslaget
Detta förslag skrivs av mig som ombud för flera utav barnen boende på bostadsområdet i Säteriet i Mölnlycke. Det är dom som har 
bett mig att förmedla deras önskan.
Konstgräsplanen vid bostadsområdet vid säteriet är en liten idrottsplan som nyttjas i stort sätt varje dag av både barn, ungdomar och 
vuxna i bostadsområdet. Det är en mötesplats och en möjlighet för dom boende att träna, leka och att utöva sport tillsammans. 
Förutom den planen är det långt till närmaste idrottsplats där man kan spela fotboll om man inte vill spela på grus eller sand. 
Förutom alla i bostadsområdet som nyttjar planen använder även Säteriskolan planen för deras idrottslektioner i stort sätt dagligen 
under ute-idrotts säsongen
Idrottsplanen är välanvänd under många års tid därav börjar den bli sliten. Framförallt märks det på konstgräsmattan då den börjat 
bli ojämn, trasig och skadad. Sargen och träpanelen är såklart också sliten, men det är mest till utseende det viktigaste för barnen är 
att underlaget blir bättre för det ska blir roligare att spela där och inte skada sig på dom hala och skadade delarna på mattan.
Innan vi skrev detta förslag har vi varit i kontakt med fritidsförvaltningen i Härryda kommun för att få reda på ifall det funnits 
någon upprustningsplan för denna idrottsplats, men tjänstepersoner i staden visste inte och hänvisade oss att skriva ett 
medborgarförslag.
Vi har även kontaktat rektorerna för Säteriskolan som ser ett stort värde av att planen upprustas då dom använder den i så stor 
utsträckning.
Vi bifogar en satellitbild på planen så det ska bli enklare att förstå vilken idrottsplats vi menar.
Med vänliga hälsningar fotbollsspelarna på Säteriet
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Sida
(2 2)

Inskickat av: PONTUS DE 
SALAREFF MÅNSSON (Signerad)

Ärendenummer
#34360

Datum
2021-09-03 09:42

Ärendenummer: #34360 | Inskickat av: PONTUS DE SALAREFF MÅNSSON (signerad) | Datum: 2021-09-03 09:42

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

    (859 KB)Karta över konstgräsplanen.png
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

PONTUS DE SALAREFF MÅNSSONNamn: 
Person ID: 

2021-09-03 09:42Datum: 
Signerad checksumma: 
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Inskickat av: LENA BRIVE
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#35157

Datum
2021-09-08 15:32

Ärendenummer: #35157 | Inskickat av: LENA BRIVE (signerad) | Datum: 2021-09-08 15:32

Postnummer och ort 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
LENA BRIVE

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post
SMS

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Idrotts- och kulturbussen

Beskriv förslaget
Våra barn och ungdomar har ett rikt utbud av kultur och idrottsaktiviter att ta del av i vår kommun. Nya lokaler, nya miljöer och 
flera större satsningar har gett oss kulturhusen i Landvetter och Mölnlycke, Idrottshallar i Hindås, Rävlanda, och Landvetter, 
utomhusarenor för fotboll och andra fritidsaktiviteter i Djupedal och Pinntorp - och säkert väldigt mycket mer som jag inte vet 
något om. Det senaste tillskottet är ju flera träningshallar för olika sporter som innebandy, trampolin och truppgymnastik i 
Mölnlycke Fabriker. Till detta kommer en kort säsong för cykel och en lång vinter där andra färdsätt önskas, föräldrar med 
arbetstider som begränsar möjligheter till skjuts eller att man helt saknar tillgång till bil eller annat transportmedel. 
Kollektivtrafiken i all ära men ibland räcker den inte riktigt ända fram, speciellt inte för de lite yngre åldrarna, 7-10 år.
Jag föreslår en lokalbuss som går en runda runt skolor, idrottsanläggningar och kulturcentra så att det blir enklare för barn och 
ungdomar att nå det stora utbudet av fritidsaktiviteter oavsett om man bor i Hindås, Landvetter eller skogsområdet och oavsett om 
aktiviteten är i Rävlanda, Pixbo eller Pinntorp. Det hade också varit önskvärt att dessa turer fokuserar på de tider då skolan slutar 
för de yngre och pågår tills de äldre åker hem på kvällen. Liksom under helgtid. De tider då kollektivtrafiken har lägre täthet i 
turerna eller helt slutat att köra vissa turer och linjer.
Natuligtvis inser jag att kostnaden för denna vision mycket väl kan braka iväg till alldeles för mycket men, ni som kan mer om 
detta, ser ni några lösningar? Skulle det kunna funka? Skulle det kunna vara en hjälp för en tjej som önskar spela tvärflöjt att få åka 
från sin skola kl 2 när hon slutar för att spela i en annan del av kommunen och sedan återkomma hem i rimlig tid till middag och 
läxor i lugn och ro. Ser ni vad jag försöker säga? Ring för en tydligare bild. Jag funderar gärna vidare.
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Sida
(2 2)

Inskickat av: LENA BRIVE 
(Signerad)

Ärendenummer
#35157

Datum
2021-09-08 15:32

Ärendenummer: #35157 | Inskickat av: LENA BRIVE (signerad) | Datum: 2021-09-08 15:32
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Inskickat av: JENNIE SCHÄFER
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#36049

Datum
2021-09-14 12:41

Ärendenummer: #36049 | Inskickat av: JENNIE SCHÄFER (signerad) | Datum: 2021-09-14 12:41

Postnummer och ort  

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
JENNIE SCHÄFER

Adress 

Telefon

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post
SMS

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Syskons rätt till förskoletid

Beskriv förslaget
I skrivande stund följer Härryda kommun skollagen genom att endast erbjuda syskon 15 timmar per vecka på förskolan oberoende 
av föräldrarnas sysselsättning. Det finns det inget hinder för kommunen att erbjuda fler timmar för att tillgodose barns behov av 
utveckling och lärande. Med anledning av detta så föreslår detta medborgarförslag att kommunen utökar rätten till förskola för barn 
med mindre syskon för en förälder är föräldraledig till minst 6 h per dag fem dagar per vecka under ordinarie förskoleterminer med 
gällande förskoleavgift. (Inte avgiftsfri).
Många barn finner sitt sammanhang i förskolans verksamhet. Ett sammanhang där de får utvecklas och lära sig precis som det är 
tänkt. När barn får syskon berättigas inte barnen längre att delta i förskolans pedagogiska verksamhet alla dagar i veckan såsom 
innan. Barnens rutiner och sammanhang för lärande prioriteras bort till förmån för en förlegad syn att barn har det bäst med sina 
föräldrar. Vi är flera med barn som står bakom detta förslag som sett baksidan av hur kommunen idag beslutar om extra tid på 
förskolan utöver de 15h/vecka. Det talas hellre om hänvisning till familjestödsenheten/socialtjänsten än om att utöka barns tid på 
förskolan där föräldrar och många gånger även vården anser att det finns behov av detta för barnets lärande och utveckling.
Härryda kommun arbetar mot att få Sveriges bästa skola. Ett projekt där förskolan verkar ha lämnats utanför. För att få Sveriges 
bästa skola behöver kommunens barn få full rätt till sin utbildning även i förskolan. Enligt barnkonventionen har barn rätt till att gå 
i skolan. Förskolan lyder under skolverkets läroplan för förskolan och är inte någon socialverksamhet eller barnpassning. Därmed 
bör just barnens möjlighet till lärande och utveckling prioriteras. Föräldrar skall ha beslutande rätt kring barnets behov av tid på 
förskolan för sin utveckling och lärande. Barn utan syskon får en fördel gentemot de barn som får syskon. Det skall vara en 
självklarhet att kunna delta i förskolans pedagogiska verksamhet må-fredag. Man vet att en bra förskola ger en god grund till 
lärande längre fram i skolgången - det är inte något vi skall se förbi. Medborgarförslagetsstöd kan följas via: www.skrivunder.com
/stod_medborgarforslag_i_harryda_kommun_for_syskons_ratt_till_forskol

Page 36 of 456



Sida
(2 2)

Inskickat av: JENNIE SCHÄFER 
(Signerad)

Ärendenummer
#36049

Datum
2021-09-14 12:41

Ärendenummer: #36049 | Inskickat av: JENNIE SCHÄFER (signerad) | Datum: 2021-09-14 12:41
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Inskickat av: Johan Persson
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#36807

Datum
2021-09-19 20:34

Ärendenummer: #36807 | Inskickat av: Johan Persson (signerad) | Datum: 2021-09-19 20:34

Postnummer och ort 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
Johan Persson

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 
-

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Gångstråk vid Rådasjön

Beskriv förslaget
Hej
Mitt förslag är ett nytt gångstråk utmed en del av Rådasjön i Mölnlycke.
För några år sedan upprustades promenadstigarna vid Råda Säteri och det blev väldigt bra. Det finns också en mindre stig längs 
med sjön närmare Mölnlycke. Min tanke är att sammanbinda de två med en gångväg mellan fiskeföreningen och RÅSS gamla 
brygga, gärna med en spång liknande det som gjorts vid Ötjärn. Idag är den sträckan otillgänglig och består av sankmark utan 
stigar. Men samtidigt är det väldigt fin natur och att ha en promenadväg precis jämte sjön hade blivit hur bra som helst.
Mvh Johan
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Inskickat av: Jonathan Arnljung
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#37134

Datum
2021-09-21 09:55

Ärendenummer: #37134 | Inskickat av: Jonathan Arnljung (signerad) | Datum: 2021-09-21 09:55

Postnummer och ort

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
Jonathan Arnljung

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Förläng GC-väg.

Beskriv förslaget
Hej, det går en gc-väg längsmed benarebyvägen som slutar vid abbortjärn. Önskemål är att den förlängs till själva Benareby.
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mij&öeoriet de sé6nao% 
HÄRRYDA 

HÄRRYDA KOMMUN 
Korar vrel 2n 

2021 -2g- 16 
Diar.nr To  [aneanteteca 

Motion till kommunfullmäktige i Härryda om att utreda möjligheten 
att bygga en solcellspark i Härryda kommun 
Miljöpartiet yrkar att: 
Härryda kommun utreder möjligheten att bygga en solcellspark i Härryda kommun. 

Bakgrund 
Härryda kommuns har som mäl att bli fossilfri och att installera solceller pà sina fastigheter. Ett 
komplement till solee lier pa fastigheterna är att bygga en solcellspark. En solcellspark blir 
mycket kostnadseffektiv om det fin ns lämplig mark att bygga pa. Tänkbara platser kan vara 
gamia deponier, nedlagda grus- eller bergtäkter eller annan mark som inte lämpar sig för 
bostäder 

En solcellspark i Härryda kommun kan erbjuda delägarskap till medborgare och företag som 
köper sin el via Härryda Energi 

Exempel pä solcellsparker 
Mänga kommuner har solcellsparker i sin kommun. Antingen i egen regi eller som privat 
investe ring. 
Strängnäs: 14 MW (under uppbyggnad till 20 MW), HSB 

Linköping: 12 MW, Tekniska verken 

Sjöbo: 5,8 MW, privat 

Göteborg (Säve): 5,5 MW, Göteborgs Energi 

Göteborg (Utby): 5,5 MW, Göteborgs Energi 

Boräs: 5 MW, föreningen Sandhult- Sandareds elektriska 

Uppsala: 4,4 MW, Vasakoronan 

Kristianstad: 4 MW, kommunala energibolaget C4 Energi 

Umeä: 3,2 MW, Umeä Energi 

Exempel pä delägarskap, Göteborgs Energi 
Göteborgs Energi har byggt tváà solcellsparker som räcker till ca hushällsel för 2000 hushäll. Vid 
byggande av solcellsparkerna har Göteborgs Energi erbjudit de beende i Göteborg att vara 
delägare i solcellsparken. 

För Miljöpartiet de gröna i Härryda 

..$@4 
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Delgivning av välfärdsnämndens beslut med 
anledning av revisorernas granskning av 

välfärdsnämndens styrning och uppföljning av 
arbetsmarknadsenheten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 333  Dnr 2021KS468 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av 
revisorernas granskning av välfärdsnämndens styrning och 
uppföljning av arbetsmarknadsenheten  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas granskning 
av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsenheten. Den 25 
augusti 2021 § 205 beslutade välfärdsnämnden att notera förvaltningens svar och godkänna de 
åtgärder som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
Välfärdsnämnden beslutade också att delge kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer beslutet. 
  
PwC (PricewaterhouseCoopers) har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 
granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsverksamheten. 
Rapporten kommer fram till bedömningen att välfärdsnämnden inte helt säkerställer en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär 
försörjningsstöd till egen försörjning. 
 
Kommunens revisorer lämnar utefter vad som framkommit i rapporten två rekommendationer 
och önskar svar på vilka åtgärder som kommer att tas. 
 
1. Se över målstyrningen av arbetsmarknadsverksamheten så att uppföljningen av de 
politiska inriktningarna kopplas till indikatorer som medger att de faktiska målen går 
att följa upp årligen och står i harmoni med de politiska inriktningarna. 
2. Gör en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska inriktningarnas utfall 
för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och årsbokslut. 
  
Förvaltningens bedömning är att de rekommendationer som revisionsrapporten framför är 
antingen redan implementerade eller är inplanerade att vidtas inför verksamhetsåret 2022. 

 
Beslutsunderlag 

 Välfärdsnämndens beslut 25 augusti 2021 § 205 
 Tjänsteskrivelse 17 juni 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsenheten 
7 juni 2021 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 205  Dnr 2021VFN324 

Svar med anledning av revisorernas granskning av 
välfärdsnämndens styrning och uppföljning av 
arbetsmarknadsenheten  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen 
redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
PwC (PricewaterhouseCoopers) har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 
granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsverksamheten. 
Rapporten kommer fram till bedömningen att välfärdsnämnden inte helt säkerställer en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär 
försörjningsstöd till egen försörjning. 
  
Kommunens revisorer lämnar utefter vad som framkommit i rapporten två rekommendationer 
och önskar svar på vilka åtgärder som kommer att tas. 
  

1. Se över målstyrningen av arbetsmarknadsverksamheten så att uppföljningen av de 
politiska inriktningarna kopplas till indikatorer som medger att de faktiska målen går 
att följa upp årligen och står i harmoni med de politiska inriktningarna. 

2. Gör en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska inriktningarnas utfall 
för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och årsbokslut. 

  
Förvaltningens bedömning är att de rekommendationer som revisionsrapporten framför är 
antingen redan implementerade eller är inplanerade att vidtas inför verksamhetsåret 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 juni 2021 
 Granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsenheten 

7 juni 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Johanna Almqvist-Larsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-06-17   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN324 007 

 

 

 

Svar med anledning av revisorernas granskning av 
välfärdsnämndens styrning och uppföljning av 
arbetsmarknadsenheten 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder 
som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning.  
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
välfärdsnämndens styrning och uppföljning av 
arbetsmarknadsverksamheten. Rapporten kommer fram till bedömningen att 
välfärdsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär försörjningsstöd till 
egen försörjning.  
 
Kommunens revisorer lämnar utefter vad som framkommit i rapporten två 
rekommendationer och önskar svar på vilka åtgärder som kommer att tas.  
 

1. Se över målstyrningen av arbetsmarknadsverksamheten så att 
uppföljningen av de politiska inriktningarna kopplas till indikatorer 
som medger att de faktiska målen går att följa upp årligen och står i 
harmoni med de politiska inriktningarna. 

 
2. Gör en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska 

inriktningarnas utfall för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och 
årsbokslut.  

 
Förvaltningens bedömning är att de rekommendationer som 
revisionsrapporten framför är antingen redan implementerade eller är 
inplanerade att vidtas inför verksamhetsåret 2022.  
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 17 juni 2021 
• Granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av 

arbetsmarknadsenheten 7 juni 2021 
 
Ärendet 
PwC (PricewaterhouseCoopers) har på uppdrag av kommunens revisorer 
genomfört en granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av 
arbetsmarknadsverksamheten. Den 7 juni lämnade kommunens revisorer 
över rapporten till kommunstyrelsen. Granskningens syfte var att undersöka 
om välfärdsnämnden på ett ändamålsenligt sätt genomför styrning och 
uppföljning av arbetet att få individer som uppbär försörjningsstöd i egen 
försörjning. Rapporten kommer fram till bedömningen att välfärdsnämnden 
inte helt säkerställer en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet 
för att få individer som uppbär försörjningsstöd till egen försörjning.  
 
Kommunens revisorer lämnar två rekommendationer och önskar svar på 
vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 
framkommer i rapporten samt rekommendationerna. Nedan listas de två 
rekommendationerna samt förvaltningens svar. 
 

1. Se över målstyrningen av arbetsmarknadsverksamheten så att 
uppföljningen av de politiska inriktningarna kopplas till indikatorer 
som medger att de faktiska målen går att följa upp årligen och står i 
harmoni med de politiska inriktningarna. 

 
2. Gör en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska 

inriktningarnas utfall för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och 
årsbokslut.  

 
Förvaltningens svar 
 
Rekommendation 1 
Arbetsmarknadsverksamheten styrs av följande två politiska inriktningar; 

• Kostnader för ekonomiskt bistånd ska minska 
• Verksamheten ska arbeta för att Härryda kommun ska ha lägst andel 

arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av försörjningsstöd i 
Sverige i enlighet med ambitionen med Härryda framtid 

Målen är i sig redan mätbara och tydliga. Välfärdsnämnden har i januari 
2021 beslutat om en kvartalsvis uppföljning av målen där det anges 
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huruvida målen är uppfyllda, delvis uppfyllda eller ej uppfyllda. Detta 
innefattar uppföljning i delårs- och årsbokslut (verksamhetsberättelse). 

För att uppnå målen arbetar arbetsmarknadsverksamheten i sin enhetsplan 
med fokusområden, aktiviteter och indikatorer. Dessa redovisas inte i 
nämnd i enlighet med den tillitsbaserade styrningen.  
 
Rekommendation 2 

Gällande nämndens uppföljning och bedömning av de två politiska 
inriktningarnas utfall har nämnden vid tidigare redovisningar konstaterat att 
inga åtgärder behöver vidtas. Som nämnts ovan följer förvaltningen via den 
nya uppföljningsmodellen upp målen fyra gånger per år, vilket även 
redovisas för nämnden. Nämnden får därför förutom delårs- och årsbokslut, 
via kvalitetsuppföljningarna ytterligare möjlighet att välja att notera 
informationen eller komma med åtgärder.  
 
Övrigt framkomna synpunkter i rapporten 

Kvalitetsindikatorerna som anges i verksamhetsplanen är kopplade till 
arbetsmarknadsverksamhetens grunduppdrag och inte till de politiska 
inriktningarna i enlighet med kommunens antagna styrmodell.  
 
Kvalitetsindikatorerna, så som de redovisas till nämnd, har under våren 
ändrats till att mäta en andel, en procentsats. 
En översyn av kvalitetsindikatorerna i verksamhetsplanen gällande 
arbetsmarknadsverksamheten är inplanerad under hösten 2021 inför 2022. 
Eventuellt kan det bli aktuellt med andra kvalitetsindikatorer. Det är viktigt 
att kvalitetsindikatorerna är transparanta och jämförbara med andra 
kommuner. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att de rekommendationer som 
revisionsrapporten framför är antingen redan implementerade eller är 
inplanerade att vidtas inför verksamhetsåret 2022.  
 
 
 
 
Lena Lager Hans Frimanson 
Sektorschef Verksamhetschef 
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välfärdsnämndens styrning

och uppföljning av

arbetsmarknadsverksamheten
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Juni 2021

Charlotte Erdtman

Adam Svedlund

Henrik Fagerlind

Revisionsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun genomfört en
granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av
arbetsmarknadsverksamheten. Granskningen syftar till att bedöma om välfärdsnämnden
säkerställer ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som
uppbär försörjningsstöd till egen försörjning.

Vår samlade bedömning är att välfärdsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig
styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär försörjningsstöd till
egen försörjning.

Arbetsmarknadsverksamheten i Härryda kommun är organiserad under
välfärdsnämnden. Arbetet med arbetsmarknad bedrivs inom det som inom kommunen
kallas för Härryda Framtid, ett verksamhetsområde som funnits sedan 1 januari 2020.
Härryda Framtid består av enheten för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten,
enheten för nyanlända/stödboende och vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan.
Härryda Framtid strävar efter att på effektivast möjliga sätt och med evidensbaserade
metoder få kommuninvånare närmare egen försörjning. En medborgare blir aktualiserad
inom Härryda framtid genom enheten för försörjningsstöd när denne anger arbetslöshet
som orsak till behov av stöd. Därefter kopplas arbetsmarknadsenheten in.

Det finns två politiska inriktningar kopplade till Härryda Framtid: Härryda kommun ska ha
lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av försörjningsstöd i Sverige.
Målstyrningen har genomgått en förändring under de senaste åren där verksamheten
styrs genom färre mål och med tillitsbaserad styrning. I granskningen konstateras att det
saknas målvärden per år kopplade till målen och att indikatorerna inte mäter andelar av
personer/hushåll vilket medför att målen och utfallen inte sätts i relation till varandra eller
i relation till andra kommuners resultat. Det finns framtagna rutiner och
uppdragsbeskrivningar för verksamheten.

Det finns former för såväl intern som för extern samverkan. Den interna samverkan tar
sig i uttryck genom bl.a ett nära och välfungerande samarbete mellan enheten för
försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten. Den externa samverkan sker främst med
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De externa samarbetena beskrivs som
huvudsakligen välfungerande och det finns regelbundna mötesstrukturer där bl.a
Arbetsförmedlingen ingår. Det uppstår ibland svårigheter på handläggarnivå i
samarbetet med Arbetsförmedlingen, där det är svårt att nå Arbetsförmedlingens
handläggare. Detta anges bero i hög grad på Arbetsförmedlingens omstrukturering och
reformering med färre medarbetare och ett för tillfället mer otydligt uppdrag som följd.
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Det genomförs uppföljningar av verksamheten, främst genom delårsrapport och
årsbokslut. Nämnden får utöver detta information om verksamheten. Granskningen
konstaterar vidare att det inte sker någon samlad bedömning av mål och indikatorer i
samband med årsbokslutet. Utfallen av de två politiska inriktningarna redovisas eller
utvärderas inte i verksamhetsberättelsen. Någon uppföljning av målen om att Härryda
kommun ska ha lägst andel hushåll med försörjningsstöd och lägst andel arbetslöshet i
riket görs inte.

Bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive
revisionsfråga, vilka framkommer i sin helhet av rapporten.

Revisionsfråga Bedömning

Revisionsfråga 1: Finns ändamålsenliga mål, riktlinjer
och rutiner för arbetet med att få individer till egen
försörjning?

Revisionsfrågan
bedöms som delvis
uppfylld

Revisionsfråga 2: Finns etablerade
samverkansstrukturer för
arbetsmarknadsinsatser både internt och
externt?

Revisionsfrågan
bedöms som
uppfylld

Revisionsfråga 3: Genomförs uppföljning och
rapportering av insatsernas resultat och
effekter? Vidtas åtgärder vid identifierade
brister?

Revisionsfrågan
bedöms som delvis
uppfylld

Rekommendationer
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi välfärdsnämnden att:

● Se över målstyrningen så att uppföljningen av de politiska inriktningarna
avseende arbetsmarknadsverksamheten kopplas till indikatorer som medger att
de faktiska målen går att följa upp årligen och står i harmoni med de politiska
inriktningarna.

● Göra en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska inriktningarnas
utfall för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och årsbokslut.
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Inledning
Bakgrund
Socialtjänstlagen (2001:453) gör gällande att välfärdsnämnden i sin verksamhet ska
främja den enskildes rätt till bland annat arbete och utbildning. Vidare stipuleras att
nämnden ska ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa goda
förhållanden för grupper som har behov av samhällets särskilda stöd.

I enlighet med socialtjänstlagen får nämnden begära att den som uppbär
försörjningsstöd under viss tid ska delta i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet, om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Syftet med praktiken eller den kompetenshöjande
verksamheten är att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv
och ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och
förutsättningar. Fortsatt försörjningsstöd får vägras eller nedsättas om den enskilde utan
godtagbart skäl avböjer att delta i, eller uteblir från, sådan insats.

Framgångsrika åtgärder i arbetet mot arbetslöshet ger de arbetssökande möjligheter till
en meningsfull sysselsättning i form av t.ex. utbildning, praktik eller arbete, samtidigt
som kommunens kostnader för försörjningsstöd kan minska. För att lyckas med detta
krävs en fungerande samverkan både internt och externt.

Det är välfärdsnämnden som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor i Härryda kommun.
Verksamhetsområde Integration och Arbetsmarknad ligger inom Sektorn för socialtjänst
och tar avstamp från socialtjänstlagens grunduppdrag att stärka varje individs resurser
och förmåga till självständigt liv. Enligt verksamhetsplan 2020-22 arbetar Integration och
arbetsmarknad sedan 2018 i enlighet med projektplanen Härryda framtid som bygger på
en strukturerad samverkan med interna och externa aktörer såsom näringslivet,
vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen.

De förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har utifrån sin risk- och
väsentlighetsanalys valt att granska kommunens arbete med att hjälpa biståndstagare
till sysselsättning och egen försörjning.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om välfärdsnämnden säkerställer ändamålsenlig
styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär försörjningsstöd till
egen försörjning.

Granskningen besvarar följande revisionsfrågor:

● Finns ändamålsenliga mål, riktlinjer och rutiner för arbetet med att få individer till
egen försörjning?

● Finns etablerade samverkansstrukturer för arbetsmarknadsinsatser både internt och
externt?
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● Genomförs uppföljning och rapportering av insatsernas resultat och effekter? Vidtas
åtgärder vid identifierade brister?

Revisionskriterier
Följande revisionskriterier (bedömningsgrunder) utgör i huvudsak grunden för
revisionens analyser, slutsatser och bedömningar:

● Kommunallagen (2017:725)
● Socialtjänstlagen (2001:453)
● Kommunens styrdokument inom området

Avgränsning
Granskningen avgränsas till ställda revisionsfrågor och omfattar verksamhetsåret 2020.
Revisionsobjektet är välfärdsnämnden.

Metod
Granskningen har utförts genom dokumentanalys (se bilaga 1) och intervjuer. Intervju
har genomförts med följande funktioner:

- Verksamhetschef Härryda Framtid
- Sektorschef Socialtjänst
- Samordnare arbetsmarknadsenheten
- 1:e socialsekreterare försörjningsstödsenheten
- Företagskoordinator arbetsmarknadsenheten
- Företagslots
- Enhetschef försörjningsstödsenheten
- Enhetschef arbetsmarknadsenheten
- Sektionschef Arbetsförmedlingen

Totalt 9 personer har intervjuats

Ett utkast av rapporten har sakgranskats av de intervjuade.
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Iakttagelser och bedömningar
Arbetsmarknadsverksamheten i Härryda kommun - hur ser deltagande och
resultaten ut?
Nedan statistik har inkluderats i rapporten för att ge en kort bakgrund till omfattning av
den kommunala arbetsmarknadsverksamheten och hur resultaten ser ut. Statistiken är
hämtad från kommun- och regiondatabasen Kolada.

Figur 1, Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder Härryda kommun 2015-2019,
antal.

Som framgår av tabellen ovan minskade antalet deltagare i kommunala
arbetsmarknadsåtgärder i Härryda kommun mellan åren 2015-2016 för att sedan öka
lite mellan 2017-2018 och sedan öka kraftigt mellan åren 2018-2019. I mejlkontakt med
tjänsteperson framkommer att förklaringen till den stora ökningen mellan åren
2018-2019 anses vara en förändring i målgruppen som innebär att alla arbetssökande
och personer i behov av arbetsrehabiliterande insatser ska skrivas in på
arbetsmarknadsenheten. Det har samtidigt skett ett arbete med att förtydliga de
gemensamma processerna och rollerna.
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Figur 2, Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som
börjat arbeta eller studera 2016-2020, andel (%), liknande kommuner socioekonomi .1

Som framgår av tabellen ovan ligger Härryda kommun, undantaget 2019, något under
jämförbara kommuner avseende individer som efter avslut inom de kommunala
arbetsmarknadsinsatser går vidare till arbete eller studier.

Figur 3, Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen, åren
2016-2020

Av figur 3. ovan framgår att arbetslösheten i Härryda kommun är lägre än snittet i riket.

1 Liknande kommuner socioekonomi är, Ekerö kommun, Hammarö kommun, Knivsta kommun,
Kävlinge kommun, Lerum kommun, Staffanstorp kommun och Vallentuna kommun.
Liknande kommuner socioekonomi är avsedd för jämförelser med kommuner med liknande
socioekonomisk struktur. Bygger på nyckeltalen: Ohälsotal (dagar), Utrikes födda exklusive
EU/EFTA, Arbetslöshet 18-64 år, Invånare 0-19 respektive 65+, Invånare 25-64 med
eftergymnasial utbildning, Förvärvsarbetande invånare 20-64 samt Mediannettoinkomst. Alla
nyckeltal har getts samma vikt.
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Figur 4, Utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare (enl SoS inkl flyktinghushåll),
kr/invånare, åren 2016-2019

Av figur 4. ovan framgår att Härryda kommun har lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än
snittet i riket.

Arbetsmarknadsverksamheten i Härryda kommun
Enligt välfärdsnämndens reglemente, fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2020
§ 49, är välfärdsnämnden kommunens social- och arbetslöshetsnämnd. Av reglementet
framgår vidare att välfärdsnämnden ansvarar för bl.a invandrar- och flyktingmottagande,
arbetsmarknadsåtgärder och individ- och familjeomsorg. Välfärdsnämnden har även
hand om grundskola, gymnasium och vuxenutbildning samt fritidsverksamhet. Sektor
socialtjänst är indelad i 5 verksamhetsområden: vård och omsorg, hälsa och bistånd,
funktionsstöd, Härryda Framtid och Barn och familj. Varje verksamhet är organiserad
under en verksamhetschef. Av ett organisationsschema, ‘’SOC - Härryda Framtid’’,
framgår att arbetsmarknadsenheten är organiserad under en verksamhetschef
tillsammans med enhet för försörjningsstöd, enhet för nyanlända och vuxenutbildningen.
Varje enhet har en enhetschef. Arbetsmarknadsenheten i sin tur består av 5 stycken
jobbcoacher och 1 samordnare som ansvarar för arbetsledning och metodhandledning.
Enheten utgörs även av intern och extern arbetsträning där det arbetar 3 respektive 1
person.

8

Page 60 of 456



Figur 5, Organisationsschema över Härryda Framtid

Med Härryda Framtid avses ett verksamhetsområde som organiserades 1 januari 2020
och består av enheten för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten (AME), enheten för
nyanlända/stödboende och vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan. Av dokumentet
‘’Härryda Framtid’’ framgår att organisationen strävar efter effektivast möjliga arbetssätt
för att få kommuninvånare närmare egen försörjning. Arbetet kan omfatta
arbetsprocesser, utbildningar och kommunala arbetsmarknadsanställningar. Metoderna
som används ska i så stor utsträckning som möjligt vara evidensbaserade. I Härryda
Framtid ingår även strukturerad samverkan, både internt och externt.

Av intervjuerna framgår att en medborgare blir aktualiserad inom Härryda Framtid
genom enheten för försörjningsstöd. När en person ansöker om försörjningsstöd gör
socialsekreteraren en inledande bedömning och om personen uppger arbetslöshet som
orsak till behov av försörjningsstöd kopplas arbetsmarknadsenheten in. Klienten
hänvisas till arbetsmarknadsenhetens informationsmöten som hålls regelbundet för att
få information om verksamheten och vilka förväntningar på deltagande som finns.
Sedan görs en bedömning av vilken insats som är bäst lämpad för personen.

Finns ändamålsenliga mål, riktlinjer och rutiner för arbetet med att få
individer till egen försörjning?
Iakttagelser
Målstyrning

Härryda kommuns styrmodell beskrivs i välfärdsnämndens verksamhetsberättelse.
Modellen innebär att styrning sker med hjälp av vision, förhållningssätt, inriktningar och
mål utöver de ekonomiska ramarna. Modellen utgår från ekonomistyrning, målstyrning
och kvalitetsstyrning. Utifrån kommunfullmäktiges fyra fastställda mål för god ekonomisk
hushållning har nämnden brutit ned tre av dessa med egna indikatorer/mått. Det av
kommunfullmäktige prioriterade området ‘’Alla elever har efter slutförd grundskola eller
gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier’’ mäts genom
fyra mått/indikatorer. Ett mått mäter arbetslöshet, inklusive personer i program med
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aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Härryda kommun) och ett annat mäter
arbetslöshet, inklusive personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av
befolkningen i länet). Till måtten finns inget målvärde kopplat.

Av välfärdsnämndens verksamhetsplan för åren 2020-2022, fastställd 2019-11-06,
framgår den politiska inriktningen för arbetsmarknad och integration, att Härryda
kommun ska ha lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av
försörjningsstöd i Sverige i enlighet med ambitionen med Härryda Framtid. Av
intervjuerna framgår att bägge två målen är kända i verksamheterna. Tabellen nedan
(tabell 3) visar de politiska inriktningarna, kvalitetsindikatorerna och informationstalen för
Härryda Framtid.

Tabell 1, Politiska inriktningar, kvalitetsindikatorer, informationstal.

Källa: Verksamhetsberättelse för välfärdsnämnden 2020 och verksamhetsplan för
välfärdsnämnden 2020-2022.

Av dokumentet ‘’Härryda framtid’’ framgår vidare en fördjupande beskrivning av
välfärdsnämndens två politiska inriktningar för arbetsmarknad och integration. Av
nämndens verksamhetsplan framkommer inte några ytterligare målvärden för respektive
verksamhetsår kopplade till den politiska inriktningen, indikatorerna eller
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informationstalen, utan endast utfall presenteras. Granskningen noterar även att
andelen arbetslösa eller hushåll beroende av försörjningsstöd inte anges utan endast
absoluta tal (antal personer/hushåll).

Vid intervjuerna redogörs det för att målstyrningen har genomgått en förändring under
de senaste åren där fokus numera ligger på tillitsbaserad styrning och på att styra
verksamheten med färre mål än tidigare.

Riktlinjer och rutiner för verksamhetens arbete

Det finns en ärendeprocess framtagen för klienter som bedöms vara i behov av
arbetsmarknadsenhetens insatser. Ärendeprocessen utgår från från tre delar,
försörjningsstödsenheten, arbetsmarknadsenheten - uppstart och
arbetsmarknadsenheten - pågående insats och avslut. Ärendeprocessen beskriver hur
en klient, via försörjningsstödsenheten, blir aktualiserad för insats på
arbetsmarknadsenheten och hur processen fortgår på arbetsmarknadsenheten samt
roll- och ansvarsfördelning mellan försörjningsstödsenheten och
arbetsmarknadsenheten.

Det finns framtagna rutiner för extratjänst, introduktionsjobb, kommunal
arbetsmarknadsanställning, nystartsjobb, OSA-anställning och rutin innan beslut om
anställning av klient. Det finns även en checklista framtagen för anställningar via
arbetsmarknadsenheten. Checklistan omfattar nystartsjobb, introduktionsjobb,
extratjänst och tillfällig arbetsmarknadsanställning och OSA-anställning. Vidare finns det
framtaget en mall för överenskommelse vid kommunal arbetsmarknadsanställning som
upprättas mellan arbetsmarknadsenheten och klienten. Det finns även ett antal
processkartor framtagna för insatser på arbetsmarknadsenheten.

Av dokumentationen framgår vidare att det finns uppdragsbeskrivningar för handledare
för servicelagen 1 & 2, samordnare arbetsmarknadsenheten, instruktör för intern
arbetsträning i Hantverksgruppen, företagskoordinator arbetsmarknadsenheten,
handläggare för feriepraktik och arbetsmarknadshandläggare/jobbcoach samt extra
resurs för administration och gruppaktiviteter. Uppdragsbeskrivningarna anger
arbetsbeskrivning och vad som ingår i uppdrag för respektive tjänst. Exempelvis framgår
det av uppdragsbeskrivningen för arbetsmarknadshandläggare/jobbcoach att
arbetsmarknadshandläggaren är nyckelperson för att ta emot ärenden och att hitta rätt
insats till klienterna och att handläggaren förväntas vara flexibel kring de möjligheter och
resurser som finns att använda sig av.

Av intervjuerna framgår att arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten
arbetar med att ta fram gemensamma rutiner och processkartor och att det finns en
ambition att anpassa dessa löpande vid omvärldsförändringar eller rättspraxis. Av
intervjuerna framgår även att rutinerna uppfattas vara ändamålsenliga och att de följer
processerna.
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Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att det finns ändamålsenliga mål framtagna för
verksamheten. Målen är kända i verksamheterna. Däremot finns det inga målvärden
kopplade till målen per verksamhetsår. Likaså mäter indikatorerna inte andelar av
personer/hushåll (såsom målet anger) utan endast antal. Det innebär att målen och
utfallen av målen inte sätts i relation till vare sig sig själva över en tidsperiod eller i
relation till andra kommuners resultat. Bedömningen grundar sig även på att det bl.a
finns framtagna rutiner och uppdragsbeskrivningar.

Finns etablerade samverkansstrukturer för arbetsmarknadsinsatser både
internt och externt?
Iakttagelser
Av dokumentet ‘’Härryda Framtid’’ framgår att det i Härryda Framtid ingår en
strukturerad samverkan med externa aktörer som Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, företag och näringsliv. Det framgår vidare att verksamheten Härryda
Framtid ska ha en nära samverkan med näringslivsenheten i syfte att hitta arbeten åt
klienterna. Det framgår även att det ska bedrivas ett gemensamt arbete för en bättre
samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det finns ett dokument
som heter ‘’strukturerad samverkan Härryda Framtid’’ som anger mötesstrukturen inom
ramarna för Härryda Framtid. Det finns sammanlagt 7 regelbundna nätverksmöten på
chefsnivå och 6 samverkansmöten på handläggarnivå (se tabell 4 nedan).

Tabell 2, Strukturerad samverkan Härryda Framtid

Regelbundna nätverksmöten på chefsnivå
Samverkan
arbetslösa/etablering/ny
anlända

Härryda framtid
(Verksamhetschef,
Enhetschefer
försörjningsstöd, nyanlända
och arbetsmarknadsenheten)
och
Arbetsförmedlingen(Sektions
chefer arbetsgivarsida och
arbetssökarsida)

Möten 1 gång/
månad

Samverkan
gemensamma
organisationsfrågor,
aktuell lägesinformation

Hälsa och Bistånd, Barn och
Familj och Härryda Framtid
(Enhetschefer)

Möten 1 gång/
månad

Lokal överenskommelse
(LÖK:en): med fokus på
nyanlända

AME, EFÖ, ENY,
vuxenutbildningen,
Arbetsförmedlingen och
Migrationsverket

Revideras årligen
(AF ansvarar)

Härryda Framtid,
operativ samverkan
med lokal förankring

Arbetsmarknadsenheten,
Enhet för försörjningsstöd,
näringslivsenheten,

Möten var sjätte
vecka

12

Page 64 of 456



vuxenutbildningen och
Arbetsförmedlingen.

Strategisk
samverkansgrupp kring
aktuella frågeställningar

AME, EFÖ (Enhetschef,
samordnare och
metodhandledare),
planeringsledare

Möten var tredje
vecka

Påbörjad samverkan
Försäkringskassan

AME, EFÖ och
Försäkringskassan

DUA jobbspår Verksamhetschef Härryda
Framtid, SFI (rektor),
företagskoordinator, AME
(företagskoordinator), AF,
Göteborgdsregionens
kommuner

Några tillfällen
per termin

Regelbundna samverkansmöten på handläggarnivå
Etablering AF etablering, SFI, ENY,

EFÖ och AME.
Möten 1 gång/
månad

Samverkan under
etableringstiden

AF etablering, ENY och AME Möten utifrån
behov kopplat till
projekt.
Identifiera
nyanlända som
är i behov av
extra stöd.

Samverkan
arbetslösa/etablering/ny
anlända

AME, EFÖ och AF Möten 1 gång/
månad

Samverkan unga vuxna AME och EFÖ Möten 1 gång/
månad

Samverkan nyanlända ENY och EFÖ Möten 1 gång/
månad

Samverkan projekt och
förebyggande arbete
ungdomar inom AME

AME och projektdeltagare
som Invux, PIK. Gällande
ungdomsjobb, ungdomstjänst
med familjestödsenheten

Regelbundna
träffar enligt plan

Intern samverkan

Som nämns ovan finns formerna för samverkan mellan försörjningsstödsenheten och
arbetsmarknadsenheten angiven i ärendeprocessen för klienter som bedöms vara i
behov av arbetsmarknadsenhetens insatser.

Av intervjuerna framgår att det finns tydligt uttalat att insatserna på
arbetsmarknadsenheten syftar till att de medborgare som har försörjningsstöd ska nå
självförsörjning. Samverkan mellan enheten för försörjningsstöd och
arbetsmarknadsenheten beskrivs som välfungerande. Det redogörs för att det två
gånger om året hålls medarbetarforum där alla medarbetare inom Härryda Framtid är
med. Vidare framgår att försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten har
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ärendeuppföljning två gånger i veckan respektive varannan vecka. 1:e socialsekreterare
på försörjningsstödsenheten och samordnare på arbetsmarknadsenheten deltar på
varandras metodmöte med respektive handläggare. Det redogörs för att det på
ledningsnivå finns tät kontakt mellan de båda enheterna och att mellan enheterna finns
en samsyn kring målen och att få medborgare som har försörjningsstöd ut i arbete.

Av intervjuerna framgår även att det sker viss samverkan med kommunens företagslots.
Samverkan består i bl.a att företagslots arbetar för att knyta företagare till
arbetsmarknadsenheten för att kunna ta emot klienter. Samverkan uppfattas som
välfungerande.

Extern samverkan

Vid intervjuerna framhålls Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som de
huvudsakliga externa aktörerna för samverkan. Det beskrivs att samarbetet med
Försäkringskassan huvudsakligen fungerar väl på handläggarnivå men att det
övergripande samarbetet har stannat upp med anledning av pandemin. Exempelvis
fanns det en inplanerad workshop som har skjutits på framtiden.

Det redogörs under intervjuerna för att Arbetsförmedlingen ingår i regelbundna
mötesstrukturer tillsammans med kommunens verksamheter där bl.a
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen ingår. Det finns även regelbundna
möten på handläggarnivå där samverkan sker kring de klienter som behöver fördjupat
stöd. Mötena på handläggarnivå sker både i grupp och individuellt. Samverkan med
Arbetsförmedlingen beskrivs som välfungerande på ledningsnivå men att det ibland
uppstår svårigheter kring samverkan på handläggarnivå bestående i att handläggare i
kommunens verksamheter har svårigheter att nå Arbetsförmedlingens handläggare.
Arbetsförmedlingens omstrukturering där myndigheten ska gå till att bli en
kontrollerande funktion med privata utförare beskrivs som en orsak.

Bedömning

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att det finns formaliserade strukturer för samverkan, både
internt och externt.

Genomförs uppföljning och rapportering av insatsernas resultat och
effekter? Vidtas åtgärder vid identifierade brister?
Iakttagelser
Av välfärdsnämndens verksamhetsberättelse för 2020, fastställd 2021-03-30, framgår
att det görs en samlad bedömning av det politiskt prioriterade området, dvs fullmäktiges
mål. Den samlade bedömningen som lämnas är delvis uppfylld och grundar sig på en
beskrivande text om tillståndet för målområdet. Det finns däremot inga målvärden
kopplade till indikatorerna som följs upp inom fullmäktiges mål.

I verksamhetsberättelsen redovisas utfallen av informationstalen och
kvalitetsindikatorerna kopplade till Härryda Framtid. Även utfallet av den politiska
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inriktningen följs upp. Av verksamhetsberättelsen framgår ingen bedömning av om
informationstalen, uppdragen eller kvalitetsindikatorerna är uppfyllda eller inte. Det görs
inte heller någon samlad bedömning av området eller mätetalen. Det görs ingen samlad
bedömning av informationstalen, uppdragen eller kvalitetsindikatorerna i
delårsrapporten. Utfallet för den politiska inriktningen - att Härryda kommun ska ha lägst
andel arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av försörjningsstöd i Sverige -
presenteras inte eller utvärderas i förhållande till riket. Granskningen konstaterar att
målet om att ha lägst andel hushåll med försörjningsstöd i Sverige saknar nyckeltal i
Kolada. Utan en jämförelse med andra kommuner i Sverige finns svårigheter att följa
upp målet. Som statistiken i inledningen visar ligger Härryda lägre än snittet i riket
avseende arbetslöshet. Det går emellertid att konstatera att det finns kommuner som
har lägre arbetslöshet än Härryda, såsom Mörbylånga, Danderyd, Gällivare och Habo.

I samband med granskningen har vi tagit del av en presentation av en uppföljning av
Härryda Framtid som rapporterades till välfärdsnämnden den 3 mars 2021. Av
presentationen framgår beskrivning av hur samverkan mellan Härryda Framtid och
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har utvecklats, arbetslöshet,
arbetsmarknadsenhetens resultat och trender avseende utbetalt ekonomiskt bistånd. Av
intervjuerna framgår att det görs uppföljningar av Härryda Framtid två gånger om året,
en gång på våren och en gång på hösten. Det framgår vidare att nämnden uppfattas
som intresserad av arbetsmarknadsfrågorna.

Inom ramen för granskningen har vi genomfört en protokollsgenomgång av
välfärdsnämndens protokoll för år 2020. Av protokollen framgår att sektorschef för
socialtjänst informerade nämnden om verksamheten Härryda Framtid under
sammanträdet den 23 september 2020. Välfärdsnämnden beslutade att notera
informationen. Härryda framtid omnämns även i protokollen i samband med de
ekonomiska månadsuppföljningarna per februari (2020-04-01 § 100), mars (2020-05-27
§ 152), och juni (2020-08-26 § 208).

Av intervjuerna framgår att det har initierats ett arbete med att följa upp samtliga
arbetsmarknadsanställningar med syftet att avgöra vilka insatser som ger bäst resultat.
När en individ avslutar sin insats går det att följa genom vilken orsakskod individen
avslutas och sedan följa vart individerna tar vägen efter avslutad insats.

Bedömning

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att det genomförs uppföljningar av verksamheten genom
delårsrapport och årsbokslut och att nämnden utöver detta får information om
verksamheten.

Vi noterar även att det inte sker någon samlad bedömning av mål och indikatorer i
samband med årsbokslutet. Utfallet för den politiska inriktningen för arbetsmarknad och
integration redovisas eller utvärderas inte i verksamhetsberättelsen. Det görs inte någon
uppföljning av målen om lägst andel hushåll med försörjningsstöd och lägst andel

15

Page 67 of 456



arbetslöshet i riket. I avsaknad av en tillräcklig uppföljning är det heller inte möjligt för
nämnden att vid behov vidta relevanta åtgärder.
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Revisionell bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun genomfört en
granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av
arbetsmarknadsverksamheten. Granskningen syftar till att bedöma om välfärdsnämnden
säkerställer ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som
uppbär försörjningsstöd till egen försörjning.

Vår samlade bedömning är att välfärdsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig
styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär försörjningsstöd till
egen försörjning.

Bedömningar mot revisionsfrågor

Revisionsfråga Kommentar

Finns
ändamålsenliga
mål, riktlinjer och
rutiner för arbetet
med att få
individer till egen
försörjning?

Delvis uppfylld
Revisionsfrågan bedöms som
delvis uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att
det finns ändamålsenlig mål
framtagna för verksamheten. Målen
är kända i verksamheterna.
Däremot finns det inga målvärden
kopplade till målen per
verksamhetsår. Likaså mäter
indikatorerna inte andelar av
personer/hushåll (såsom målet
anger) utan endast antal. Det
innebär att målen och utfallen av
målen inte sätts i relation till vare
sig sig själva över en tidsperiod
eller i relation till andra kommuners
resultat. Bedömningen grundar sig
även på att det bl.a finns framtagna
rutiner och uppdragsbeskrivningar.

Finns etablerade
samverkansstrukt
urer för
arbetsmarknadsi
nsatser både
internt och
externt?

Uppfylld
Revisionsfrågan bedöms som
uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att
det finns formaliserade strukturer
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för samverkan, både internt och
externt.

Genomförs
uppföljning och
rapportering av
insatsernas
resultat och
effekter? Vidtas
åtgärder vid
identifierade
brister?

Delvis uppfylld
Revisionsfrågan bedöms som
delvis uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att
det genomförs uppföljningar av
verksamheten genom delårsrapport
och årsbokslut och att nämnden
utöver detta får information om
verksamheten. Vi har emellertid
inte kunnat utläsa att nämnden
vidtar åtgärder vid konstaterade
brister i verksamheten.

Vi noterar även att det inte sker
någon samlad bedömning av mål
och indikatorer i samband med
årsbokslutet. Utfallet för den
politiska inriktningen för
arbetsmarknad och integration
redovisas eller utvärderas inte i
verksamhetsberättelsen. Det görs
inte någon uppföljning av målen om
lägst andel hushåll med
försörjningsstöd och lägst andel
arbetslöshet i riket. I avsaknad av
en tillräcklig uppföljning är det
heller inte möjligt för nämnden att
vid behov vidta relevanta åtgärder.

Rekommendationer
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi välfärdsnämnden att:

● Se över målstyrningen så att uppföljningen av de politiska inriktningarna
avseende arbetsmarknadsverksamheten kopplas till indikatorer som medger att
de faktiska målen går att följa upp årligen och står i harmoni med de politiska
inriktningarna.

● Göra en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska inriktningarnas
utfall för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och årsbokslut.
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Bilagor
Inom ramen för granskningen har en dokumentgenomgång gjorts av följande dokument:

- delregional strategisk samverkansgrupp mellan kranskommunerna och
Arbetsförmedlingen

- Enhetsplan 2021 arbetsmarknadsenheten
- Uppföljning Härryda Framtid (till välfärdsnämnden 3/3 2021
- Härryda Framtid
- Organisationsskiss sektor för socialtjänst
- Verksamhetsberättelse 2020 för välfärdsnämnden
- Verksamhetsplan 2020-2022
- Presentation från Arbetsförmedlingen
- Ärendeprocess AME
- 6 processkartor för arbetsmarknadsenheten
- Strukturerad samverkan Härryda Framtid
- 7 uppdragsbeskrivningar för befattningar
- Organisationsskiss Härryda Framtid
- Skiss över insatser för arbetsmarknadsenheten
- 2 checklistor för anställningar vid arbetsmarknadsenheten
- 6 rutiner för extratjänst, innan beslut om anställning, introduktionsjobb, kommunal

arbetsmarknadsanställningar, nystartsjobb och OSA-anställning
- Information om Unga jobb
- Kriterier för CSR-pris
- Överenskommelse vid kommunal arbetsmarknadsanställning

19

Page 71 of 456



2021-06-07

___________________________ ___________________________

Fredrik Carlsson Charlotte Erdtman

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Härryda kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
4 december 2020. 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 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 332  Dnr 2021KS46 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk 
månadsuppföljning per juni 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens ekonomiska månadsuppföljning per juni 2021. 
Den 25 augusti 2021 § 211 beslutade välfärdsnämnden att godkänna prognosen och att 
inte vidta ytterligare åtgärder. 
  
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 25,2 mnkr. Socialtjänsten avviker 
positivt med 20,6 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 4,6 mnkr. 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 24,2 mnkr vilket innebär ett överskott om 3,5 
mnkr. 

 
Beslutsunderlag 

 Välfärdsnämndens beslut 25 augusti 2021 § 211 
 Tjänsteskrivelse 5 juli 2021 
 Månadsprognos per juni 2021 VFN 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 211  Dnr 2021VFN135 

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner prognosen och beslutar inte att vidta ytterligare åtgärder. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige prognosen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 25,2 mnkr. Socialtjänsten avviker 
positivt med 20,6 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 4,6 mnkr.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 24,2 mnkr vilket innebär ett överskott om 3,5 
mnkr 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 juli 2021 
 Månadsprognos per juni 2021 VFN 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-07-05   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN135 042 

 

 

 

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2021 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner prognosen och beslutar inte att vidta 
ytterligare åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
prognosen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 25,2 mnkr. 
Socialtjänsten avviker positivt med 20,6 mnkr och utbildning, kultur och 
fritid med 4,6 mnkr.  
 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 24,2 mnkr vilket innebär ett 
överskott om 3,5 mnkr 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 5 juli 2021 
• Månadsprognos per juni 2021 VFN 

 
 
Ärendet 
Välfärdsnämndens nettobudget uppgår till 2 025,1 mnkr och prognosen för 
2021 är 1 999,9 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 
25,2 mnkr. Båda sektorerna visar överskott.  
 
Socialtjänstens överskott om 20,6 mnkr förklaras till stor del av att det 
nya särskilda boendet i Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden 
för ersättningslösningar är lägre än förväntat.   
 
Utbildning, kultur och fritid visar ett överskott om 4,6 mnkr. Inom sektorn 
finns både över- som underskott. Grundskoleverksamheten visar underskott 
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och det beror på ökade kostnader för särskola. Detta vägs huvudsakligen 
upp av färre elever/barn i både gymnasieskola och förskola. 
 
I bilagan ”Månadsprognos per mars 2021 VFN” redovisas prognoser, 
avvikelser och vidtagna åtgärder.  
 
Förvaltningens bedömning 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på 
verksamheterna grundskola, kultur och fritid, hälsa och bistånd samt barn 
och familj. Strävan är att uppnå ekonomisk balans inom samtliga 
verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är positiv gör 
förvaltningen bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas 
av välfärdsnämnden.  
 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Innehållsförteckning 
Välfärdsnämnden ........................................................................................................ 3 

Sektor för utbildning, kultur och fritid ........................................................................... 3 

Sektor för socialtjänst ....................................................................................................... 5 
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Välfärdsnämnden 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Utbildning, kultur och fritid 1 275 287 1 279 887 4 600 1 198 460 

Socialtjänst 724 648 745 248 20 600 696 371 

Nettokostnad 1 999 935 2 025 135 25 200 1 894 831 

Välfärdsnämndens nettobudget uppgår till 2 025 mnkr och prognosen för 2021 är 2 000 mnkr vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse om 25 mnkr. Båda sektorerna visar överskott. 

Socialtjänstens överskott förklaras till stor del av att det nya särskilda boendet i Säteriet är försenat och 
både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än förväntat. 

Utbildning, kultur och fritid visar ett överskott om 4,6 mnkr. Inom sektorn finns både över- som 
underskott. Grundskoleverksamheten visar underskott och det beror på ökade kostnader för särskola 
samt att vissa grundskoleenheter har svårigheter att hålla budget. Detta vägs upp av färre barn/elever 
inom både gymnasiet och förskolan. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Utbildning, kultur och fritid 19 767 23 267 3 500 11 177 

Socialtjänst 4 482 4 482 0 2 678 

Nettoutgift 24 249 27 749 3 500 13 855 

Välfärdsnämnden prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr framför till följd av tidsförskjutningar 
avseende inköp av inventarier till Fagerhultsskolan i Hindås. 

Sektor för utbildning, kultur och fritid 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 20 670 22 270 1 600 12 386 

Förskola 295 002 299 002 4 000 283 307 

Grundskola 680 764 671 264 -9 500 643 560 

Gymnasium 177 260 186 260 9 000 160 393 

Kultur och fritid 101 591 101 091 -500 95 814 

Nettokostnad 1 275 287 1 279 887 4 600 1 195 460 

Sektorn för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 4,6 mnkr. 
Inom sektorn finns både över- och underskott. 

Sektorledning prognostiserar ett mindre överskott mot budget om 0,6 mnkr, till följd av vakanser inom 
planering tillsyn under del av året. Dessutom finns en nämndgemensam justeringspost om 1 mnkr som 
inte är planerad att tas i anspråk under året. 

Förskoleverksamheten totalt prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 4,0 mnkr. Avvikelsen 
beror till stor del på att det är ca 60 färre barn i verksamheten, vilket egentligen borde medföra ett 
överskott om ca 6 mnkr. Förskoleenheterna prognostiserar dock ett överskott om 2,9 mnkr, eftersom 
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det tar tid att anpassa organisationen efter färre barn. Prognosen har försämrats med ca 1 mnkr jämfört 
med tidigare prognos. Detta till följd av att höstterminens organisation nu prognostiseras att inte 
minska i samma takt som i tidigare prognos. Dessutom märks ett stort behov av vikarier, bland annat 
som en effekt av pandemin. Utöver detta finns vakanta tjänster inom pedagogisk omsorg under våren 
samt inom administration som ger ett prognostiserat överskott om totalt ca 2,5 mnkr. 

Grundskoleverksamheten totalt visar en negativ avvikelse mot budget om 9,5 mnkr. Inom särskolan 
tillhör fler elever än tidigare träningssär och har stora behov, vilket innebär ett underskott om 3,1 
mnkr. Kostnader för stöd till grundskoleelever med extraordinära behov beräknas överstiga budget 
med ca 2 mnkr. Grundskoleenheterna visar en sammanlagd prognos om -5 mnkr där kostnader för 
coronavikarier under jan-mars står för 1,2 mnkr. Rävlanda senare, Skinnefjäll, Hällingsjö och Hindås 
har underskott som överstiger 0,6 mnkr. Samtidigt är det färre elever i grundskolan än budgeterat, 
vilket motsvarar ett centralt överskott om 2,3 mnkr. Avetablering av paviljonger vid Landvetter- och 
Hindåsskolorna beräknas kosta 1 mnkr. Centrum för flerspråkigt lärande prognostiserar ett underskott 
om 0,5 mnkr. 

Gymnasieverksamheten som helhet prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 9 mnkr. 
Jämfört med budgeterat elevantal visar prognoser att det är ca 70 färre elever inom verksamheten. 
Detta märks genom ett lägre antal köpta platser, vilket till allra största del utgör orsaken till 
gymnasiets överskott i form av minskade kostnader. 

Fler elever har antagits till Hulebäcksgymnasiet, vilket innebär att verksamheten säljer fler platser. 
Som exempel kan nämnas den extra ekonomiklassen som startade hösten 2019. Det högre elevantalet 
på skolan genererar kostnader i form av personal, läromedel och måltid. På grund av pandemin har 
verksamheten även kostnader för tillfälliga lokaler under 2021. 

Statsbidraget Skolmiljarden om totalt 4,8 mnkr har under april och maj månad delats ut till såväl 
kommunala som fristående skolor inom grundskola och gymnasium. Personalförstärkningar och andra 
insatser görs under året för att säkerställa elevernas skolgång och kunskapsresultat, och planen är att 
medlen kommer att användas fullt ut. 

Kultur och fritid visar en negativ avvikelse mot budget om 0,5 mnkr. Avvikelsen beror på 
intäktsbortfall inom verksamheten till följd av pandemin, framförallt på grund av lägre intäkter för 
uthyrning av idrottshallar om totalt ca 0,6 mnkr. Intäktsbortfallet inom kulturskolan på grund av 
reduceringen av kulturskoleavgifterna under våren och på elevavhopp till följd av distansundervisning 
uppgår till ca 0,2 mnkr. De lägre intäkterna vägs delvis upp av tjänstledigheter och lägre vikariebehov 
inom verksamheten. 

Åtgärder 
Inom för- och grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen på enheterna efter barn- 
och elevantal. Eftersom kullarna fortsätter att minska de kommande åren, kommer sektorn arbeta med 
denna anpassning även framgent. Det finns en risk att underskottet kommer att påverka även år 2022, 
eftersom organisationen läggs läsårsvis och alltså inte följer kalenderåret. 

På vissa enheter, t ex Rävlandaskolan och Säteriskolan, görs åtgärder för att öka studieron och 
elevernas måluppfyllelse, vilket är en del av förklaringen till grundskoleverksamhetens underskott. 
Dessa åtgärder innebär ökade kostnader i form av t ex personalförstärkningar och kommer inte att 
kunna balanseras inom grundskolans budget. 

Anpassning sker även inom sär- och träningsskola, vilket dock är svårare då behoven är stora. 
Resursfördelningen till särskolan har förstärkts i samband med budgetarbetet för perioden 2022-2024 
för att bättre möta befintliga behov. 

De senaste årens växande elevkullar inom gymnasieverksamheten ger ökande kostnader. Genom att 
anta fler elever till Hulebäcksgymnasiet, ökar intäkterna för sålda platser medan kostnaderna för köpta 
platser minskar. Samtidigt ökar kostnaderna för de antagna eleverna på Hulebäcksgymnasiet endast på 
marginalen. Kommunens eget gymnasium är en i grunden kostnadseffektiv skola och styrningen av 
verksamheten som helhet har bidragit till en effektiv kostnadsnivå för samtliga utbildningsplatser. 
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Intäktsbortfallet inom kultur och fritid under vårterminen är i sin helhet en effekt av rådande pandemi 
och kommer inte att åtgärdas under innevarande år. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 100 100 0 0 

Förskola 1 900 2 400 500 2 157 

Grundskola 13 065 16 065 3 000 5 830 

Gymnasium 2 710 2 710 0 1 890 

Kultur och fritid 1 992 1 992 0 1 300 

Nettoutgift 19 767 23 267 3 500 11 177 

Sektorn prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr, framförallt till följd av att inventarier till nya 
Fagerhultsskolan i Hindås köps in successivt i takt med att skolan fylls på med elever. Förskolan har i 
år valt att satsa på innemiljön, varpå ett överskott om 0,5 mnkr prognostiseras. Överskottet kommer av 
att inventarier till innemiljön är mindre kostsamma än satsningar på utemiljön. 

Sektor för socialtjänst 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 58 971 78 851 19 880 65 825 

Vård och omsorg 202 945 203 295 350 194 484 

Hälsa och bistånd 175 913 174 713 -1 200 165 994 

Funktionsstöd 140 932 142 802 1 870 136 716 

Härryda framtid 62 579 67 379 4 800 58 424 

Barn och familj 83 308 78 208 -5 100 74 928 

Nettokostnad 724 648 745 248 20 600 696 371 

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott på 20,6 mnkr som helhet. Överskottet består till stor 
del av att budgeten för alternativ kostnad i väntan på äldreboendet på Säteriet inte används. 

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 19,9 mnkr främst med anledning av att 
budgeten för alternativ kostnad i väntan på äldreboendet på Säteriet inte används. 
Återställningsbudgeten som sektorn fick inför 2020 och som trappas ner under kommande tre år, 
prognostiseras inte användas fullt ut vilket genererar ett överskott. 

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr. Äldreboenden i egen regi prognostiserar ett 
överskott på 1,5 mnkr vilket främst kan härledas en anpassad bemanning utifrån en lägre 
beläggningsgrad på boendena. Dagverksamhet prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr vilket 
framförallt beror på lägre kostnader för resor till och från verksamheten som en följd av att har varit 
stängd första delen av året. Hemtjänsten prognostiserar en budget i balans. 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr. Underskottet består främst av placeringar 
av vuxna med missbruk och/eller samsjuklighet och prognostiseras överstiga budget med 6,4 mnkr. 
Underskottet kan främst härledas till ökade kostnader för LVM. Samtidigt prognostiserar 
handläggarenheten ett överskott på 3,6 mnkr, vilket främst beror på ett lägre behov av hemtjänst än 
budgeterat. Sjuksköterskeenheten, rehabenheten samt hälsofrämjande och förebyggandeenheten 
prognostiserar tillsammans ett överskott på 1,7 mnkr. 

Funktionsstöd prognostiserar ett överskott på 1,9 mnkr. Boende i egen regi och daglig verksamhet 
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prognostiserar tillsammans ett överskott på 3,2 mnkr, vilket till stod del beror på lägre kostnader på 
arbetsresor samt anpassad bemanning inom verksamheten. Köpta platser inom verksamhetsområdet 
prognostiserar ett underskott på 2,2 mnkr. 

Härryda framtid prognostiserar ett överskott på 4,8 mnkr. Enheten för försörjningsstöd prognostiserar 
ett överskott på 2,0 mnkr samtidigt som arbetsmarknadsenheten prognostiserar ett underskott på 0,8 
mnkr. Arbetsmarknadsenhetens underskott kan förklaras av satsningar på arbetsmarknadsanställningar 
som syftat till att sänka behovet av försörjningsstöd. Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen 
prognostiserar tillsammans ett överskott på 3,0 mnkr, vilket främst beror på kostnadseffektiva 
utbildningar där kostnaden understiger den intäkt verksamheten får från staten och GR. 

Barn och familj prognostiserar underskott på 5,1 mnkr. Underskottet beror främst på högre 
personalkostnader som en konsekvens av ett ökat antal anmälningar och utredningar av barn och unga. 
Även fler placeringar än budgeterat prognostiseras. 

Åtgärder 
Sektorn fortsätter arbetet med inriktningen "hemma först" för att undvika framtida placeringar i extern 
regi inom barn och familj. Även omförhandling av dygnspris, rekrytering och placering/omplacering i 
familjehem i egen regi. 

Sektorn beräknar att ovannämnda åtgärder kan generera kostnadsminskningar på cirka 4,2 mnkr. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 2 300 2 300 0 0 

Vård och omsorg 1 382 1 382 0 2 119 

Hälsa- och bistånd 100 100 0 47 

Funktionsstöd 400 400 0 490 

Härryda framtid 200 200 0 0 

Barn och familj 100 100 0 22 

Nettoutgift 4 482 4 482 0 2 678 

Sektorn prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budgeterade anslag. 
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Förord 
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juristen Greta Lenhoff.  

Karlskrona mars 2021 

Anders Sjelvgren 
generaldirektör 

 

Page 90 of 456



 

Boverket 

Innehåll 

Förord ........................................................................................... 3 

Sammanfattning ............................................................................ 5 

Kapitel 1. Inledning ........................................................................ 7 

Kapitel 2. Reglerna om begränsning av värdeöverföringar ............ 8 
Begränsningsregeln (3 §) ..................................................................... 8 
Undantag för vinster från fastighetsförsäljning (4 §) .......................... 11 
Undantag för vissa bostadsförsörjningsåtgärder  (5 § 1) ................... 11 
Undantag för värdeöverföring till andra bostadsbolag (5 § 2) ............ 12 
Ingen sanktion .................................................................................... 12 
Rättspraxis ......................................................................................... 12 
Redovisningsregler............................................................................. 13 

Kapitel 3. Redovisning av länsstyrelsernas underlag ................... 14 
Uppgifter om värdeöverföringar per län ............................................. 15 
Uppgifter om bolag och kommuner som redovisat undantag ............ 17 

Kapitel 4. Överförda belopp ......................................................... 35 

Kapitel 5. Uppgifter om värdeöverföringar per allmännyttigt 
bostadsaktiebolag ....................................................................... 36 
 

Page 91 of 456



Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2019 5 

 Boverket 

Sammanfattning 

För räkenskapsåret 2019 är det sammanlagt 260 allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag som lämnat uppgifter. Det saknas 
uppgifter från två bolag. Av de 260 bostadsbolagen har  

• 60 procent inte lämnat någon värdeöverföring 

• 35 procent lämnat värdeöverföringar med tillåtet belopp1 

• 5 procent lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp. 

För räkenskapsåret 2019 har fjorton2 bolag lämnat otillåtna 
värdeöverföringar. Totalt har 35 484 000 kronor överförts utöver vad som 
är tillåtet, vilket är en minskning från föregående år med drygt 
75 miljoner kr. 

Beloppsmässigt varierar de otillåtna överföringarna mellan 2 000 kronor 
(Herrljungabostäder AB) och 24,7 miljoner kronor (Morastrand AB). 
Orsakerna till de otillåtna utdelningarna, i de fall detta går att utläsa, 
varierar. I Morastrand AB:s fall handlar det exempelvis om återbetalning 
av villkorat aktieägartillskott. I andra fall har bolagen använt felaktig 
genomsnittlig statslåneränta vid sina beräkningar av högsta tillåtna 
värdeöverföring enligt 3 § lagen (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag, AKBL. I ytterligare några fall är orsaken 
avsaknad av beslut från kommunfullmäktige vid värdeöverföring enligt 
4 § AKBL. 

De totala värdeöverföringarna från de allmännyttiga bostadsbolagen till 
ägarna kommunerna uppgår till cirka 676 miljoner kronor, varav 
överförda belopp enligt undantagen från värdeöverföringsbegränsningen 
uppgår till cirka 586 miljoner kronor. Det är 31 bostadsbolag som har 

 
1 För 2019 är högsta belopp för värdeöverföringar = tillskjutet kapital × 1,03 procent, 
dock högst hälften av bolagets resultat. Från denna regel finns tre undantag. 1) Högst 
hälften av nettoöverskottet från fastighetsförsäljningar får föras över till kommunen 2) 
Årets resultat får föras över till kommunen för bostadsförsörjningsåtgärder som främjar 
integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer 
för vilka kommunen har ett särskilt ansvar 3) Årets resultat får föras över till annat 
allmännyttigt kommunalt bostadsbolag inom samma koncern.   
2AB Bostäder i Lidköping, AB GöteneBostäder, AB Hultsfreds Bostäder, AB 
Höganäshem, AB Nykvarnsbostäder, Falkenbergs Bostads AB, Herrljungabostäder AB, 
Morastrand AB, Partillebo AB, Skelleftebostäder AB, Vallonbygden AB, Varbergs 
Bostads AB, Vidingehem AB och Växjöbostäder AB. 
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använt sig av undantagen. För tidigare år har detta varierat mellan 14 och 
27 bolag.  

För år 2019 är det Växjöbostäder AB som har lämnat den största 
överföringen på cirka 101 miljoner kronor. Bostadsbolagen i Halmstad, 
Helsingborg, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Mora, Sandviken och 
Örebro svarar tillsammans med Växjö för de största överföringarna från 
23 miljoner kronor till 101 miljoner kronor. Av de 31 bolagen har 29 fört 
över medel till kommunen enligt undantaget för bostadsförsörjnings-
åtgärder. Tre bolag har använt sig av undantaget för att föra över vinster 
från fastighetsförsäljningar. Inget bolag har använt undantaget för 
värdeöverföringar mellan allmännyttiga bostadsbolag inom samma 
koncern. 

För att länsstyrelserna och Boverket ska kunna bedöma överföringarna av 
överskott enligt undantaget för bostadsförsörjningsåtgärder som främjar 
integration och social sammanhållning behöver kommunerna skicka in 
underlag som beskriver åtgärderna. Bland dessa kan nämnas upprustning 
och anläggande av allaktivitetshus, lekplatser, fritidsanläggningar och 
idrottsplatser.   

Överskott får även användas för åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet 
för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Här har 
kommunerna beskrivit åtgärder som exempelvis olika former av boende 
för missbrukare, skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, genomgångs-
boenden, boenden för anvisade nyanlända samt kostnader för hemlöshet. 
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Kapitel 1. Inledning  

I lagen  om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns 
bestämmelser om begränsning av värdeöverföringar. Begränsningen 
innebär att ett allmännyttigt bostadsbolags värdeöverföringar, exempelvis 
vinstutdelning och överföring av koncernbidrag till moderbolag, inte får 
överstiga ett visst belopp. Det finns dock några undantag från 
begränsningen. 

Ett allmännyttigt bostadsbolag ska varje år lämna uppgifter om beslutade 
värdeöverföringar till länsstyrelsen. Länsstyrelserna ställer sedan samman 
uppgifterna i en rapport till Boverket. Rapporterna ska innehålla en 
redogörelse för 

• bolagens uppgifter om gjorda värdeöverföringar, samlat och fördelat 
på olika former av värdeöverföringar 

• hur värdeöverföringarna förhåller sig till reglerna i 3–5 §§ AKBL 

• i vilken utsträckning som värdeöverföringar skett enligt undantagen 
från begränsningsregeln och för vilka ändamål. 

Länsstyrelserna ska lämna rapporterna till Boverket senast den 1 oktober 
varje år. Boverket ska bistå länsstyrelserna i deras arbete med att 
sammanställa och bedöma bolagens uppgifter. Boverket ställer sedan 
samman länsstyrelsernas uppgifter och lämnar en skriftlig rapport till 
regeringen.3   

 

 
3 Förordningen (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 
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Kapitel 2. Reglerna om begränsning 
av värdeöverföringar 

Den 1 januari 2011 infördes nya villkor för allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag genom AKBL. Lagen förtydligar vad ett allmännyttigt 
kommunalt bostadsaktiebolag är och i lagen ställs krav på hur bolagen 
ska bedriva sin verksamhet. Med allmännyttigt kommunalt bostadsaktie-
bolag avses ett aktiebolag som en kommun eller flera kommuner 
gemensamt har det bestämmande inflytandet över och som i allmännyttigt 
syfte 

1. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka 
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt 

2. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare 
till bolaget 

3. erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande 
i bolaget.4 

 
Bolagen ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer och ha 
marknadsmässiga avkastningskrav. I detta kapitel lämnar Boverket en 
redogörelse för bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar i 
AKBL. 

Begränsningsregeln (3 §)  
Värdeöverföringar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 
får under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar den 
genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett 
tillägg av en procentenhet räknat på det kapital som kommunen eller 
kommunerna skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Värdeöver-
föringarna får dock inte överstiga hälften av bolagets resultat. Med 
bolagets resultat avses årets resultat i resultaträkningen5.  

Sammanfattningsvis ser begränsningsregeln ut så här: 

Högsta belopp för värdeöverföringar = tillskjutet kapital × (genomsnittlig 
statslåneränta + 1 procentenhet), dock högst hälften av bolagets resultat.  

 
4 1 § AKBL. 
5 Prop. 2009/10:185 s. 87. 
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Begreppet värdeöverföring 
Värdeöverföring definieras enligt 17 kap. aktiebolagslagen (2005:551), 
ABL, som 

• vinstutdelning  

• förvärv av egna aktier  

• minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till 
aktieägarna 

• annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar 
och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget.  

Exempel på värdeöverföring enligt sista punkten kan vara överföring av 
koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag.  

Koncernbidrag 
Regler om koncernbidrag finns inom skatterätten. Dessa regler syftar till 
att den samlade skattebelastningen för en koncern ska vara lika stor som 
om koncernens verksamhet hade bedrivits inom ett enda bolag. 
Koncernbidrag är därför i princip avdragsgilla för det givande bolaget 
och förenade med skattskyldighet för det mottagande bolaget. 

Reglerna om värdeöverföringar i ABL gör inte något undantag för de fall 
då koncernbidrag överförs inom en koncern från ett dotterbolag till dess 
moderbolag. Sådana koncernbidrag är normalt att betrakta som 
värdeöverföringar och är underkastade samma regler som andra 
värdeöverföringar till aktieägarna. Detsamma gäller bidrag från ett 
dotterbolag till ett annat dotterbolag (systerbolag). Även i detta fall är det 
normalt fråga om en värdeöverföring. Däremot är ett koncernbidrag eller 
aktieägartillskott från moderbolag till dotterbolag i princip inte att 
betrakta som en värdeöverföring.6  

Hur ska värdeöverföringen beräknas?  
Vid beräkning av värdeöverföringar uppkommer några frågor. Det 
förekommer att allmännyttiga bostadsbolag lämnar koncernbidrag till 
moderbolag kombinerat med att moderbolaget lämnar ett 
aktieägartillskott till bostadsbolaget.  

Boverket har utifrån tidigare lagstiftning om allmännyttiga bostadsföretag 
och praxis från domstolarna beaktat mottaget aktieägartillskott. Det vill 

 
6 Prop. 2004/05:85 s. 385 f. och Rodhes Aktiebolagsrätt av Rolf Skog, tjugofjärde 
upplagan 2014 s. 93. 
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säga vi har räknat nettot av lämnat koncernbidrag och mottaget 
aktieägartillskott. Om ett bolag lämnar koncernbidrag med 1 000 kronor 
till moderbolaget och får tillbaka 900 kronor som aktieägartillskott är 
värdeöverföringen 100 kronor.  

En annan fråga är hur värdeöverföringen ska beräknas vid koncernbidrag 
som innebär en skattebesparing7 för bolaget som lämnar bidraget. För att 
det ska vara fråga om en värdeöverföring ska det enligt aktiebolagslagen 
röra sig om en överföring som minskar bolagets förmögenhet och inte har 
rent affärsmässig karaktär för bolaget. Mot denna bakgrund bör, enligt 
Boverkets uppfattning, även eventuell skattebesparing beaktas. 
Sammanfattningsvis ser Boverket på nettot av lämnade koncernbidrag 
(inklusive skatteeffekt) och mottagna aktieägartillskott. 

Vad är tillskjutet kapital i begränsningsregeln? 
Tillskjutet kapital är det kapital som aktieägaren sammanlagt har skjutit 
till i bolaget som betalning för aktier, det vill säga i princip aktiekapitalet. 
Med tillskjutet kapital avses såväl kontanta medel som apportegendom, 
vilka kan ha skjutits till både vid bolagets bildande och senare. Följande 
exempel kan nämnas. Ett allmännyttigt bostadsbolag som har ett 
aktiekapital på totalt 12 miljoner kronor. Av detta har 2 miljoner kronor 
tillkommit genom fondemission, 3 miljoner kronor genom emission med 
apportegendom och 7 miljoner kronor genom kontantemission. Tillskjutet 
kapital blir då 10 miljoner kronor.  

Medel som har tillförts genom betalning av aktier till överkurs ska räknas 
med, likaså tillskott genom kvittning. Däremot ska aktiekapital som 
tillkommit genom fondemission inte räknas med. Detsamma gäller 
aktiekapital som ökar genom att uppskrivningsfonden tas i anspråk. 
Aktieägartillskott får inte heller räknas som tillskjutet kapital, eftersom 
detta inte utgör betalning för aktier.8 

Genomsnittlig statslåneränta   
Den genomsnittliga statslåneräntan fastställs årligen av Skatteverket. För 
år 2019 har Skatteverket fastställt den genomsnittliga statslåneräntan till 
0,03 procent. 

För räkenskapsåret 2019, med beslut om utdelning under år 2020, 
beräknas högsta belopp för värdeöverföringar på följande sätt. Tillskjutet 
kapital x 1,03 procent, dock högst hälften av bolagets resultat.  

 
7 Bolagsskatten för räkenskapsåret 2019 är 21,4 procent. 
8 Prop. 2009/10:185 s. 54, 86 f. 
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Undantag för vinster från fastighetsförsäljning (4 §) 
Från begränsningsregeln i 3 § AKBL finns några undantag. Oberoende av 
begränsningen får ett bostadsbolag föra över hälften av det nettoöverskott 
som uppkommit på grund av avyttring av fastigheter under föregående 
räkenskapsår. 

Med nettoöverskott avses skillnaden mellan en fastighets försäljningspris 
och dess bokförda värde med tillägg för försäljningskostnader. 

Innan bolaget kan besluta om en värdeöverföring av nettoöverskott på 
grund av avyttring av fastigheter krävs beslut av kommunfullmäktige.   

Undantaget tar enbart sikte på de fall där fastigheter säljs direkt. 
Fastighetsvinster som uppkommer indirekt genom att fastigheter överförs 
till aktiebolag, varefter aktierna i bolaget säljs, omfattas inte av 
undantagsregeln9. 

Undantag för vissa bostadsförsörjningsåtgärder  
(5 § 1) 
Det finns också undantag från begränsningsregeln i 3 § AKBL när det 
gäller vissa bostadsförsörjningsåtgärder. Oberoende av begränsningen får 
ett allmännyttigt bostadsbolag föra över överskott som uppkommit under 
föregående räkenskapsår. Dock endast om överskottet används för sådana 
åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som 
främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser 
bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 

I förarbetena till AKBL anges några exempel på åtgärder som skulle 
kunna utgöra undantag. Det kan vara åtgärder som ökar variationen inom 
ett bostadsområde som kännetecknas av ett ensidigt utbud av bostäder, 
eller finansierar behovet av särskilda lokaler eller fritidsanläggningar 
såsom fotbollsplaner och lekplatser som mötesplatser för att främja 
integration. Av förarbetena framgår vidare att det är särskilt angeläget att 
kommunerna i denna del har utrymme att utgå från lokala behov och 
förutsättningar. Åtgärder för att tillgodose bostadsbehovet för personer 
för vilka kommunen har ett särskilt ansvar kan vara åtgärder såsom att 
ordna bostäder åt sådana personer eller att anordna lämpliga 
gemensamhetsutrymmen och relaterad utrustning.10     

Med överskott avses bolagets resultat, det vill säga årets resultat i 
resultaträkningen enligt bilaga 2 och 3 till årsredovisningslagen 

 
9 Prop. 2009/10:185 s. 57 f. 
10 Prop. 2009/10:185 s. 58 f. och 89. 
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(1995:1554). Det är endast det gångna årets resultat som får överföras. 
Vinster från tidigare år får inte användas.11         

Undantag för värdeöverföring till andra 
bostadsbolag (5 § 2) 
Undantag från begränsningsregeln i 3 § AKBL görs också för överföring 
av årets resultat om värdeöverföringen görs mellan allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag inom samma koncern. 

Ingen sanktion  
Det finns ingen sanktion i AKBL om ett bostadsbolag lämnar 
värdeöverföringar i strid mot bestämmelserna. Vid överträdelser kan 
länsstyrelsen exempelvis påtala detta för kommunen. En kommunmedlem 
har också enligt kommunallagen (2017:725) rätt att få lagligheten av 
kommunens beslut prövat genom att överklaga det hos förvaltningsrätten. 

Rättspraxis 
Det finns några kommunfullmäktigebeslut om värdeöverföringar från 
allmännyttiga bolag som överklagats enligt kommunallagen för 
laglighetsprövning. Bland annat har Kammarrätten i Stockholm prövat 
överklaganden av Stockholms stads beslut om värdeöverföringar den 28 
maj 2012. Prövningen gällde bland annat vilka åtgärder som ryms inom 
5 § 1 AKBL. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog överklagandena den 
20 december 2012. Domen överklagades sedan till Kammarrätten i 
Stockholm som, i likhet med förvaltningsrätten, fann att Stockholms 
stads beslut inte stred mot 5 § 1 AKBL och avslog överklagandena den 
19 november 201312. Av kammarrättens dom framgår följande.  

”Kammarrätten finner att kommunens redovisning av syften och ändamål med de 
projekt som planeras inom Vision Järva 2030 och Vision Söderort 2030 inte är tydliga 
eller preciserade på sådant sätt att det konkret framgår vilka åtgärder överskottet ska 
användas till inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar 
integration och social sammanhållning. Det framgår t.ex. inte mer än i vaga ordalag 
vad för slags åtgärder det handlar om och redovisningen saknar en närmare 
beskrivning av på vilket sätt dessa åtgärder ska främja integration och social 
sammanhållning. Projekten ligger också relativt långt fram i tiden. Kammarrätten 
konstaterar dock att det av ovan citerade förarbeten13 framgår att när det gäller 
åtgärder som främjar integration och social sammanhållning inom ramen för 
kommunens bostadsförsörjningsansvar är det särskilt angeläget att kommunerna har 
att utgå från lokala behov och förutsättningar. Det framgår också att de åtgärder som 
exemplifieras inte är avsedda att vara uttömmande. Det ställs vidare inte krav på att 
åtgärderna behöver preciseras närmare eller fullgöras inom viss tid. Mot bakgrund av 
det anförda gör kammarrätten bedömningen att kommunerna har en omfattande 

 
11 Prop. 2009/10:185 s. 88. 
12 Mål nr 52-13 och mål nr 163-13, Kammarrätten i Stockholm.  
13 Prop. 2009/10:185 s. 88 f. och Civilutskottets betänkande 2009/10:CU24 s. 11. 
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handlingsfrihet i användandet av överskott enligt 5 § 1 AKBL. Kammarrätten finner 
därför, i likhet med förvaltningsrätten, att Stockholm kommuns beslut inte strider mot 
5 § 1 AKBL.”   

Kammarrättens dom överklagades sedan till Högsta förvaltnings-
domstolen, som dock den 8 september 2014 beslutade att inte meddela 
prövningstillstånd14. Kammarrättens avgörande står därmed fast. 

Kammarrättens dom är vägledande för länsstyrelsernas och Boverkets 
bedömningar av vilka åtgärder som ryms inom 5 § 1 AKBL. Domen visar 
att kommunerna har en omfattande handlingsfrihet i användandet av 
överskott enligt 5 § 1 AKBL.    

Redovisningsregler  
Aktiebolag ska från och med den 1 januari 2014 tillämpa ett K-regelverk, 
K3 eller K2 (K2 för mindre aktiebolag).   

Juridiska personer som tillämpar K3 eller K2 ska redovisa koncernbidrag 
som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Tidigare har många 
bostadsbolag redovisat lämnade koncernbidrag i eget kapital i balans-
räkningen. Med dessa redovisningsregler påverkas i stället årets resultat, 
som blir lägre än om koncernbidrag redovisats i balansräkningen. Detta 
behöver beaktas när man bedömer värdeöverföringen enligt 3–5 §§ 
AKBL. Om ett bostadsbolag redovisar lämnat koncernbidrag till moder-
bolag eller systerbolag i resultaträkningen behöver årets resultat justeras 
med tillägg för lämnat koncernbidrag minus skatteeffekt.   

  

 
14 Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 8 september 2014, mål nr 7832-13 och  
8490-13. 
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Kapitel 3. Redovisning av 
länsstyrelsernas underlag 

I detta kapitel redovisar Boverket underlaget från länsstyrelserna. Först 
redovisas en tabell med uppgifter om värdeöverföringar för varje län och 
hur de lämnade värdeöverföringarna stämmer överens med 
bestämmelserna om högsta tillåtna värdeöverföring. Därefter redovisas en 
tabell över de 33 bostadsbolag som redovisat undantag från 
begränsningen.  

I kapitel 5 redovisas en sammanställning över alla allmännyttiga 
bostadsbolag som lämnat värdeöverföring för räkenskapsåret 2019. De 31 
bostadsbolag som redovisat godkända undantag finns i en särskild 
sammanställning (tabell 5).   

Samtliga 21 länsstyrelser har lämnat rapporter till Boverket. Underlaget 
omfattar totalt 260 bolag. Kompletteringar har behövts från bolagen i 
några fall. Bland annat när det gäller uppgifter om tillskjutet kapital, 
skatteeffekt för lämnat koncernbidrag, utdelningens storlek, beskrivning 
av bostadsförsörjningsåtgärder enligt 5 § 1 AKBL samt förtydligande 
uppgifter vid användandet av undantaget enligt 4 §.  
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Uppgifter om värdeöverföringar per län 
I tabell 1 redovisas hur många av de allmännyttiga bostadsbolagen som 
lämnat värdeöverföring till sin ägare eller systerbolag och om värde-
överföringen överensstämt med bestämmelserna om högsta tillåtna 
värdeöverföring. 

Tabell 1. Värdeöverföringar. Räkenskapsår 2019. 

 Ingen värde-
överföring 

Värdeöverföring 
med tillåtet 
belopp 

Värdeöverföring 
utöver tillåtet 
belopp 

Ingen 
uppgift 

Län Antal bolag Antal bolag Antal bolag Antal 
bolag 

Stockholm 10 13 1  

Uppsala 5 2   

Södermanland 6 3   

Östergötland 5 5 1  

Jönköping 7 5   

Kronoberg 4 2 2  

Kalmar 6 4 1  

Gotland 1    

Blekinge 2 3   

Skåne 12 17 1  

Halland 1 2 2  

Västra 
Götaland 28 15 4 

 
215 

Värmland 12 2   

Örebro 12 1   

Västmanland 4 3   

Dalarna 10 2 1  

Gävleborg 5 5   

Västernorrland 4 3   

Jämtland 6 1   

Västerbotten 10 1 1  

Norrbotten 6 1   

Totalt 156 90 14 2 
 

 

 
15 Sandhultsbostäder AB och AB Toarpshus har inte lämnat uppgifter. 
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Det är sammanlagt 260 allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som 
lämnat uppgifter, medan det saknas uppgifter från två bolag. Av de 260 
bostadsbolagen har  

• 60 procent inte lämnat någon värdeöverföring 

• 35 procent lämnat värdeöverföringar med tillåtet belopp 

• 5 procent lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp. 

Andelen bolag som lämnat otillåtna värdeöverföringar är 5 procent vilket 
är en ökning med en procentenhet jämfört med räkenskapsåret 201816. 
Andelen bostadsbolag som inte har lämnat någon värdeöverföring alls till 
ägaren är 60 procent vilket är en procent högre än för räkenskapsåret 
2018.     

För räkenskapsåret 2019 har fjorton17 bolag lämnat otillåtna 
värdeöverföringar. Totalt har 35 484 000 kronor överförts utöver vad som 
är tillåtet, vilket är en betydligt lägre summa än för räkenskapsåret 2018. 

Beloppsmässigt varierar de otillåtna överföringarna mellan  
2 000 kronor och 24,7 miljoner kronor. 

Orsakerna till de otillåtna utdelningarna, i de fall detta går att utläsa, 
varierar. I ett fall, Morastrand AB, handlar det exempelvis om 
återbetalning av villkorat aktieägartillskott. I andra fall har bolagen 
använt felaktig genomsnittlig statslåneränta vid sina beräkningar av 
högsta tillåtna värdeöverföring enligt 3 § AKBL. I ytterligare några fall är 
orsaken avsaknad av beslut från kommunfullmäktige vid värdeöverföring 
enligt 4 § AKBL. 

Slutsats      
Sammanfattningsvis följer majoriteten av de allmännyttiga bostads-
bolagen reglerna om begränsning av värdeöverföringar. Det är fem 
procent av bolagen, eller fjorton bolag, som lämnat utdelningar utöver 
tillåtet belopp. Summan av årets otillåtna överföringar är betydligt lägre 

 
16 Boverkets rapport 2020:9 Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2018, dnr 2222/2019. 
17AB Bostäder i Lidköping, AB GöteneBostäder, AB Hultsfreds Bostäder, AB 
Höganäshem, AB Nykvarnsbostäder, Falkenbergs Bostads AB, Herrljungabostäder AB, 
Morastrand AB, Partillebo AB, Skelleftebostäder AB, Vallonbygden AB, Varbergs 
Bostads AB, Vidingehem AB och Växjöbostäder AB. 
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än för räkenskapsåret 2018. Liksom tidigare år lämnar cirka 60 procent 
av bostadsbolagen ingen värdeöverföring alls till ägaren18.    

Uppgifter om bolag och kommuner som redovisat 
undantag 
Begränsningen av värdeöverföringar gäller inte för överskott från 
fastighetsförsäljningar som uppkommit under räkenskapsåret. Högst 
hälften av sådant överskott får delas ut (4 § AKBL).  

Begränsningen av värdeöverföringar gäller inte heller för åtgärder inom 
ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration 
och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer 
för vilka kommunen har ett särskilt ansvar (5 § 1 AKBL).  

För att länsstyrelserna och Boverket ska kunna bedöma huruvida 
överföringar av överskott enligt undantaget i 5 § 1 AKBL för 
bostadsförsörjningsåtgärder främjar integration och social 
sammanhållning behöver kommunerna skicka in underlag som beskriver 
åtgärderna. Överskott får även användas för åtgärder som tillgodoser 
bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.  

Det finns heller inte någon begränsning för värdeöverföringar mellan 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag inom samma koncern         
(5 § 2 AKBL).  

För 5 § 1 och 2 AKBL gäller att högst det gångna årets resultat får 
överföras. I tabell 2 redovisas uppgifter om överförda belopp för de 33 
bolag som redovisat undantag. Utförligare uppgifter om respektive bolag 
finns i tabell 5 sist i rapporten.  

  

 
18 Boverkets Rapporter om värdeöverföringar för räkenskapsåren 2011–2018, 
diarienummer 1329–2365/2012, 1329–2730/2013, 1329–2183/2014, 1680/2015, 
1729/2016, 2950/2017, 3721/2018 och 2222/2019. 
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Tabell 2. Bolag och kommuner som redovisat undantag från begränsningen. 
Räkenskapsår 2019.   

Kommun Bolagets namn Överföringar i tkr enligt Tillåten 
överföring19 

  3 § 4 § 5 § 1 5 § 2  

Tyresö Tyresö Bostäder AB 155  72  

Ja, dock 
knapphändig 

redovisning 

Nykvarn AB Nykvarnsbostäder 154  3 364  

Nej överstiger 
maximalt 

tillåtet belopp 
för överföring 

enligt 5 § 1 

Upplands Väsby AB Väsbyhem 597  6 000  Ja 

Sigtuna AB SigtunaHem 396  6 635  Ja 

Järfälla Järfällahus AB 2 331  10 000  Ja 

Sollentuna AB Sollentunahem 3 600  5 000  Ja 

Eskilstuna 
Eskilstuna 
Kommunfastigheter AB 412  22 000  

Ja 

Linköping AB Stångåstaden 3 578  55 000  Ja 

Norrköping 
Hyresbostäder i 
Norrköping AB 258  13 105  

Ja 

Växjö Vidingehem AB 154  2 000  

Nej överstiger 
högsta tillåten 

överföring 
enligt 3 §  

Växjö Växjöbostäder AB 1 629  98 900  

Nej överstiger 
högsta tillåten 

överföring 
enligt 3 § 

Ljungby Ljungbybostäder AB   1 374  Ja 

Ronneby AB Ronnebyhus   700  Ja 

Bjuv AB Bjuvsbostäder 52  2 000  Ja 

Båstad Båstadhem AB  1 065   Ja 

Helsingborg Helsingborgshem AB   25 000  Ja 

Hässleholm Hässlehem AB   3 000  Ja 

Klippan Treklövern Bostads AB 76  1 424  Ja 

Lund 
Lunds Kommuns 
Fastighets AB 932  30 000  

Ja 

Malmö MKB Fastighets AB 2 545  77 458  Ja 

Landskrona AB Landskronahem   2 359  Ja 

Halmstad Halmstads Fastighets AB 2 746  20 000  Ja 

 
19 Boverkets bedömning. 
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Mölndal MölndalsBostäder AB 595  6 400  Ja 

Lysekil LysekilsBostäder AB 42 1 965   Ja 

Lidköping AB Bostäder i Lidköping 60 1 935   

Nej överstiger 
högsta tillåten 
värdeöverför-

ing enligt  
3 §. 

Överföringen 
enligt 4 § ej 

heller godkänd 

Skövde AB Skövdebostäder 75  15 000  Ja 

Härryda, Mölndal, 
Lerum 
och Kungälv20 Förbo AB   20 000  

Ja 

Karlstad Karlstads Bostads AB 173  25 000  Ja 

Kil Kilsbostäder AB 26 245 2 000  Ja 

Örebro ÖrebroBostäder AB 628  33 000  Ja 

Gävle AB Gavlegårdarna 349  16 000  Ja 

Sandviken Sandvikenhus AB   80 000  Ja 

Skellefteå Skelleftebostäder AB  8 069   

Nej överföring 
enligt 4 § ej 

godkänd 

Summa  21 563 13 279 582 791   

Överföring av vinst från fastighetsförsäljning och överföring 
till annat bostadsbolag 
När det gäller överföring från fastighetsförsäljning till kommunen och 
överföring till annat allmännyttigt bostadsbolag behöver bolaget eller 
kommunen inte särskilt redovisa hur de överförda medlen ska användas.  

Däremot måste en godkänd överföring från en fastighetsförsäljning 
föranledas av ett beslut från kommunfullmäktige.21 

Båstadhem AB uppfyller kravet för undantaget att föra över vinst från 
fastighetsförsäljning och har därmed fört över 1 065 000 kronor enligt  
4 § AKBL. Denna överföring är godkänd.  

 
20 För räkenskapsåret 2019 har alla kommunala ägare använt sig av undantaget i 5 § 1 
AKBL. Eftersom det är ett samägt bolag redovisas det i tabellen som ett bolag. Boverket 
har emellertid gjort individuella bedömningar av samtliga kommuners överföringar enligt 
5 § 1 AKBL.   
21 En värdeöverföring enligt 4 § AKBL ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges beslut.  
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Lysekilsbostäder AB uppfyller kravet för undantaget att föra över vinst 
från fastighetsförsäljning och har därmed fört över 1 965 000 kronor 
enligt 4 § AKBL. Denna överföring är godkänd. 

Kilbostäder AB uppfyller kravet för undantaget att föra över vinst från 
fastighetsförsäljning och har därmed fört över 245 000 kronor enligt  
4 § AKBL. Denna överföring är godkänd. 

Skelleftebostäder AB har rapporterat en värdeöverföring om 8 069 000 
kronor enligt 4 § AKBL och menar att överföringen består av ett 
nettoöverskott på grund av avyttring av fastigheter. Skelleftebostäder AB 
har dock inte kunnat visa upp ett beslut från kommunfullmäktige vilket är 
ett krav enligt 4 § AKBL. Länsstyrelsen i Västerbottens län har i sin 
rapport konstaterat att beslutet om överföringen har fattats av moder-
bolaget Skellefteå Stadshus AB och inte av kommunfullmäktige. 
Värdeöverföringen är därför inte tillåten och beloppet om 8 069 000 
kronor kommer i stället att redovisas som en värdeöverföring enligt 3 § 
AKBL. Detta innebär också att Skelleftebostäder AB gör en otillåten 
värdeöverföring med 7 451 000 kronor efter att tillåten värdeöverföring 
enligt 3 § AKBL om 618 000 kronor beaktats.  

AB Bostäder i Lidköping har rapporterat en värdeöverföring om 
1 935 000 kronor enligt 4 § AKBL och menar att överföringen består av 
ett nettoöverskott på grund av avyttring av fastigheter. AB Bostäder i 
Lidköping har dock inte kunnat visa upp ett beslut från kommun-
fullmäktige vilket är ett krav enligt 4 § AKBL. Bolaget uppger dock att 
kommunalrådet var med och fattade beslutet som utsedd representant av 
ägaren, och att information om beslutet delgetts samtliga i kommun-
fullmäktige. Trots detta är värdeöverföringen inte tillåten enligt 4 § 
AKBL och beloppet om 1 935 000 kronor kommer i stället att redovisas 
som en värdeöverföring enligt § 3 AKBL. Detta innebär också att AB 
Bostäder i Lidköping gör en otillåten värdeöverföring med hela detta 
belopp eftersom bolaget även har gjort en otillåten värdeöverföring enligt 
3 § AKBL. Sammanlagt gör AB Bostäder i Lidköping därför en otillåten 
värdeöverföring med 1 954 000 kronor. 

Överföring av medel som ska användas till 
bostadsförsörjningsåtgärder 
När det kommer till överföring av bolagets överskott till kommunen, för 
att användas för bostadsförsörjningsåtgärder, så behövs det en redo-
görelse för vad överskottet ska användas till. I det följande återges 
kommunernas redovisningar som Boverket har fått del av.  
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Järfälla 
Järfällahus AB har fört över 2 331 000 kronor enligt 3 § AKBL och 
10 000 000 kronor till kommunen enligt 5 § 1 AKBL. Beloppen enligt 
5 § 1 AKBL avser bland annat följande insatser: 

• Trygghetskontor, där bland annat personal såsom fältarbetare, 
ordningsvakter, polis och trygghetsvärdar kan samordna sina insatser 
för att öka tryggheten. 

• Centrumutveckling genom att öka tryggheten, minska segregationen. 
En rad aktiviteter kommer att genomföras för att stärka den lokala 
identiteten. 

• Öka satsningen på fyra fältarbetare som arbetar i uppsökande och 
förebyggande syfte med ungdomar i socioekonomiskt svaga 
bostadsområden.  

• Ökad satsning på nattvandring och grannstödsbil i syfte att minska 
otryggheten i bostadsområdena.  

• Kommunala insatser för att upprätthålla lag och ordning Järfälla, 
bland annat genom en omfattande satsning på ordningsvakter i 
kommunens centrum och väktare i bostadsområdena. Ökad satsning 
på trygghetskameror för att beivra brott.  

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Nykvarn  
AB Nykvarnsbostäder har fört över 154 000 kronor enligt 3 § AKBL och 
3 364 00022 kronor till kommunen enligt 5 § 1 AKBL. Beloppen som är 
överförda enligt 5 § 1 AKBL avser uppförande och förvärv av 
bostadsfastigheter för nyanlända.   

Länsstyrelsen har bedömt att de åtgärder som kommunen redovisat 
uppfyller lagens krav på åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social 
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för 
vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Boverket instämmer i denna 
bedömning.  

Länsstyrelsen har emellertid bedömt att överföringarna enligt 5 § 1 
AKBL inte är tillåtna. Detta då bolaget gör en värdeöverföring som 

 
22 Bolaget har rapporterat att det har fört över 3 586 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. 
Boverket har emellertid valt att justera ned överfört belopp med hänsyn till mottaget 
aktieägartillskott. Se tabell 5 för mer information. 
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överstiger bolagets resultat23 för räkenskapsår 2019. Boverket instämmer 
i denna bedömning, vilket innebär att AB Nykvarnsbostäder gör en 
otillåten värdeöverföring enligt 5 § 1 AKBL med 346 000 kronor. 

Sigtuna 
AB SigtunaHem har fört över 395 747 kronor enligt 3 § AKBL och 
6 635 479 kronor enligt 5 § 1 AKBL. Beloppet enligt 5 § 1 AKBL avser 
följande åtgärder: 

• Inrätta ett kontaktcenter/filialbibliotek i Valsta för att möta invånarna 
lokalt, verka för integration av nyanlända och personer i utanförskap. 

• Inrätta ett trygghetscenter i Märsta centrum. 

• Genomföra programmet Trygga Sigtuna som genom direkta och 
förebyggande åtgärder ska skapa en levnadsmiljö som bidrar till ökad 
trygghet i kommunen.  

• Projektet Brobygget som syftar till att skapa träffpunkter för 
ungdomar där de kan träffas och få en meningsfull sysselsättning.  

• Fältarbetare, förebyggande arbete i form av att bygga relationer och 
insatser i ungdomars liv där det inte annars finns vuxna närvarande. 

• Utveckla och förstärka samverkan med polisen och andra 
trygghetsaktörer i syfte att förebygga att unga utvecklar en kriminell 
livsstil.  

• Stöd och insatser till utsatta för våld i nära relationer samt 
våldsförebyggande arbete.  

• Skapa en boendekedja för vuxna missbrukare för att höja kvalitén i 
vården för målgruppen. 

• Skyddat boende samt HVB för barn och unga. 

• Iordningställande av ytor i Valstaområdet samt arbete med BoTrygg 
2030. Åtgärderna genomförs bland annat för att göra området 
tryggare, säkrare och trivsammare för invånarna. 

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

 
23 Årets resultat är 3 018 000 kronor. 
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Sollentuna  
AB Sollentunahem har rapporterat en överföring enligt 3 § AKBL på 
3 600 000 kronor. AB Sollentunahem gör också en överföring om 
5 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL.  

Beloppen enligt 5 § 1 AKBL avser bland annat följande insatser:   

• Boendesamordnare. Syftet med projektet är att få en effektivare 
hantering av kommunens sociala lägenheter så att de bättre kan 
tillgodose klienternas behov av boende.  

• Kartläggning, mätningar samt åtgärdande verksamhet i 
brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet. Tryggt och 
snyggt är en brottsförebyggande verksamhet i nära samarbete med 
volontärer som nattvandrar, dagvandrar, plockar skräp, klottersanerar, 
rastfaddrar och extramormor m.m. 

• Fältverksamhet och sociala insatsgruppen. Uppdraget är att förebygga 
våld, missbruk och andra sociala problem bland ungdomar i 
Sollentuna. Stärka skyddet runt ungdomarna genom samarbete med 
föräldrar och andra viktiga personer. Verksamheten finns på 
fritidsgårdar, i utemiljöer, på skolor och även på internet. 

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Tyresö  
Tyresö Bostäder AB har fört över 155 000 kronor enligt 3 § AKBL och 
72 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. Kommunen har uppgett att 
överföringen enligt 5 § 1 AKBL ska användas till kommunens arbete att 
skapa ett tryggare Granängsringen. 

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning, men noterar samtidigt att kommunens redovisning av 
vad överskottet ska användas till är knapphändigt. 

Upplands Väsby  
AB Väsbyhem har rapporterat en överföring om 597 000 kronor enligt 
3 § AKBL och 6 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. Kommunen har 
uppgett att överföringen enligt 5 § 1 AKBL bland annat ska användas till 
följande insatser.   

• Tryggt boende. Projektet innehåller ett nära samarbete mellan 
bostadsföretagen och kommunen genom flera olika satsningar och 
proaktiva insatser för ungdomar och vuxna, exempelvis 
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vräkningsförebyggare, koordinator/boendestödjare Min Framtid för 
unga män, fältarbetare, kvalificerad kontaktperson för ungdomar som 
behöver ett extra riktat vuxenstöd. 

• Säkerhet- och brottsförebyggande åtgärder, exempelvis finansiering 
av en brottsförebyggande strateg. 

• Trygghetsskapande åtgärder och mötesplatser såsom klottersanering, 
åtgärder efter skadegörelse, belysningsrondering och seriebyten 
ljuskällor, blomprogrammet, anläggning av torget Trädgårdsvägen. 

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Bjuv 
AB Bjuvbostäder har fört över 52 000 kronor enligt 3 § AKBL och 
2 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. Kommunen har uppgett att 
överföringen enligt 5 § 1 AKBL bland annat ska användas till följande 
insatser.   

• Kostnader och investeringar relaterat till integration och social 
sammanhållning såsom Bjuvfesten, trygghetsvärdar och 
trygghetssamordnare, bostadssamordning och stöd, 
fritidsanläggningar och lekplatser. 

• Kostnader relaterat till bostadsbehovet för personer för vilka 
kommunen har ett särskilt ansvar, exempelvis skyddat boende och 
LSS-boende. 

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Helsingborg 
Helsingborgshem AB har fört över 25 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL.  

Utdelningen enligt 5 § 1 ska användas för att finansiera kommunen 
Helsingborgs Stads SOL- och LSS-boenden, särskilda boenden samt 
bostäder inom det bostadssociala programmet som Helsingborgs Stad 
ansvarar för. 

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning. 
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Hässleholm 
Hässlehem AB har fört över 3 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. 
Kommunen har uppgett att överföringen enligt 5 § 1 AKBL bland annat 
ska användas till följande insatser. 

• Bostadsanpassningsbidrag.  

• Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration i 
det svenska samhället. 

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Klippan  
Treklövern Bostads AB har fört över 76 000 kronor enligt 3 § AKBL och 
1 424 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. Kommunen avser använda medlen 
för fortsatt utbyggnad av aktivitetsparken vid Åbygymnasiet med en 
hinderbana för egen träning. 

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Landskrona 
AB Landskronahem har fört över 2 359 00024 kronor enligt 5 § 1 AKBL. 
Kommunen avser att använda medlen till följande insatser. 

• Bostadsutveckling av området Karlslund, uppförande av skola samt 
nya idrotts- och rekreationsanläggningar. Utvecklingen syftar till att 
främja integrationen och social sammanhållning då anläggningarna 
och utformningen av området fyller behovet av särskilda mötesplatser. 

• Projektet Hilleshögs företagspark. Ändamålet för projektet är att starta 
och utveckla en modern företagspark med inslag av 
bostadsfastigheter. Syftet med utvecklingen är att erbjuda en blandad 
verksamhet som ökar variationen i området. 

Boverket bedömer att överföringarna är tillåtna.  

Lund 
Lunds Kommuns Fastighets AB har fört över 932 000 kronor enligt 3 § 
AKBL och 30 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. Kommunen avser att 
bland annat använda medlen enligt 5 § 1 AKBL till bostadssociala 

 
24 Bolaget har rapporterat att det har fört över 10 400 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. 
Boverket har emellertid valt att justera ned överfört belopp med hänsyn till mottaget 
aktieägartillskott. Se tabell 5 för mer information. 
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insatser till anvisade nyanlända, boende för våldsutsatta, boende för 
personer med allvarlig psykiatrisk funktionsnedsättning och till att 
motverka hemlöshet. 

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Malmö 
MKB Fastighets AB har fört över 2 545 000 kronor enligt 3 § AKBL och 
77 458 00025 kronor enligt 5 § 1 AKBL. Beloppen enligt 5 § 1 AKBL 
överförs för kommunens kostnader för den strukturella hemlösheten.  

Malmö stad hyr lägenheter av fastighetsägare och hyr ut till hemlösa 
genom andrahandskontrakt. Kommunen har även kostnader för andra 
tillfälliga boendeformer såsom dygnsboende, hotell, vandrarhem och 
campingboende. 

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Härryda 
Förbo AB ägs av fyra kommuner, varav Härryda kommun är ett. Förbo 
AB har fört över totalt 20 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL, varav 
8 412 000 kronor till Härryda kommun. Bolaget har enligt beslut i 
respektive ägarkommun, fört över belopp i motsvarighet till respektive 
kommuns ägarandel. Medlen kommer att användas till boendestöd för 
personer med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktions-
nedsättning i eget boende samt för att delfinansiera underskott som 
uppstår vid försäljning av mark för uppförande av hyresrätter. 

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Kungälv 
Förbo AB ägs av fyra kommuner, varav Kungälvs kommun är ett. Förbo 
AB har fört över totalt 20 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL, varav 
1 794 000 kronor till Kungälvs kommun. Bolaget har enligt beslut i 
respektive ägarkommun, fört över belopp i motsvarighet till respektive 
kommuns ägarandel. Medlen kommer att användas till inköp av 
bostadsrätter för att stärka sammanhållningen i samhället för grupper som 

 
25 Bolaget har rapporterat att det har fört över 95 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. 
Boverket har emellertid valt att justera ned överfört belopp med hänsyn till mottaget 
aktieägartillskott. Se tabell 5 för mer information. 
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kommunen har ett särskilt ansvar för. Genom detta ges dessa grupper en 
möjlighet att leva och bo i ett etablerat och centralt läge i kommunen. 

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Lerum 
Förbo AB ägs av fyra kommuner, varav Lerum kommun är ett. Förbo AB 
har fört över totalt 20 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL, varav 
4 275 000 kronor till Lerum kommun. Bolaget har enligt beslut i 
respektive ägarkommun, fört över belopp i motsvarighet till respektive 
kommuns ägarandel. Medlen kommer att användas till drift- och 
uppstartskostnader för missbruksboendet Kvikulla, planering och 
förberedelser för fler boenden för nyanlända samt näridrottsplatser.  

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Mölndal  
MölndalsBostäder AB har gjort en överföring på 595 000 kronor enligt 
3 § AKBL och på 6 400 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. Överföringen 
enligt 5 § 1 AKBL kommer att användas till temporära boenden till 
nyanlända och till ”Tak över huvudet-åtgärder” till utsatta personer. 

Förbo AB, i vilken Mölndal kommun är en av fyra ägare, har fört över 
totalt 20 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL, varav 5 519 000 kronor till 
Mölndal kommun. Enligt kommunen ska pengarna användas för samma 
ändamål som ovanstående överföring från MölndalsBostäder AB. 

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Skövde 
AB Skövdebostäder har lämnat en utdelning på 75 000 kronor enligt 3 § 
AKBL och 15 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. Utdelningen har skett 
till ägaren Skövde Stadshus AB för vidare utdelning till Skövde kommun. 
Överföringen enligt 5 § 1 AKBL ska främst användas för att finansiera 
följande insatser: 

• Boendestöd, ett stöd som riktas till personer med 
funktionsnedsättning. 

• Ungdomsboenden, som vänder sig till ungdomar med social 
problematik. 
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• Tryggat boende natt och larm, ett kommunövergripande stöd för 
personer med varierat behov av hemtjänst samt hemsjukvård kväll, 
natt och helger. 

• Stödboenden missbruksvård, riktar sig till personer med 
missbruksproblematik kring alkohol och/eller andra droger.  

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Ronneby 
AB Ronnebyhus har gjort en överföring om 700 000 kronor enligt 5 § 1 
AKBL. Överföringen enligt 5 § 1 AKBL ska främst användas för att 
finansiera följande insatser: 

• Mötesplats Hjortshöjden som ska stärka sammanhållningen i 
området. 

• Hjorthöjdendagen, som arrangerades av bland annat AB Ronnebyhus, 
Hyresgästföreningen och Konst i Blekinge, där deltagarna 
exempelvis kunde bygga fågelholkar, delta i skapande verkstäder, gå 
på ordjakt i biblioteket, lyssna på flera konserter och titta på 
ballongclown. 

Boverket bedömer att överföringarna är tillåtna.  

Eskilstuna 
Eskilstuna Kommunfastigheter AB har lämnat en utdelning på 412 000 
kronor enligt 3 § AKBL och 22 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. 
Överföringen enligt 5 § 1 AKBL ska främst användas för att finansiera 
följande insatser: 

• Stöd till Eskilstuna stadsmission för insatser till hemlösa. 

• Skyddat boende för våldsutsatt kvinnor via föreningen Moa. 

• Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder.  

• Fristadshus. 

• Allaktivitetsplats.  

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Halmstad 
Halmstads Fastighets AB har fört över 2 746 000 kronor enligt 3 § AKBL 
och 20 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. Överföringen enligt 5 § 1 
AKBL ska främst användas för att finansiera följande insatser: 
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• Projekt som främjar integration och social sammanhållning i form av 
centrumutvecklingsprojekt i kommunens tätorter. 

• Fritidsanläggningar eller mötesplatser som främjar integration och 
social sammanhållning, såsom kultur-och samlingslokaler, fritids- 
och idrottsanläggningar och lekplatser. 

• Grupp-/serviceboenden för funktionshindrade.  

• Särskilda boenden för äldre. 

Boverket gör bedömningen att överföringarna är tillåtna.  

Gävle 
AB Gavlegården har lämnat en utdelning på 349 000 kronor enligt 3 § 
AKBL och 16 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. Överföringen enligt 
5 § 1 AKBL ska bland annat användas för att finansiera följande insatser: 

• Välfärd Gävle, ett projekt för att arbeta med kultur och 
fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning.  

• Utveckla socialtjänstens fältverksamhet när det gäller integration och 
social sammanhållning i socialt utsatta stadsdelar. 

• Integrationsprojekt, såsom Fritidsgården Helges. 

• Stöd till kulturföreningen Kulturum, olika idrottsföreningar och 
spontanaktivitetsprojekt, aktivitetscenter Rapatac Nordost, i ett 
socialt sammanhållande och integrerande syfte. 

• Stöd till värd/värdinna på trygghetsboenden.   

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Sandviken 
Sandvikenhus AB har lämnat en utdelning med 80 000 000 kronor enligt 
5 § 1 AKBL. Överföringen enligt 5 § 1 AKBL ska bland annat användas 
för att finansiera följande insatser: 

• Inkluderande livsvillkor i Sandvikens kommun exempelvis 
trygghetsskapande och förebyggande åtgärder mot ohälsa, våld i nära 
relationer och ungdomsbrottslighet.  

• Stöd till projekt för att främja en övergång från försörjningsstöd till 
egen försörjning, exempelvis kompetenshöjande åtgärder. 

• Förbättring av skolmiljö och skolresultat. 

• Insatser inom exempelvis särskilt boende och boendestöd.   
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Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Örebro 
ÖrebroBostäder AB har lämnat en utdelning på 628 000 kronor enligt 3 § 
AKBL och 33 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. Överföringen enligt 
5 § 1 AKBL ska bland annat användas för att finansiera följande insatser: 

• Tegelbruket, som är ett idrotts- och kulturhus och en mötesplats för 
ungdomar och unga vuxna.  

• Finansiering av familjecentraler med bland annat öppen förskola och 
förebyggande socialtjänst. 

• Partnerskap Örebro, vars övergripande uppdrag är att förbättra 
livskvalitén för medborgarna i de fem partnerskapsområdena, 
Vivalla, Baronbackarna, Varberga, Oxhagen och Brickebacken 
genom att exempelvis stärka förutsättningarna för medborgare kring 
utbildning, arbete och integration i det svenska samhället. 

• Linje 14 som är ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och 
Örebro kommun och syftar till att fler ungdomar som växer upp i 
studieovana miljöer på väster i Örebro ska studera vidare på 
universitet eller högskola. 

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Linköping 
AB Stångåstaden har fört över 3 578 000 kronor enligt 3 § AKBL och 
55 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. Kommunen har uppgett att 
överföringen enligt 5 § 1 AKBL bland annat ska användas till följande 
insatser.   

• Föräldrastödsarbete inklusive Brobyggare. 

• Sommarverksamhet fritidshem. 

• Familjecentral. 

• Brobyggare inklusive vårt Nygård. 

• Vräkningsförebyggande arbete inklusive akutboendeteam. 

• Boendestöd inklusive personligt stöd. 

• Socialt områdesarbete. 

• Kulturpuls (El Sisterna). 
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Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Norrköping 
Hyresbostäder i Norrköping AB har fört över 258 000 kronor enligt 3 § 
AKBL och 13 105 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. Kommunen har 
uppgett att överföringen enligt 5 § 1 AKBL bland annat ska användas till 
följande insatser.   

• Bostadssamordning. 

• Boenden för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar, 
såsom boendet Gränden för missbrukare, genomgångsboendet 
Kungsgatan, Kvinnoboendet Elsa och skyddat boende för kvinnor. 

• Resursteam (boendestöd i hemmet). 

• Uppdragsavtal med Ria-byrån. 

• Särskilda boendelösningar.  

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

Ljungby 
Ljungbybostäder AB har fört över 1 374 00026 kronor enligt 5 § 1 AKBL. 
Kommunen har uppgett att överföringen enligt 5 § 1 AKBL bland annat 
ska användas till följande insatser.   

• Familjecentral där öppen förskola, barnavårdscentral och 
förebyggande individ- och omsorgshjälp finns. 

• Fritidsbank där alla gratis kan låna sport- och fritidssaker för en aktiv 
fritid. 

• Föreningen Teater 16 som driver kulturhuset Lokal 16. Föreningen 
och kulturhuset är en samlingsplats för unga vuxna. De verkar för 
konstnärlig yttrandefrihet och demokrati och människors lika värde 
som ett sätt att motverka fördomar och främlingsfientlighet.  

Länsstyrelsen har bedömt att överföringarna är tillåtna. Boverket gör 
samma bedömning.  

 
26 Bolaget har rapporterat att det har fört över 1 400 000 kr enligt 5 § 1 AKBL. Boverket 
har emellertid valt att justera ned överfört belopp med hänsyn till mottaget 
aktieägartillskott. Se tabell 5 för mer information. 
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Boverket 

Växjö (Vidingehem AB) 
Vidingehem AB har rapporterat en överföring enligt 3 § AKBL på 
154 000 kronor. Högsta tillåtna värdeöverföring enligt 3 § AKBL är 
37 000 kronor vilket innebär att Vidingehem AB gör en otillåten 
värdeöverföring med 17 000 kronor. Länsstyrelsen har bekräftat detta i 
sin rapport till Boverket. 

Vidingehem AB har även rapporterat en överföring enligt 5 § 1 AKBL på 
2 000 000 kronor. Kommunen har uppgett att pengarna bland annat ska 
användas till följande insatser.   

• Sommarjobb och sommaraktiviteter för barn och unga. 

• Utemiljöer, spontanytor och lekplatser. 

• Tillgänglighetsanpassning av gator och torg. 

• Aktiviteter för att öka barn och ungas möjligheter att nå målen i 
skolan. 

• Insatser för att stärka familjerna kring barn och unga. 

• Levande skola utanför skoltid.  

Boverket bedömer att överföringen enligt 5 § 1 AKBL är tillåten. 

Växjö (Växjöbostäder AB) 
Växjöbostäder AB har rapporterat en överföring enligt 3 § AKBL på 
1 629 000 kronor. Högsta tillåtna värdeöverföring enligt 3 § AKBL är 
1 443 000 kronor vilket innebär att Växjöbostäder AB gör en otillåten 
värdeöverföring med 186 000 kronor. Länsstyrelsen har bekräftat detta i 
sin rapport till Boverket. 

Växjöbostäder AB har även rapporterat en överföring enligt 5 § 1 AKBL 
på 98 900 000 kronor. Kommunen har uppgett att pengarna bland annat 
ska användas till följande insatser.   

• Sommarjobb och sommaraktiviteter för barn och unga. 

• Utemiljöer, spontanytor och lekplatser. 

• Tillgänglighetsanpassning av gator och torg. 

• Aktiviteter för att öka barn och ungas möjligheter att nå målen i 
skolan. 

• Insatser för att stärka familjerna kring barn och unga. 

• Levande skola utanför skoltid.  

Boverket bedömer att överföringen enligt 5 § 1 AKBL är tillåten.  
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Karlstad 
Karlstad Bostads AB har lämnat en utdelning på 173 000 kronor enligt 
3 § AKBL till Karlstad Stadshus AB och 25 000 000 kronor enligt 5 § 1 
AKBL till Karlstad Stadshus AB för vidareutdelning till Karlstad 
kommun. Kommunen planerar i första hand att använda utdelningen till 
följande insatser. 

• Öppen fritidsverksamhet. 

• Feriejobb ungdomar. 

• Fritidsverksamhet inom äldreomsorgen. 

• Arbete mot hemlöshet. 

• Trygghetsvärdar. 

• Ungdomar som resurs inom äldreomsorgen. 

Boverket bedömer att överföringarna är tillåtna. 

Kil 
Kilsbostäder AB har fört över 26 000 kronor enligt 3 § AKBL, 245 000 
kronor enligt 4 § AKBL samt 2 000 000 kronor enligt 5 § 1 AKBL. 
Kommunen har uppgett att överföringen enligt 5 § 1 AKBL bland annat 
ska användas till följande insatser.   

• Feriearbeten. 

• Ungdomsgård. 

• Integrationssamordning. 

• Friskvårdssatsning ECG Arena. 

Boverket bedömer att överföringarna är tillåtna. 

Slutsats 
Det är 33 bostadsbolag som har använt sig av undantagen från 
värdeöverföringsbegränsningen, varav 31 bostadsbolag har gjort 
godkända värdeöverföringar enligt dessa. Det är en ökning från tidigare 
år då siffran varierat mellan 14 och 27 bolag.  

För år 2019 är det bostadsbolagen i kommunerna Halmstad, Helsingborg, 
Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Mora, Sandviken, Växjö och Örebro 
som svarar för de största värdeöverföringarna från cirka 23 miljoner 
kronor till cirka 101 miljoner kronor. Växjöbostäder AB har lämnat den 
största överföringen på totalt 100 529 000 kronor.   
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Boverket 

Av de 31 bolagen har 29 fört över medel till kommunen enligt undantaget 
för bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social 
sammanhållning. Exempel på godkända bostadsförsörjningsåtgärder är 
upprustning och anläggande av allaktivitetshus, lekplatser, fritidsan-
läggningar, idrottsplatser med mera. Vad gäller åtgärder som tillgodoser 
bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar 
kan för året nämnas olika former av boende för missbrukare, skyddat 
boende för våldsutsatta kvinnor, boenden för anvisade nyanlända, 
genomgångsboenden, särskilda boenden samt kostnader för hemlöshet. 

Fem bolag har använt undantaget för att föra över vinster från fastighets-
försäljningar enligt 4 § AKBL, varav tre bolag har gjort tillåtna värde-
överföringar enligt detta lagrum. Inget bolag har använt undantaget i 5 § 
2 AKBL för värdeöverföringar mellan allmännyttiga bostadsaktiebolag 
inom samma koncern.  
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 Boverket 

Kapitel 4. Överförda belopp 

Bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar har gällt från och 
med räkenskapsåret 2011. Av tabellen nedan framgår de allmännyttiga 
bostadsbolagens totala värdeöverföringar för räkenskapsåren 2011–2019. 
Den stora skillnaden mellan nuvarande och tidigare bestämmelser27 är 
dagens regler om undantag från värdeöverföringsbegränsning.     

Tabell 3. Värdeöverföringar räkenskapsåren 2011–2019  

Räkenskapsår Ränta på 
beräknings
underlag 
% 

Totalt 
överfört 
Tkr 

Otillåtet 
Tkr 

Undantag 
Tkr 

2019 1,03 675 743 35 484 586 066 

201828 1,48 739 62929 110 480 645 691 

201730 1,51 827 427 609 755 657 

201631 1,34 841 819 3 666 774 753 

201532 1,58 632 712 12 451 541 848 

201433 2,62 229 124 11 456 142 429 

201334 3,01 1 185 521 8 846 1 054 110 

201235 2,52 3 658 328 8 500 3 552 173 

201136 3,57 1 658 768 17 873 1 513 399 

 

För år 2019 har totalt överfört belopp minskat jämfört med år 2018. Av 
2019 års belopp utgör cirka 87 procent överföringar enligt undantagen.  
Cirka 5 procent av den totala värdeöverföringen för året 2019 utgörs av 
otillåtna överföringar vilket är en minskning med 10 procent jämfört med 
räkenskapsåret 2018.     

 
27 Lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag. 
28 Boverkets rapport 2020:9, dnr 2222/2019. 
29 Beräknades utifrån summan av 3 §, 4 §, 5 § 1 och 5 § 2. Denna summa var större än 
summan av värdeöverföringar netto för samma år. Om 2018 beräknas på samma sätt som 
övriga år blir summan i stället 695 129 tkr.  
30 Boverkets rapport 2019:8, dnr 3721/2018. 
31 Boverkets rapport 2018:11, dnr 2950/2017. 
32 Boverkets rapport 2017:9, dnr 1729/2016. 
33 Boverkets rapport 2016:4, dnr 1680/2015. 
34 Boverkets rapport 2015:3, dnr 1329–2183/2014.  
35 Boverkets rapport 2014:1, dnr 1329–2730/2013. 
36 Boverket rapport 2013:1, dnr 1329–2365/2012. 
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Boverket 

Kapitel 5. Uppgifter om 
värdeöverföringar per allmännyttigt 
bostadsaktiebolag 

På följande sidor redovisas två sammanställningar över alla allmännyttiga 
bostadsbolag som lämnat värdeöverföringar för räkenskapsåret 2019. Den 
första sammanställningen (tabell 4) innehåller de 73 bolag som redovisat 
värdeöverföringar till ägaren, men där undantag från begränsningsregeln 
inte förekommer. De 73 bolagen har värdeöverföringar netto större än 0 
kronor.  

Om uppgift om tillskjutet kapital saknas anges detta i tabellen som i.u. 
(ingen uppgift). I sådant fall används aktiekapitalet som beräknings-
underlag. Det tillskjutna kapitalet kan vara både mindre och större än 
aktiekapitalet. Mindre om viss del av aktiekapitalet tillkommit genom 
fondemission, större om aktiekapital betalats till överkurs.  

De 31 bolag som redovisat undantag från begränsningsregeln finns i en 
särskild sammanställning (tabell 5).  

I de fall bolagen har redovisat en större total summa under rubriken 
”varav överföringar enligt” (3 §, 4 §, 5 § 1 och 5 § 2) än under 
kolumnen” värdeöverföringar netto” har Boverket justerat uppgifterna så 

att de stämmer överens med summan i kolumnen ”värdeöverföringar 

netto”. I de fall som Boverket har gjort en justering finns en motivering i 

en tillhörande fotnot.  

Nedan finns förklaringar till de olika rubrikerna i tabellerna.   

• Aktiekapital. Bokförda värdet på hela aktiekapitalet enligt bolagets 
bokslut. 

• Tillskjutet kapital. I princip bolagets aktiekapital. Här ingår även 
aktiekapital som skjutits till genom kvittning av en skuld och kapital 
som tillförts genom betalning av aktier till överkurs. Kapitalet kan ha 
skjutits till både vid bolagets bildande och senare, t.ex. vid 
nyemission. Aktiekapital som tillkommit genom fondemission eller att 
uppskrivningsfonden tagits i anspråk räknas inte med. Aktieägar-
tillskott räknas inte heller med.    

• Resultat. Resultat efter skatt enligt bolagets bokslut. 
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• Nettoöverskott avyttrade fastigheter. Nettoöverskott som 
uppkommit vid avyttring av fastigheter under räkenskapsåret 2019.  

• Utdelning. På bolagsstämman beslutat utdelningsbelopp avseende 
räkenskapsåret 2019. Utdelningen betalades ut under år 2020. 

• Lämnade koncernbidrag inklusive skatteeffekt. Lämnade 
koncernbidrag till moderbolag och systerbolag. Uppgiften gäller 
nettobelopp det vill säga med avdrag för eventuella skatteeffekter av 
lämnade koncernbidrag.   

• Mottagna aktieägartillskott. Finns inte definierat vare sig i 
civilrättsligt eller skatterättsligt, men syfte är att förbättra ett bolags 
finansiella ställning. Finns både ovillkorade och villkorade 
aktieägartillskott.  

• Övrig överföring. Förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet 
eller reservfond som återbetalats till aktieägarna och annan 
affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte 
har rent affärsmässig karaktär för bolaget.  

• Värdeöverföringar netto. Utdelning + lämnade koncernbidrag 
inklusive skatteeffekt – mottagna aktieägartillskott + övrig 
värdeöverföring. 

• Tillåten värdeöverföring. Tillskjutet kapital × 1,03 procent, dock 
högst hälften av bolagets resultat. 

Varav överföringar enligt  

• 3 § AKBL. Tillskjutet kapital × 1,03 procent, dock högst hälften av 
bolagets resultat.  

• 4 § AKBL. Överföring av nettoöverskott som uppkommit vid 
avyttring av fastighet. Högst hälften av nettoöverskottet får överföras. 

• 5 § 1 AKBL. Överföring av överskott för åtgärder inom ramen för 
kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och 
social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för 
personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.  

• 5 § 2 AKBL. Överföring mellan allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag inom samma koncern.  
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Tabell 4. Sammanställning över allmännyttiga bostadsaktiebolag som lämnat värdeöverföring. Räkenskapsår 2019. Belopp i tkr. 
 

Kommun Bolagets namn (firma) Aktiekapital 
Tillskjutet 
kapital Resultat Utdelning 

Lämnade  
koncernbidrag 
inkl. skatte- 
Effekt 

Mottagna 
aktieägar-
tillskott 

Övrig 
över- 
föring 

Värde 
över- 
föringar 
netto 

Tillåten 
värdeöver-
föring 1,03 
%37 

Stockholms län           
Södertälje Telge Bostäder AB 95 500 65 680 44 591 677    677 677 

Ekerö AB Ekerö Bostäder 10 000 10 000 6 750 47    47 103 

Sundbyberg Fastighets AB Förvaltaren 500 000 500 000 518 170 2 430    2 430 5 150 

Upplands-Bro Upplands-Brohus AB 35 000 35 000 16 527  361   361 361 

Stockholm AB Svenska Bostäder 1 519 000 636 000 206 287 9 604  3 053  6 551 6 551 

Stockholm AB Familjebostäder 750 000 55 000 323 352 566    566 567 

Stockholm AB Stockholmshem 882 000 63 000 702 150 649    649 649 

Österåker Armada bostäder AB 17 500 193 730 15 767 180    180 1 995 

Uppsala län           

Uppsala Uppsalahem AB 166 800 i.u. 184 412 1 718    1 718 1 718 

Älvkarleby AB Älvkarlebyhus 5 000 i.u. 1 607 52    52 52 

Södermanlands län           

Nyköping Nyköpingshem AB 10 000 10 000 28 848  103   103 103 

Strängnäs Strängnäs Bostads AB 110 010 88 000 10 269 906    906 906 

Östergötlands län           

Finspång Vallonbygden AB 14 000 14 000 5 221  211   211 144 

Mjölby Bostadsbolaget i Mjölby AB 5 000 4 500 9 996 46    46 46 

 
37 Dock högst hälften av bolagets resultat.  
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Kommun Bolagets namn (firma) Aktiekapital 
Tillskjutet 
kapital Resultat Utdelning 

Lämnade  
koncernbidrag 
inkl. skatte- 
Effekt 

Mottagna 
aktieägar-
tillskott 

Övrig 
över- 
föring 

Värde 
över- 
föringar 
netto 

Tillåten 
värdeöver-
föring 1,03 
%37 

Söderköping Ramunderstaden AB 9 000 13 590 6 204 136   2 00038 136 140 

Ödeshög Ödeshögsbostäder AB 12 480 12 480 3 217  83   83 129 

Jönköpings län           

Värnamo Finnvedsbostäder AB 6 200 i.u. 18 013 63    63 64 

Gislaved AB Gislavedshus 8 250 i.u. 10 629 85    85 85 

Mullsjö  Mullsjö Bostäder AB 10 200 7 700 639 75    75 79 

Jönköping Bostads AB Vätterhem 12 014 i.u. 69 964  20 446 20 440  6 124 

Jönköping Junehem AB 50 000 50 000 3 664  6 017 5 502  515 515 

Kronobergs län           

Älmhult Älmhultsbostäder AB 22 000 22 000 2 975 226    226 227 

Kalmar län           

Kalmar Kalmarhem AB 10 000 10 000 11 713 103 11 790 11 790  103 103 

Nybro Nybro Bostads AB 2 800 2 800 12 699  23   23 29 

Västervik Västerviks Bostads AB 7 000 7 000 31 926 64    64 72 

Hultsfred AB Hultsfreds Bostäder 2 010 i.u. 18 623 30    30 21 

Vimmerby Vimarhem AB 2 700 2 700 2 582 0 27   27 28 

Blekinge län           

Sölvesborg Sölvesborgshem AB 41 270 i.u. 10 713 425    425 425 

Karlshamn Karlshamnsbostäder AB 16 000 16 000 9 984  18 314 18 149  165 165 

           

 
38 Överföring på 2 000 tkr avser borgensavgift till kommunen. 
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Kommun Bolagets namn (firma) Aktiekapital 
Tillskjutet 
kapital Resultat Utdelning 

Lämnade  
koncernbidrag 
inkl. skatte- 
Effekt 

Mottagna 
aktieägar-
tillskott 

Övrig 
över- 
föring 

Värde 
över- 
föringar 
netto 

Tillåten 
värdeöver-
föring 1,03 
%37 

Skåne län           

Bromölla AB Bromöllahem 7 200 7 200 3 813 31    31 74 

Höganäs AB Höganäshem 2 235 2 235 147 694 33    33 23 

Höör Höörs Fastighets AB 40 000 40 000 7 056 412    412 412 

Kristianstad AB Kristianstadsbyggen 11 700 11 700 30 111 121 2 358 2 358  121 121 

Kävlinge KKB Fastigheter AB 29 200 7 665 25 534 79    79 79 

Osby  Osbybostäder AB 26 000 26 000 5 349 237    237 268 

Svalöv AB SvalövsBostäder 6 315 2 919 2 819 30    30 30 

Svedala Bostads AB Svedalahem 6 000 6 000 11 252 62 6 633 6 633  62 62 

Vellinge Vellingebostäder AB 2 600 2 600 7 706  21   21 27 

Ängelholm AB Ängelholmshem 6 774 380 00239 52 924 3 914    3 914 3 914 

Hallands län           

Kungsbacka Eksta Bostads AB 50 000 i.u. 40 238 515    515 515 

Varberg Varbergs Bostads AB 10 000 10 000 87 62840  3 409 3 258  151 103 

Falkenberg Falkenbergs Bostads AB 253 000 253 000 28 94641 3 078 19 964 19 964  3 078 2 606 

Västra Götalands län           

Partille  Partillebo AB 50 000 50 000 48 504 755    755 515 

Stenungsund Stenungsundshem AB 35 725 35 725 26 191 368    368 368 

 
39 373 228 tkr avser nyemission genom apportegendom. 
40 Resultat efter tillägg för lämnat koncernbidrag minus skatteeffekt 84 219 + 3 409 = 87 628. 
41 Resultat efter tillägg för lämnat koncernbidrag minus skatteeffekt 9 000 + 19 964 = 28 964. 
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Kommun Bolagets namn (firma) Aktiekapital 
Tillskjutet 
kapital Resultat Utdelning 

Lämnade  
koncernbidrag 
inkl. skatte- 
Effekt 

Mottagna 
aktieägar-
tillskott 

Övrig 
över- 
föring 

Värde 
över- 
föringar 
netto 

Tillåten 
värdeöver-
föring 1,03 
%37 

Sotenäs Sotenäsbostäder AB 11 478 i.u. 4 563 115    115 118 

Ale AB Alebyggen  17 400 17 400 21 529 31    31 179 

Karlsborg AB Karlsborgsbostäder 1 500 1 500 605  12   12 15 

Mark Marks Bostads AB 44 000 44 000 16 762 453    453 453 

Herrljunga Herrljungabostäder AB 15 062 15 062 2 805  157   157 155 

Götene AB GöteneBostäder 5 000 i.u. 1 077 74    74 52 

Göteborg 
Familjebostäder i Göteborg 
AB 27 500 27 500 56 408 283 94 320 94 320  283 283 

Göteborg Bostads AB Poseidon 68 000 68 000 25 950 700 194 142 194 142  700 700 

Göteborg 
Göteborgs stads 
Bostadsaktiebolag 40 000 40 000 130 345 412 154 842 154 842  412 412 

Trollhättan AB Eidar 100 000 29 000 14 354  275   275 299 

Alingsås AB Alingsåshem 10 000 i.u. 16 721  103   103 103 

Lidköping AB Bostäder i Lidköping 5 000 4 000 41 879 1 995    1 995 41 

Falköping Falköpings Hyresbostäder AB 4 600 i.u. 24 194 47    47 47 
Västmanlands län 
           

Köping Köpings Bostads AB 30 900 i.u. 11 189 318    318 318 

Sala Salabostäder AB 10 247 10 247 8 073 106    106 106 

Västerås Bostads AB Mimer 240 000 149 500 81 610 1 367 30 891 30 891  1 367 1 540 

Dalarnas län           

Falun Kopparstaden AB 16 000 12 044 76 532 124    124 124 
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Kommun Bolagets namn (firma) Aktiekapital 
Tillskjutet 
kapital Resultat Utdelning 

Lämnade  
koncernbidrag 
inkl. skatte- 
Effekt 

Mottagna 
aktieägar-
tillskott 

Övrig 
över- 
föring 

Värde 
över- 
föringar 
netto 

Tillåten 
värdeöver-
föring 1,03 
%37 

Mora Morastrand AB 33 000 i.u. 17 456    25 00042 25 000 340 

Säter  Säterbostäder AB 19 000 i.u. 2 622 190    190 196 

Gävleborgs län           

Bollnäs AB Bollnäs Bostäder 35 000 11 000 7 900 113 7 860 7 860  113 113 

Hudiksvall AB Hudiksvallsbostäder 20 000 20 000 20 554 204    204 206 

Ljusdal AB Ljusdalshem 7 000 7 000 8 917 72    72 72 

Västernorrlands län           

Sundsvall Mitthem AB 50 000 50 000 31 180 70 515  70 000  515 515 

Sollefteå  Solatum Hus&Hem AB 41 000 41 000 2 719 422    422 422 

Örnsköldsvik AB Övikshem 57 000 57 000 27 547 580    580 587 

Jämtlands län           

Östersund 
Landstingsbostäder i 
Jämtland AB 2 500 500 5 118 5    5 5 

Västerbottens län           

Lycksele Lycksele Bostäder AB 8 200 8 200 810 75 2 358 2 358  75 84 

Skellefteå  Skelleftebostäder AB 60 000 60 000 101 567  8 069   8 069 618 

Norrbottens län           

Arvidsjaur Arvidsjaurhem AB 2 760 2 760 3 597  28   28 28 

        Summa 68 175 38 476 

 
42 Avser återbetalning av villkorat aktieägartillskott. 
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 Boverket 

Tabell 5. Bolag som redovisat undantag från begränsningen, samlat och fördelat på olika värdeöverföringar. Räkenskapsår 2019. Belopp i tkr. 
 

          TOTALA VÄRDEÖVERFÖRINGAR VARAV ÖVERFÖRINGAR ENLIGT 

Bolagets namn Aktiekapi
tal 

Tillskjutet 
kapital Resultat 

Nettoöver- 
skott  

avyttrade 
fastigheter 

Utdelning 
Lämnade 

koncernbidr
ag inkl. 

skatteeffekt 

Mottagna 
aktieägart

illskott 

Övrig 
överföri

ng 

Värde- 
överföri

ngar 
netto 

3 § 4 § 5 § 1 5 § 2 

Tyresö Bostäder AB 15 000 15 000 32 364  155   72 227 155  72  

AB Nykvarnsbostäder 15 000 15 000 3 018 5 308 154  222 3 58643 3 518 154  3 36444  

AB Väsbyhem 130 000 58 000 6 534  597   6 000 6 597 597  6 000  

AB SigtunaHem 38 422 38 422 48 010  7 031    7 031 396  6 635  

Järfällahus AB 443 477 443 477 125 316  2 331   10 000 12 331 2 331  10 000  

AB Sollentunahem 350 300 350 300 108 462  8 600    8 600 3 600  5 000  
Eskilstuna 
Kommunfastigheter AB 40 000 40 000 51 302  22 412    22 412 412  22 000   

AB Stångåstaden 368 000 368 000 98 224   58 578 59 657 59 657  58 578 3 578  55 000   

Hyresbostäder i 
Norrköping AB 25 000 25 000 13 362   13 362   13 362 258  13 105   

Vidingehem AB 13 310 13 310 17 549  2 000 154   2 154 154  2 000   

Växjöbostäder AB 140 050 140 050 129 062  98 900 1 629   100 529 1 629  98 900   

Ljungbybostäder AB 2 500 2 500 27 277 22 112 1 400  26  1 374   1 374   

AB Ronnebyhus 4 000 i.u. 220 743   700    700   700   

AB Bjuvsbostäder 8 000 8 000 33 252   2 052    2 052 52  2 000   

Båstadhem AB 4 000 i.u. 5 541 2 131 1 065    1 065  1 065    

Helsingborgshem AB 293 000 293 000 88 064 1 939 25 000    25 000   25 000   

 
43 Utdelning från extra bolagsstämma.  
44 Bolaget rapporterar 3 586 tkr för 5§1. Boverket justerar ner 5§1 till 3 364 tkr med motivationen att 5§1 inkluderar det mottagna aktieägartillskottet. 
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Boverket 

          TOTALA VÄRDEÖVERFÖRINGAR VARAV ÖVERFÖRINGAR ENLIGT 

Bolagets namn Aktiekapi
tal 

Tillskjutet 
kapital Resultat 

Nettoöver- 
skott  

avyttrade 
fastigheter 

Utdelning 
Lämnade 

koncernbidr
ag inkl. 

skatteeffekt 

Mottagna 
aktieägart

illskott 

Övrig 
överföri

ng 

Värde- 
överföri

ngar 
netto 

3 § 4 § 5 § 1 5 § 2 

Hässlehem AB 2 155 i.u. 10 332  3 000    3 000   3 000   

Treklövern Bostads AB 7 400 7 400 4 861  1 500    1 500 76  1 424   

Lunds Kommuns 
Fastighets AB 120 000 90 505 151 916  30 932    30 932 932  30 000   

MKB Fastighets AB 
150 000 

000 247 100 125 959   97 545 107 468 146 010 
21 

00045 80 003 2 545  77 45846   

AB Landskronahem 39 800 39 800 29 089   10 400  8 041  2 359    2 35947   

Halmstads Fastighets 
AB 273 000 266 650 121 610   22 746 23 580 23 580  22 746 2 746  20 000   

MölndalsBostäder AB 40 000 99 10048 12 940   6 995   6 995 595  6 400  

LysekilsBostäder AB 4 073 i.u. 9 160 5 503 42 1 965   2 007 42 1 96549   

AB Skövdebostäder 7 300 i.u. 65 151  15 075    15 075 75  15 000   

Förbo AB 19 133 19 133 63 142  20 000    20 000   20 000   

Karlstads Bostads AB 62 000 16 800 116 660  25 173    25 173 173  25 000  

Kilsbostäder AB 2 500 i.u. 4 863 490 2 271    2 271 26 245 2 000  

ÖrebroBostäder AB 526 000 61 000 88 149 9 827 33 628    33 628 628  33 000   

 
45 Övrig överföring avser en överföring till stiftelsen Momentum som MKB bildat tillsammans med andra aktörer, bland annat Trianon och togs under extra bolagsstämma.  
46 Bolaget rapporterar 95 000 tkr enligt 5§1. Boverket justerar ner 5§1 till 77 458 tkr med motivationen att 5§1 innehåller delar av det mottagna aktieägartillskottet. 
47 Bolaget rapporterar 10 400 tkr enligt 5§1. Boverket justerar ner 5§1 till 2 359 tkr med motivationen att 5§1 innehåller det mottagna aktieägartillskottet.  
48 Mölndalsbostäder AB har tidigare fört en diskussion med Boverket om korrekt sätt att redovisa tillskjutet kapital. Boverket vidhåller sin ståndpunkt att det högsta belopp för 
tillskjutet kapital och därmed beräkningsunderlaget för Mölndal är 99 100 000 kronor. 
49 Bolaget rapporterar 2 500 tkr. Boverket justerar ner med motiveringen att beloppet ska redovisas exklusive skatt (2 500 * 0,786 = 1 965).  
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          TOTALA VÄRDEÖVERFÖRINGAR VARAV ÖVERFÖRINGAR ENLIGT 

Bolagets namn Aktiekapi
tal 

Tillskjutet 
kapital Resultat 

Nettoöver- 
skott  

avyttrade 
fastigheter 

Utdelning 
Lämnade 

koncernbidr
ag inkl. 

skatteeffekt 

Mottagna 
aktieägart

illskott 

Övrig 
överföri

ng 

Värde- 
överföri

ngar 
netto 

3 § 4 § 5 § 1 5 § 2 

AB Gavlegårdarna 312 000 312 000 52 370  16 000 349   16 349 349  16 000   

Sandvikenhus AB 45 000 45 000 169 662  80 000 4 323 4 323  80 000   80 000   

        SUMMA 607 568 21 503 3 275 582 791  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 313  Dnr 2015KS531 

Återremitterat ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 
m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet. 
  

Reservation  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. Patrik Linde 
(S) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 16 september 2021 § 160 beslutade kommunfullmäktige med stöd av en minoritet att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att göra en miljökonsekvensbeskrivning. 
  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. 
Mölnlyckemotet, Härryda kommun. Uppdraget att upprätta detaljplan beslutades av 
kommunstyrelsen den 23 november 2015 § 343. Förslaget är förenligt med kommunens 
översiktsplan, ÖP2012. 
 
Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Mölnlyckemotet genom att med den 
befintliga naturen och ny bebyggelse åstadkomma både en välkomnande entré till Mölnlycke 
och nya strategiska lägen för verksamheter. I planen ingår också en säkrare och mer attraktiv 
cykelförbindelse mot Mölndal och Göteborg. Nya hållplatslägen och förbättrad tillgänglighet 
med cykel skapar även bättre förbindelser med Mölnlycke företagspark norr om motet. 
  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till avtal som reglerar kostnadsfördelning 
och åtaganden mellan kommun och fastighetsägare vid utbyggnad av Metallvägen. En 
förutsättning för antagandet av detaljplanen är att kommunfullmäktige har godkänt 
genomförandeavtalet för detaljplan Råda 1:1 m.fl.. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 16 september 2021 § 160 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 263 
 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Plankarta 

Page 1 of 7Page 137 of 456



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Planbeskrivning 
 Illustrationskarta 
 Granskningsutlåtande 
 Kommunstyrelsens beslut den 23 november 2015 § 34 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar 
detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet. 
 
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att göra en miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen där alternativ utreds samt tydligare ekonomisk bedömning och risk och 
konsekvensbedömning utförs. I andra hand föreslår Peter Arvidsson att kommunstyrelsen 
avslår Per Vorbergs förslag. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Roland Jonssons förslag om återremiss 
mot avslag och Peter Arvidssons förslag om återremiss mot avslag. Om kommunstyrelsen 
avslår båda förslag om återremiss innebär det att ärendet avgörs idag och ordföranden 
kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Peter Arvidssons förslag om avslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Roland Jonssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Roland 
Jonssons förslag.   
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avslå Roland Jonssons förslag  
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag  
   
Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår, avslår kommunstyrelsen Roland Jonssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1.    
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Peter 
Arvidssons förslag.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avslå Peter Arvidssons förslag  
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag  
   
Med 8 ja-röster, 1 nej-röst och 4 avstår, avslår kommunstyrelsen Peter Arvidssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2.    
   
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 
  
Med 8 ja-röster, 3 nej-röster och 2 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 3. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

Voteringslista: § 313 
Ärende: Återremitterat ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. 
Mölnlyckemotet i Mölnlycke,  2015KS531 
 
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   
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 
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 4 1 

Omröstningslista 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande   X 
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 1 4 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

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   
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 3 2 
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Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-09-23 § 313 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 4. Återremitterat ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 
m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke 
 
Jag reserverar mig mot beslutet att inte återemittera ärendet till förvaltningen att ta 
fram en miljökonsekvensbeskrivning för området. 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda  
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Reservation: 

Återremitterat ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke 

Vi reserverar oss mot beslutet att inte ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Detta hade skapat en 
helt annan förutsättning för att ta beslut i frågan. En miljökonsekvensbeskrivning hade gett politiken 
en klarare och tydligare bild över skyddsvärda arter. När man inte tar fram denna så riskerar man 
överklaganden i frågan. Detta kommer att kosta kommunen pengar framöver. Därför anser vi att 
detta är ett olyckligt beslut. Av denna anledning väljer vi att reservera oss. 

 

Vidare så anser vi att politiken skall följa det som fullmäktige tidigare har bestämt. När vi har bestämt 
oss för att vara en kommun som satsar på Agenda 2030 och vill fokusera på den biologiska 
mångfalden så borde man även från majoritetens sida vilja se en miljökonsekvensbeskrivning. Man 
kan som politiker vilja nå längre än minimikravet. Detta beslut motiverades med att man inte 
behöver ta fram en miljökonsekvensanalys. Denna bild delar inte vi därför väljer vi att reservera oss. 

 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 

 

  

Bilaga 2 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-09-23 § 313 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 160  Dnr 2015KS531 

Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i 
Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att göra en 
miljökonsekvensbeskrivning. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD), Patrik Strömsten (SD), Hans Lundquist (SD) och Bengt Hellgren 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. 
Mölnlyckemotet, Härryda kommun. Uppdraget att upprätta detaljplan beslutades av 
kommunstyrelsen den 23 november 2015 § 343. Förslaget är förenligt med kommunens 
översiktsplan, ÖP2012. 
  
Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Mölnlyckemotet genom att med den 
befintliga naturen och ny bebyggelse åstadkomma både en välkomnande entré till Mölnlycke 
och nya strategiska lägen för verksamheter. I planen ingår också en säkrare och mer attraktiv 
cykelförbindelse mot Mölndal och Göteborg. Nya hållplatslägen och förbättrad tillgänglighet 
med cykel skapar även bättre förbindelser med Mölnlycke företagspark norr om motet. 
  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till avtal som reglerar kostnadsfördelning 
och åtaganden mellan kommun och fastighetsägare vid utbyggnad av Metallvägen. 
  
En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att kommunfullmäktige har godkänt 
genomförandeavtalet för detaljplan Råda 1:1 m.fl.. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 263 
 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Plankarta 
 Planbeskrivning 
 Illustrationskarta 
 Granskningsutlåtande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Kommunstyrelsens beslut den 23 november 2015 § 34 
  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Roland Jonsson (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunfullmäktige i 
första hand återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att göra en 
miljökonsekvensbeskrivning. I andra hand föreslår Roland Jonsson med instämmande av 
Patrik Linde att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige i första hand återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att göra en risk- och konsekvensanalys. I andra hand föreslår han att 
kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. 
  
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Anders Halldén (L) och David Dinsdale (L) 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att fråga om kommunfullmäktige ska återremittera 
eller avgöra ärendet idag. Detta gör han genom att fråga om kommunfullmäktige bifaller eller 
avslår förslag om återremiss från Roland Jonsson och Peter Arvidsson var för sig. Väljer 
kommunfullmäktige att bifalla något av förslagen om återremiss återremitteras ärendet till 
kommunstyrelsen. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunfullmäktige kan bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag. 
  
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Roland Jonssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå Roland Jonssons förslag om återremiss. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå 
Nej-röst för att bifalla 
  
Med 29 ja-röster och 19 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen enligt Roland Jonssons förslag. Ärendet har återremitterats, med stöd av 5 
kap. 50 § kommunallagen, eftersom minst en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter 
röstade för det. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2. 
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå Peter Arvidssons förslag om återremiss. 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå 
Nej-röst för att bifalla 
  
Med 31 ja-röster, 8 nej-röster och 9 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå Peter 
Arvidssons förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-16  

 

Voteringslista: § 160 
Ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke,  
2015KS531 
 
Omröstningslista 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Jan Inge Forsberg (SP), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-16  

 

Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Erik Lagerström (L), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Varinder Bajwa (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 29 19 0 

Omröstningslista 3 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-16  

 

Jan Inge Forsberg (SP), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot   X 
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot   X 
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot   X 
Robert Langholz (S), ledamot   X 
Mats Werner (S), 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  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Erik Lagerström (L), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare   X 
Varinder Bajwa (S), ersättare   X 
Rolf Vestman (S), ersättare   X 
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 31 8 9 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 263  Dnr 2015KS531 

Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i 
Mölnlycke, Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet. 
  

Reservation  
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 3. Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 
4.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. 
Mölnlyckemotet, Härryda kommun. Uppdraget att upprätta detaljplan beslutades av 
kommunstyrelsen den 23 november 2015 § 343. Förslaget är förenligt med kommunens 
översiktsplan, ÖP2012. 
  
Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Mölnlyckemotet genom att med den 
befintliga naturen och ny bebyggelse åstadkomma både en välkomnande entré till Mölnlycke 
och nya strategiska lägen för verksamheter. I planen ingår också en säkrare och mer attraktiv 
cykelförbindelse mot Mölndal och Göteborg. Nya hållplatslägen och förbättrad tillgänglighet 
med cykel skapar även bättre förbindelser med Mölnlycke företagspark norr om motet. 
  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till avtal som reglerar kostnadsfördelning 
och åtaganden mellan kommun och fastighetsägare vid utbyggnad av Metallvägen. 
  
En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att kommunfullmäktige har godkänt 
genomförandeavtalet för detaljplan Råda 1:1 m.fl.. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Plankarta 
 Planbeskrivning 
 Illustrationskarta 
 Granskningsutlåtande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Kommunstyrelsens beslut den 23 november 2015 § 34 
  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) och Ulla-Karin 
Johansson (S) i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för 
att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för området, och i andra hand att kommunstyrelsen 
avslår Per Vorbergs förslag. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen där konsekvens och riskanalys fördjupas och kvantifieras, och i andra hand att 
kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. 
Om kommunstyrelsen återremitterar ärendet kommer ordföranden ställa Roland Jonssons 
förslag om återremiss mot avslag, och Peter Arvidssons förslag om återremiss mot avslag. Om 
kommunstyrelsen däremot beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa Per 
Vorbergs förslag mot Roland Jonssons förslag om avslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
  
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 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 2.    
   
Per Vorbergs och Roland Jonssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 3. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-08-26  

 

Voteringslista: § 263 
Ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke, 
Härryda kommun,  2015KS531 
 
Omröstningslista 2 

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

Omröstningslista 3 

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

6 Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i 

Mölnlycke, Härryda kommun  

Innan ett beslut med denna dignitet tas borde naturligtvis alltid en miljökonsekvensanalys göras. Det 
är inte gjort i detta fallet. Den politiska majoriteten verkar i vanlig ordning inte tycka att det behövs 
analyseras innan beslut tas och väljer att inte återremittera ärendet. Detta är ett märkligt agerande 
då det finns rödlistade arter i området. Vi finner att man inte borde anta en detaljplan utan att en 
miljökonsekvensanalys gjorts. 

Av denna anledning väljer vi att reservera oss dels mot beslutet att inte återremittera till 
förvaltningen och dels mot antagandet av detaljplanen.  

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 

Bilaga 3 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-08-26 § 263
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Bilaga 4 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-08-26 § 263 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 6: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet 
 
Jag reserverar mig mot beslutet att inte återemittera ärendet till förvaltningen att ta 
fram en miljökonsekvensbeskrivning för området.  
 
Jag reserverar mig även för beslutet att anta detaljplanen. Området för detaljplanen 
ligger i direkt anslutning till Rådasjöns naturreservat med rödlistade arter och är även 
ett riksintresse för friluftsliv. Inom området finns även delar med höga naturvärden.  
 
Roland Jonsson 
MP Härryda  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Anna Sofia Wannerskog 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-07-01   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2015KS531 214 

 

 

Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. 
Mölnlyckemotet i Mölnlycke, Härryda kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. 
Mölnlyckemotet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Råda 1:1 
m.fl. Mölnlyckemotet, Härryda kommun. Uppdraget att upprätta detaljplan 
beslutades av kommunstyrelsen den 23 november 2015 § 343. Förslaget är 
förenligt med kommunens översiktsplan, ÖP2012. 

Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Mölnlyckemotet genom 
att med den befintliga naturen och ny bebyggelse åstadkomma både en 
välkomnande entré till Mölnlycke och nya strategiska lägen för 
verksamheter. I planen ingår också en säkrare och mer attraktiv 
cykelförbindelse mot Mölndal och Göteborg. Nya hållplatslägen och 
förbättrad tillgänglighet med cykel skapar även bättre förbindelser med 
Mölnlycke företagspark norr om motet. 

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till avtal som reglerar 
kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommun och fastighetsägare vid 
utbyggnad av Metallvägen.  

En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att kommunfullmäktige 
har godkänt genomförandeavtalet för detaljplan Råda 1:1 m.fl..  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Plankarta 
 Planbeskrivning 
 Illustrationskarta 
 Granskningsutlåtande 
 Kommunstyrelsens beslut den 23 november 2015 § 343 

Page 156 of 456



  2(3) 

           
       

 
Ärendet 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Råda 1:1 
m.fl. Mölnlyckemotet, Härryda kommun. Uppdraget att upprätta detaljplan 
beslutades av kommunstyrelsen den 23 november 2015 § 343. Förslaget är 
förenligt med kommunens översiktsplan, ÖP2012. 

Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Mölnlyckemotet genom 
att med den befintliga naturen och ny bebyggelse åstadkomma både en 
välkomnande entré till Mölnlycke och nya strategiska lägen för 
verksamheter. I planen ingår också en säkrare och mer attraktiv 
cykelförbindelse mot Mölndal och Göteborg. Nya hållplatslägen och 
förbättrad tillgänglighet med cykel skapar även bättre förbindelser med 
Mölnlycke företagspark norr om motet. 

Förslaget till detaljplan har varit utställt för granskning i enlighet med 5 kap. 
18 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, under tiden 1 april till 29 april 
2021. 

Under samråds- och granskningstiden har yttranden kommit in till 
kommunen från remissinstanser och sakägare. Sammanfattningsvis rör de 
inkomna yttrandena hanteringen av risker för planerad verksamhet i 
anslutning till vägarna i området samt den planerade bebyggelsens påverkan 
på områdets luft. Efter granskningen har ställningstagandet gällande 
miljökvalitetsnorm (MKN) för luft förtydligats, samt även bedömningen 
kring människors hälsa och säkerhet. Utöver risk och luftmiljö har också 
yttranden inkommit angående trafikbelastning på till området anslutande 
vägar. Efter granskning har redaktionella justeringar utförts i 
planbeskrivningen. En mindre ändring i form av ny skyddsbestämmelse 
gällande placering av entréer har förts in i plankartan. 

Förvaltningen har efter granskningstiden mottagit en skrivelse från boende i 
Råda portar som motsätter sig förslaget. Man anser att man borde ha blivit 
särskilt informerade om planerna, som bl.a. belastar naturområdet som är ett 
närrekreationsområde för de boende. 154 personer boende i området har 
skrivit under yttrandet. Råda Portars samfällighetsförening har som sakägare 
fått information om planförslaget inför granskningen.   

Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan, ÖP2012 och med en 
från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 
3 kap. miljöbalken. Förslaget medför inte att någon MKN enligt 5 kap. 
miljöbalken överträds. 

Förvaltningen har upprättat förslag till avtal som reglerar 
kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommunen och fastighetsägare till 
Kindbogården 1:106 och Kindbogården 1:103 vid utbyggnad av 
Metallvägen.  
 
En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att kommunfullmäktige 
har godkänt genomförandeavtalet för detaljplan Råda 1:1 m.fl..  
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Ekonomiska konsekvenser 

Projektekonomi 
Planläggning av kommunens mark inom detaljplaneområdet kommer skapa 
byggrätter för kontor, verksamheter och hotell. Genomförande av 
detaljplanen och av åtkomst till den kommunala marken för även med sig 
kostnader för kommunen. För åtkomst till byggrätterna behöver 
infrastruktur i form av gator (Metallvägens förlängning) och vatten- och 
avlopp byggas ut. VA-kostnaderna ska täckas av VA-kollektivet genom 
uttag av anslutningsavgifter enligt gällande taxa. Detaljplanen möjliggör 
även för större mer omfattande infrastrukturella satsningar, se avsnitt om 
gång- och cykeltunnlar nedan. 

Projektet bedöms generera vinst då försäljning av marken är gjord. 

Metallvägens förlängning 
Metallvägens förlängning är nödvändigt för åtkomst av den kommunala 
marken i detaljplanens östra del. Kostnaderna för utbyggnad av Metallvägen 
bedöms täckas av framtida försäljning av marken inom detaljplaneområdet. 

Gång- och cykeltunnlar 
Detaljplanen möjliggör för utbyggnad av gång -och cykeltunnlar i 
anslutning till cirkulationen Boråsvägen - Säterivägen. Tunnlarna är 
nödvändiga för hela Mölnlycke samhälles fortsatta utveckling då trafiken 
kring Mölnlyckemotet kräver förbättringsåtgärder för nuvarande och 
framtida trafiksituation. 

Investeringsbudget- och projekt finns för byggnation av gång- och 
cykeltunnlar. 

Samråd 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och inte kommer 
att prövas av länsstyrelsen om den antas. 

Förvaltningens bedömning 
De yttranden som kommit in till kommunen under samråds- och 
granskningstiden, samt förvaltningens svar finns samlade i ett 
granskningsutlåtande. Förvaltningens bedömning är att de synpunkter som 
kommit in från remissinstanser och sakägare besvarats och att detaljplanen 
kan antas. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 
kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och inte 
kommer att prövas av länsstyrelsen om den antas. 
 
 
Anders Ohlsson Therese Axenborg 
Samhällsbyggnadschef T.f. plan- och bygglovschef 
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Sektorn för samhällsbyggnad

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

VägVÄG

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Tekniska anläggningarE

IndustriJ

KontorK

Tillfällig vistelseO

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

72.2 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50 %,
4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns

Utformning
f1 Byggnadsvolymer och fasader ska utformas med särskild hänsyn till

terrängens karaktär och områdets exponerade läge vid väg 40, och
infarten till Mölnlycke. Byggnadsvolymer och fasader mot
Säterivägen och Boråsvägen ska ha ett varierat uttryck.

Takskyltar får inte anordnas.

Högsta byggnadshöjd för teknisk anläggning är 4 meter,  4 kap. 16 § 1 st
1 p.

f2 Utformningen ska ta hänsyn till områdets exponerade läge vid
infarten till Mölnlyckemotet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b1 Ventilationen ska utföras så att friskluftsintag placeras på tak eller
på fasad vänd bort från väg 40 ,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Fasad inom 30 meter från Säterivägen ska utföras i obrännbart
material motsvarande (lägst brandklass A2-s1, d0) alternativt i
brandteknisk klass EI30,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b3 Det ska vara möjligt att utrymma bort från väg 40 ,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n Endast 70 % av fastighetsarean får hårdgöras,  4 kap. 10 §

n2

1

Markytan får inte hårdgöras,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Översvämningsbar yta,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

m2 Byggnader ska utformas så att bullernivån inte överstiger
gränsvärden för ekvivalent ljudnivå enligt gällande lagstiftning i rum
avsedda för övernattning, 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för byggnation förrän bergsäkringsåtgärder

och stabilitetsåtgärder utförts. Åtgärder ska godkännas av
bergssakkunnig ,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §
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PLANHANDLINGAR 

 
• Plankarta med bestämmelser 
• Illustrationskarta 
• Planbeskrivning med genomförande (denna handling) 
• Granskningsutlåtande 
• Fastighetsförteckning 
• Grundkarta 

 
Bilagor 

 

• Geoteknisk utredning 
• Trafikutredning 
• Kapacitetsberäkning trafik  
• Trafikalstring Mölnlyckemotet 
• Riskbedömning 
• VA- och dagvattenutredning 
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning 
• Arkeologi 
• Naturvärdesinventering 
• Artskyddsutredning 

 
 
Mölnlycke 2021-09-16 

SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 

 

 
Therese Axenborg     Anna Sofia Wannerskog 
t.f. Verksamhetschef plan och bygglov     Planarkitekt 
 
 
Martin Hallberg  Marcus Broman  Robin Axelsson 
Planarkitekt, Krook & Tjäder  Planarkitekt  Mark- och exploateringsingenjör 
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INLEDNING 

 
Uppdrag 

Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan för Mölnlyckemotet 
den 23 november 2015, KS § 343 
 
Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Mölnlyckemotet genom att med den 
befintliga naturen och ny bebyggelse åstadkomma både en välkomnande entré till 
Mölnlycke och nya strategiska lägen för verksamheter. I planen ingår också en säkrare 
och mer attraktiv cykelförbindelse mot Mölndal och Göteborg. Nya hållplatslägen och 
förbättrad tillgänglighet med cykel skapar även bättre förbindelser med Mölnlycke 
företagspark norr om motet. 
 

Planens huvuddrag 

Vid Mölnlyckemotets södra del, infarten till Mölnlycke från väg 40, föreslås en 
utveckling av området för verksamheter där båda sidor av Säterivägen föreslås 
exploateras. Förutom infrastruktur består planområdet idag av mestadels obebyggd 
naturmark på båda sidor av Säterivägen.  
 

 
Översiktskarta Mölnlycke med planförslaget illustrerat. Nya byggnader illustrerade norr om 

cirkulationsplatsen Boråsvägen och Säterivägen. 

 
Handlingar 

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.  
Till planen fogas illustrationskarta och planbeskrivning. Efter granskningen har ett 
granskningsutlåtande upprättats. 
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Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd och 
syfte, samt att redovisa de förutsättningar och de syften planen har liksom de 
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för 
att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Planbeskrivningen och illustrationskartan har ingen rättsverkan. Avsikten är att de ska 
vara vägledande vid tolkning av planen. 
Planarbetet bedrivs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900).  
 
Utredningar 

I samband med detaljplanen har följande utredningar tagits fram: 
 

• Behovsbedömning, 2016-03-24 
 

• Geoteknisk utredning, ÅF, 2016-08-31 
 

• VA- och dagvattenutredning, Sweco, 2017-05-19 
• VA- och dagvattenutredning, Sweco 2021-02-23 

 
• Trafikutredning, Kreera, 2019-12-04 
• Trafikalstring Mölnlyckemotet, Kreera 2020-04-30 
• Kapacitetsutredning korsningspunkt, Kreera 2020-07-01 
• Uppdaterad kapacitetsutredning, Kreera 2021-03-01 

 
• Miljöteknisk utredning, Structor, 2019-01-23 

 
• Arkeologi, Västarvet/Kulturmiljö, 2018-04-17 

 
• Naturvärdesinventering, Naturcentrum AB 2020-05-27 
• Artskyddsutredning, Naturcentrum AB 2020-11-03 

 
• Riskbedömning, Sweco 2021-05-27 
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PLANDATA 

Läge, avgränsning och storlek 

Planområdet är beläget nordväst om Mölnlycke, vid infarten från väg 40. Avståndet till 
Mölnlycke centrum är cirka 2,5 kilometer. Öster om Säterivägen, mellan väg 40 och 
Boråsvägen, finns ett befintligt verksamhetsområde, Säteriets industriområde, med 
tillverkningsindustri och andra mindre verksamheter. Området söder om Boråsvägen 
och väster om Säterivägen ingår i Rådasjöns naturreservat, bildat av Mölndals stad och 
Härryda kommun 2004. Norr om väg 40 ligger Mölnlycke företagspark. 
 
Planområdets area är cirka 6,4 hektar. 
 

 
Figur 1 - Ortofoto med markering av planområdet 

 

Markägare 

Härryda kommun äger fastigheterna Råda 1:1 och Hagen 1:1 som utgör huvuddelen av 
planområdet. Fastigheterna inom Säteriets industriområde ägs av privatpersoner och 
företag, se vidare under rubriken fastighetsrättsliga frågor nedan.  
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Figur 2 - Karta med markering av planområdet och mark som ägs av kommunen (gröna ytor ägs av 

kommunen). 

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan för Härryda kommun – ÖP 2012 

I gällande översiktsplan ÖP2012, antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2012, 
redovisas den del av planområdet som ligger väster om Säterivägen som 
utbyggnadsområde för verksamheter på kort sikt. Planområdets östra del är i 
översiktsplanen redovisat som befintliga verksamheter. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. 
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Figur 3 - Utdrag ur ÖP 2012 - markanvändningskarta med teckenförklaring. 

 
Göteborgsregionens strukturbild 

Göteborgsregionens kommunförbund (GR), där Härryda, Göteborg och elva andra 
kommuner ingår, är överens om hur den regionala strukturen ska utvecklas. En 
sammanfattande strukturbild som visar 
huvuddragen i regionens fysiska strukturer har 
skapats. Strukturbilden ligger till grund för det 
gemensamma arbetet med att utveckla en 
långsiktigt hållbar struktur i regionen. 
Utvecklingen ska ske utifrån kärnan, 

stadsområdet, huvudstråken, kustzonerna och de 

gröna kilarna.  
 
Härryda kommun är en del av det östra 
huvudstråket. GR:s mål är att stärka 
huvudstråken för att alla delar av regionen ska 
bli långsiktigt livskraftiga. Utvecklingen ska ske 
med stöd av attraktiv och kraftfull pendel- och 
regiontrafik.  
 
Planen innebär utökade möjligheter för 
verksamheter i Mölnlycke, en av tätorterna i det 
östra huvudstråket.  
 

Gällande detaljplaner 

För Säterivägen och motet gäller detaljplanerna P-90/14 och P-89/1. Området väster om 
Säterivägen utgör idag huvudsakligen naturmark och saknar till största delen detaljplan. 
Området öster om Säterivägen ingår i Säteriets industriområde och markanvändningen 
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regleras av detaljplanerna S-9, S-88 och P-93/3. Marken närmast Säterivägen utgörs av 
naturmark. Genomförandetiden för P-90/14, P-89/1 och P-93/3 gick ut 1998. 
 

 
Figur 4 - Översikt gällande detaljplaner; plangränser är markerade med heldragna röda linjer. 

 

Vattenskyddsområde 

Rådasjön är huvudvattentäkt för Mölndals stad och reservvattentäkt för Göteborgs stad. 
Planområdet ingår i skyddsområde för ytvattentäkt Rådasjön, enligt beslut av 
Länsstyrelsen Göteborg och Bohus län 1996-06-25. 
 
Det pågår för närvarande en översyn av Rådasjöns vattenskyddsområde. Detta arbete är 
inte avslutat vid tidpunkten för framtagandet av dessa handlingar. I framtagandet av 
planhandlingarna har förslaget på nya föreskrifter studerats och stämts av mot 
planförslaget. Detta gjordes genom en jämförelse mellan befintliga föreskrifter och 
förslag till nya föreskrifter. Resultatet av detta arbete visar att planförslaget rättar sig 
efter förslag på skyddsföreskrifter för Rådasjöns och Norra Långvattnets 
vattenskyddsområde.  
 
Naturreservat 

Rådasjöns naturreservat är beläget söder om planområdet. I viss utsträckning överlappas 
naturreservatets avgränsning av planförslaget. Ytor som i planen inkräktar på 
naturreservatet planeras som VÄG. Hela denna yta, bortsett från ca 300 kvm har i 
gällande detaljplan redan användning VÄG. Naturreservatet bildades av Mölndals stad 
och Härryda kommun 2004, med stöd av 7 kap 4§ Miljöbalken (MB, SFS 1998:808). 
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Figur 5 - Rödskrafferat område ingår i naturreservatet och planeras i förslaget som väg. Resterande 

vägområde omfattar inte mer än vad gällande detaljplan gör. 

 
Naturreservatets ändamål är enligt beslutshandlingen att ”bevara och utveckla områdets 
biologiska värden i form av helhetsmiljön kring Rådasjön samt dess värdefulla biotoper, 
rödlistade och sällsynta arter. Den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön kring 
Rådasjön och Råda säteri ska bevaras. Så även områdets stora värden för friluftslivet 
och allmänhetens möjligheter till naturupplevelser.”  
 
Planområdet berörs av naturreservat i anslutning till befintlig cirkulationsplats. 
Kommunens bedömning är att exploateringen inte bedöms påverka naturreservatets 
ändamål då endast en mindre bit intill befintlig cirkulationsplats tas i anspråk för ett 
möjligt framtida behov av trafikförbättrande åtgärder. 
 

Riksintressen 

Väg 40 som går norr om planområdet ingår i det nationella stamvägnätet och är av 
särskild nationell betydelse. Exploateringen bedöms påverka riksintresset positivt i och 
med gång- och cykeltunnlar som planeras att förläggas under infarterna till befintlig 
cirkulation. Denna möjlighet skapas av genomförandet av planförslaget och skapar 
bättre framkomlighet i motet och i förlängningen riksväg 40.  
 
Området berör även riksintresse för friluftsliv vid befintlig cirkulationsplats samt en del 
av Boråsvägen västerut. Kommunens bedömning är att exploateringen är av ringa 
betydelse för riksintressenas syften, då Boråsvägen är en befintlig anläggning. De 
angränsande ytor som kommer att planläggas, kommer att planläggas som 
allmänplatsmark, VÄG, vilket är användningen i dag.  
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Figur 6 - Naturreservat(skrafferat), riksintresse för friluftsliv (ljusblå linje) och strandskydd (mörkblå 

linje). 

 
Strandskydd  

Strandskyddet inrättades 1975 för att långsiktigt trygga medborgarnas tillgång till 
strandområden. Numera syftar skyddet även till att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtliv på land och i vatten. Strandskyddet återinträder när en ny detaljplan upprättas 
om inte kommunen fattar ett nytt beslut om upphävande i enlighet med bestämmelserna 
i miljöbalkens 7 kapitel.  
 
Planområdet berörs av strandskydd i anslutning till befintlig cirkulationsplats och en bit 
västerut längs Boråsvägen. Gränsen för strandskyddet (enligt gräns gällande från och 
med 12 januari 2017) vid Rådasjön går till största delen söder om Boråsvägen. 
Kommunen har inte för avsikt att upphäva strandskyddet i någon del, detta då 
allmänhetens tillgänglighet inte begränsas i och med utbyggnad av trafikplatsen. 
Gällande konsekvenser avseende livsvillkor för djur och växtliv tar kommunen fasta på 
bedömning gjord i samband med intrång i Rådasjöns naturreservat. Del av planområdet 
som omfattas av strandskydd planläggs som VÄG. 
 
Kulturmiljöplan och fornlämningar 

Planområdet omfattar inte kulturmiljö enligt Härryda kommuns kulturmiljöplan, 
antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2012. 
 
Länsstyrelsen beslutade 2018-04-12 om arkeologisk utredning inom rubricerad 
fastighet. Lödöse museum har utförde undersökningen i april månad 2018.  
Den arkeologiska utredningen resulterade i lämningar efter sen agrar verksamhet, dvs. 
inte äldre än 1850, i form av odlingsrösen, husgrund samt gärdesgårdar. En förhistorisk 
härd påträffades också. Lödöse museum anser inte efter utredningen att ytterligare 
arkeologiska undersökningar är motiverade inom området.  
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Länsstyrelsen har därför ur antikvarisk synpunkt inget att erinra mot att den berörda 
marken tas i anspråk för avsett ändamål. 
 
Naturvårdsplan och Grön plan 

I kommunens Naturvårdsplan, antagen av kommunfullmäktige 18 juni 2012, finns inga 
markeringar av särskilda naturvärden, undantaget den del av Rådasjöns naturreservat 
(hänsynsnivå 1) som ingår i detaljplanen och som idag är planlagd som vägområde, 
samt en liten del vid Boråsvägen i sydväst som ingår i hänsynsnivå 4 och det värdefulla 
lövskogslandskapet Pixbo-Mölnlycke-Wendelsberg (L2).  
 

 
Figur 7 - Hänsynsnivåer enligt Naturvårdsplan. 

 
I Härryda kommuns Grönplan, antagen av kommunfullmäktige 18 juni 2012, pekas 
Rådasjöns naturreservat ut som ett av Mölnlyckes viktigaste iordningsställda 
strövområden. Detta bedöms inte påverkas negativt av kommande exploatering. 
Människorna som i framtiden kommer att arbeta inom planområdet kommer att få direkt 
närhet till detta strövområde. 
 
Övriga förordnanden 

Ett generellt byggnadsförbud enligt 47 § väglagen råder inom den västra delen som ej 
omfattas av detaljplan idag.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR 

Natur och topografi 

Området är kuperat med marknivåer som varierar mellan +67 och +79 meter över havet 
och i huvudsak skogbeklätt med vissa partier av berg i dagen. 
 
Beskrivning av naturmiljön väster om Mölnlyckemotet 

 

Det västra planområdet utgörs i sin norra del, på höjden mot motorvägen, av talldomine-
rad skog med inslag av lövträd. I övrigt växer ädellövskog i området. Viss förekomst av 
enar visar på ett tidigare öppnare landskap. Den centrala sydliga delen mot gamla 
Boråsvägen är platt och här är skogen jämnårigt ung och tät, vilket tyder på igenväxning 
under senare tid. En stenmur omgärdar det plana delområdet och i anslutning till sten-
muren finns äldre lövträd främst ek men även lönn, asp, rönn, hassel och björk. Inga 
träd noteras ha ålder eller storlek enligt kriterierna för särskilt skyddsvärda enligt Natur-
vårdsverkets åtgärdsprogram. Området har dock ett flertal grövre ekar som genom god 
platsanpassning skulle innebära en stor tillgång för området. Inom området finns flera 
karakteristiska bergformationer som med god gestaltning kan berika och höja värdet på 
området, främst den kulle som ligger intill Säterivägen, kan utgöra signum för platsen, 
om arkitekturen anpassas till denna.  

Området är delvis blockrikt och i de yttre norra och östra delarna finns höjder med berg 
i dagen. På den norra bergshöjden finns även gran. Området genomkorsas även av flera 
stenmurar av historiskt värde, och bör i möjligaste mån bevaras. Då stenmurarna inte 
ligger i jordbrukslandskapet eller intill jordbruksmark, omfattas de inte av det generella 
biotopskyddet. 

Beskrivning av naturmiljön öster om Mölnlyckemotet 

Området närmast motet är ett igenväxande öppet naturlandskap med yngre lövträd och 
några tallar. Området har gallrats och röjts för några år sedan för att bevara den öppna 
karaktären. Delområdet i öster mot bebyggelsen finns med i kommunens skogsbruks-
plan. Vegetationen är bergbunden och variationsrik. 

Figur 8 - Bilder från västra planområdet. Stenmur och hassel (vänster) och kullen vid Hållplatsen 

(ovan). 
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Artskydd 

Naturområdet har värden för fågellivet och utgör en buffertzon mellan den värdefulla 
naturmiljön kring Rådasjön, som har ett rikt växt- och djurliv, och motorvägen, väg 40. 
Bland annat förekommer rödlistade och fridlysta arter som hasselsnok, huggorm, 
skogsödla, groddjur, insektsarter och fåglar t.ex. mindre hackspett i närmiljön.  
 
Planområdet består av oexploaterad naturmark. Naturcentrum AB har under våren 2020 
genomfört en standardiserad naturvärdesinventering med inriktning på förutsättningar 
för skyddade arter. Av de arter som omfattas av artskyddsförordningen bedöms 
framförallt mindre hackspett, gröngöling, hasselsnok och eventuellt fladdermöss 
påverkas negativt av detaljplanen. Under hösten 2020 genomförde Naturcentrum AB en 
artskyddsutredning med fokus på de arter som bedöms påverkas mest negativt av en 
exploatering av området, samt gav förslag på åtgärder för att minska den negativa 
påverkan.  
 
Arbetet har resulterat i revidering av planområdesgräns i väster för att spara naturmiljö, 
värdefull för ovan listade arter. För att skydda värdefull natur för de utpekade arterna 
har planområdet minskat med ca en halv hektar.   
 

Generellt biotopskydd 

Inom planområdet löper ett flertal äldre stenmurar. Stenmurar i, eller gränsande till 
jordbruksmark, omfattas av generellt biotopskydd enligt 19 a § Naturvårdsverkets 
författningssamling. Kommunen gör bedömningen att stenmurarna inom planområdet 
inte omfattas av generellt biotopskydd, då de ej är placerade i, eller i anslutning till 
jordbruksmark. Detta ha samråtts med Länsstyrelsen, som delar kommunens 
ståndpunkt. 
 
Geoteknik 

Jordlagerföljd och jorddjup 

Enligt SGU:s jordartskarta består de ytliga jordarna i huvudsak av glacial lera eller berg 
nära i eller i dagen. 
 
Lerans odränerade skjuvhållfasthet utvärderas till medelhög. Lerans 
sättningsegenskaper har ej undersökts men leran bedöms vara överkonsoliderad med 
ledning av skjuvhållfasthet och vattenkvot. 
 
Djup till berg i de undersökta punkterna varierar mellan 0 och 6,6 m. Väster om 
Säterivägen varierar djup till berg mellan 0 och 5 m. Jorddjupen avtar generellt mot 
sydost. 
 
Totalstabiliteten bedöms vara tillfredställande med hänsyn till marklutningar, djup till 
fast botten, samt jordlagerföljd. Nya markbelastningar i samband med detaljplanen får 
inte medföra försämrade geotekniska förhållanden för de statliga vägarna i området. 
 
Bergtekniska förhållanden 

Risken för blockutfall och ytliga ras bedöms vara kritiska vid rasbranten i det västra 
området 
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Befintliga bergförhållanden ska beaktas vid sprängning, främst om nya bergsslänter ska 
sprängas ut. Bergstabiliserande åtgärder i form av ingjutna bergbultar och bergrensning, 
samt skyddsåtgärder i form av nät kan bli nödvändiga för att förhindra blockutfall. 
Innan och efter sprängningsarbeten ska bergteknisk inspektion utföras.  
 

 
Figur 9 - Löst block. 

 

För att säkra planen från ras utifrån har plangränsen flyttats till att innefatta de kritiska 
branterna som kan ge blockutfall. Startbesked får inte ges för byggnation förrän 
stabilitetsåtgärder utförts, och godkänts av bergssakkunnig. 
 
a1- Startbesked får inte ges för byggnation förrän bergsäkringsåtgärder och 

stabilitetsåtgärder utförts. Åtgärder ska godkännas av bergssakkunnig 

 

Grundläggning 

Grundläggning av byggnader bedöms, beroende på djup till berg, kunna utföras på 
packad fyllning och/eller på berg. Vid större djup till berg utförs grundläggning på 
plintar eller pålar.  
 
Innan grundläggning utförs ska bortschaktning av organiska jordlager ske inom 
byggnadsytor samt inom anslutande hårdgjorda ytor. Återfyllning utförs med 
friktionsjord eller sprängsten.  
 
I samband med projektering av den planerade bebyggelsen bör kompletterande 
geotekniska undersökningar utföras i läge för blivande byggnader för att i detalj bedöma 
slutligt grundläggningssätt. 
 
Radon 

Området klassas generellt som normalriskområde. Nya byggnader ska uppföras 
radonskyddande, d.v.s. med grundkonstruktion som inte ger uppenbara otätheter mot 
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markluft. Exempelvis bör rörgenomföringar och kulverteringar i byggnaders 
bottenplattor och källarytterväggar tätas och åtgärder vidtas som förhindrar att sprickor 
uppstår i golv och väggar på grund av sättningar eller andra rörelser. 
 
Beroende på höjdsättning och i den händelse att terrassytan utgörs av berg 
rekommenderas att gammastrålningsmätning utförs över terrassnivå i samband med 
byggnation. Berget bör inte användas som byggnadsmaterial utan vidare utredning. 
 
Förorenad mark 

Sju fastigheter i Säteriets industriområde finns markerade i kommunens kartläggning av 
förorenad mark. I övrigt finns inga kända markföroreningar inom planområdet.  
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts.  
 
Genomförd översiktlig miljöteknisk markundersökning visar att det finns 
fyllnadsmassor, dock har inga halter överskridande Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för s.k. Mindre Känslig Markanvändning (MKM) påträffats. Några 
betydande miljö- eller hälsorisker vid planerad användning (verksamheter) förväntas 
därför inte. De generella riktvärdena beaktar även spridning till ytvatten och några 
risker för ytvattentäkten finns inte. 
 
I undersökningen har spår av klorerande lösningsmedel i form av 1,1 dikloretan 
påträffats. Påvisad halt i dagvattnet, 11 µg/l, är mycket lågt och utgör inga hälsorisker. 
Naturvårdsverket har inga ytvattenkriterier för aktuellt ämne men för 1,2-dikloretan, 
som kan antas ha liknande egenskaper, är haltkriteriet för skydd av ytvatten 5 µg/l (mätt 
i recipienten). Dessa haltnivåer kommer dagvattnet inte att kunna ge upphov till i 
recipienten med hänsyn till utspädning och det långa avståndet till recipienten.  
 
Sammantaget bedöms resultaten från genomförd miljöteknisk markundersökning visa 
att området är lämpligt för planerat ändamål utan krav på avhjälpandeåtgärder. I 
samband med markarbeten och dylikt krävs däremot provtagning och avfallsklassning 
av exempelvis överskottsmassor. Då området är belägen inom vattenskyddsområdet kan 
det även finnas föreskrifter vad gäller schaktning samt återanvändning av 
överskottsmassor som ska beaktas. 
 
Bebyggelse  

Befintlig bebyggelse 

Området utgörs i dag till största delen av naturmark. Väster om Säterivägen är det idag 
endast bebyggt med en gastankstation i anslutning till cirkulationsplatsen, uppförd 
2010, med tidsbegränsat bygglov. Området öster om Säterivägen är obebyggt, men 
gränsar till Säteriets industriområde. Industriområdet är bebyggt med 
verksamhetslokaler enligt stadsplan S-9, som antogs 1970, samt ett par senare mindre 
tillägg. Fram till väg 40 byggdes på 1970-talet gick huvudvägen mellan Göteborg och 
Borås tvärs över området nordväst-sydöstlig riktning. 
 
Bebyggelsen i Säteriets industriområde består av verksamhetsbyggnader, enligt gällande 
detaljplaner, med en byggnadshöjd upp till åtta meter. Verksamheterna omfattar 
tillverkning och distribution. Inom området finns också en drivmedelsstation, en 
församlingslokal och en pizzeria. 
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Föreslagen bebyggelse  

Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Mölnlyckemotet genom att med den 
befintliga naturen och ny bebyggelse åstadkomma en välkomnande entré till Mölnlycke.  
I och med detta är den arkitektoniska kvalitén, och innehållet i byggnaderna som vetter 
mot Säterivägen, av stor vikt. 
 
 

 
Figur 10 - Exempel på möjlig bebyggelsestruktur. 

 
Ny bebyggelse tillåts i planförslaget utföras med högre byggnadshöjder än befintlig 
bebyggelse, och ska ha en omsorgsfull och sammanhållande gestaltning mot 
Säterivägen, med variation i skala, material och arkitektur. 
 
På västra sidan föreslås en kombination som möjliggör kontor, hotell och i viss mån 
verksamheter. Också här ska gestaltningsambitionerna vara höga, och en 
sammanhållande gestaltning, både för byggnader och omkringliggande ytor ska 
eftersträvas. En effektiv markanvändning eftersträvas med väl tilltagen 
exploateringsgrad.  
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Figur 11 - Illustration av möjlig exploatering. 

 
Den känsliga dagvattensituationen förutsätter en omsorgsfull behandling av markytor 
inom kvartersmark. Detta kan med fördel kombineras med de goda naturliga 
förutsättningar som platsen erbjuder i form av vegetation, bl.a. flera grova ekar, och 
vackra naturformationer som skulle ge platsen en unik karaktär, och öka dess 
attraktivitet. 
 
Kvartersmark inom planområdet föreslås följande användningar; 

• K -Kontor 
• J -Industri, inkl. lager, laboratorier, tekniska anläggningar  
• O -Tillfällig vistelse; Möjliggör verksamheter som hotell, vandrarhem, motell, 

pensionat samt konferenslokaler o.d. 
• Z -Verksamhetsområde; område för service, lager, tillverkning med tillhörande 

försäljning. 
• E – Teknisk anläggning 

 
Allmänplatsmark inom planområdet föreslås följande användningar; 

• VÄG -Väg främst avsett för trafik till och från, eller genom en tätort för alla 
trafikslag.  

• GATA -Trafik inom en tätort. 
• NATUR - grönområden som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom 

visst begränsat underhåll. 
 
Utnyttjandegrad  

Utnyttjandegrad för kvartersmarken begränsas till att högst 50 %  BYA per fastighet. 
 
e1 - Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50 % 

 

Reglering av byggnads- och nockhöjd: 

I västra planområdet sätts byggnadshöjden till 22 meter. Nockhöjd regleras till +100 
meter över kartans nollplan.  
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I östra planområdet sätts byggnadshöjden till 19 meter för tillkommande bebyggelse och 
nockhöjd regleras till +97 meter över kartans nollplan. Byggnadshöjder för befintlig 
bebyggelse regleras till en nockhöjd om 18 meter. 
 
Reklamskyltar och andra reklamanordningar ska ha tydlig koppling till platsens 
verksamheter, och får inte överstiga detaljplanens maximala nockhöjd. 
 
Utformning  

f1 – Byggnadsvolymer och fasader ska utformas med särskild hänsyn till 

terrängens karaktär och områdets exponerade läge vid väg 40, och 

infarten till Mölnlycke. Byggnadsvolymer och fasader mot 

Säterivägen och Boråsvägen ska ha ett varierat uttryck. 

 

Takskyltar får inte anordnas. 

 

Högsta byggnadshöjd för teknisk anläggning är 4 meter 

 

Befintlig transformatorstation i östra delen av planområdet behöver i samband med 
planförslagets genomförande att bytas ur. Yta för teknisk anläggning förses därför med 
bestämmelsen f2. 
 

f2 - Utformningen ska ta hänsyn till områdets exponerade läge vid infarten till 

Mölnlyckemotet 

 

Tillgänglighet 

Allmänplatsmark och kvartersmark utformas för att klara tillgänglighetskrav. Invändig 
tillgänglighet säkerställs i bygglovsskedet i enlighet med Boverkets byggregler. 
 
Placering 

p1 - Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns 

 
Service 

Offentlig service 

Offentlig service, som vårdcentral, bibliotek och skolor, finns i huvudsak i centrala 
Mölnlycke centrum, ca 2,5 km från planområdet.  
 

Kommersiell service 

I Säteriets industriområde finns idag bland annat en drivmedelsstation med kiosk och ett 
gatukök/pizzeria. Ett komplett serviceutbud med bl.a. livsmedelsbutiker, apotek, 
restauranger mm finns i Mölnlycke centrum, ca 2,5 km från planområdet. 
 
I samband med att planförslaget genomförs finns möjlighet till utökad service inom 
planområdet.  
 
Gator och trafik 

Väg 40 ingår i det nationella stamvägnätet och binder samman Boråsregionen med 
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Göteborgs- och Jönköpingsregionen. Väg 40 är även en viktig transportled för 
godstransporter, och utgör en primär transportled för farligt gods. Sträckningen förbi 
aktuellt planområde utgörs av en fyrfilig motorväg med hastighetsbegränsning 100 
km/h. 
 

Säterivägen går i nord/sydlig riktning genom planområdet, från Mölnlyckemotet söderut 
till Mölnlycke centrum. Framtida exploatering är tänkt på ömse sidor av vägen. 
Hastighetsbegränsning är 60km/h förbi planområdet. 
 
Boråsvägen sträcker sig i ost/västlig riktning genom planområdet, har idag en 
hastighetsbegränsning på 60km/h. 
 
Metallvägen är en lokalgata i Säteriets industriområde och är skyltad till 40 km/h. 
 
Kapacitetsberäkningar för korsningspunkten mellan Boråsvägen och Säterivägen har 
genomfört med prognostiserade trafikmängder under förmiddagens och eftermiddagens 
maxtimmar år 2030. Som underlag till prognostiserade trafikflöden har trafikmätningar 
från oktober 2015 använts tillsammans med kommunens trafikprognos för år 2030. Ka-
pacitetsberäkningar har genomförts med verktyget Capcal (version 4.5).  
 
För att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning testas även ett scenario för år 2040. Pro-
gnosen från 2030 har extrapolerats i enlighet med Trafikverkets basprognos fram till år 
2040. Resultaten visar att belastningsgraden höjs på Boråsvägen väst men är fortfarande 
med viss marginal under 1.0 och således erfordras inga ytterligare åtgärder på grund av 
exploateringen. 
 
En känslighetsanalys har genomförts för utredningsalternativet under eftermiddagens 
maxtimme. Beräkning med den nya alstringen (5450 fordon) klargör att belastningsgra-
den nu klart under 1.0 på samtliga väglänkar i cirkulationsplatsen. Den mest belastade 
väglänken är Säterivägen norr med en belastningsgrad på 0.9, vilket är något över de 
önskvärda belastningsgraderna enligt Trafikverket. Beräkningarna visar dock på relativt 
korta kölängder på cirka 3 fordon i snitt under eftermiddagens maxtimme för de båda 
tillfarterna och påverkar därför inte riksintresset på väg 40. 
 
Känslighetsanalysen visar på framtida framkomlighet i cirkulation med 
övergångsställen i infarterna till denna. Kapaciteten blir då fullgod, denna kommer dock 
att öka i och med utbyggnad av gång- och cykeltunnlar som ska ersätta övergångställena 
på Säterivägen och Boråsvägen i östlig riktning.  
 
Efter genomförd volymstudie för västra planområdet utgår planhandlingarna från att 
trafikalstringen är 5450. Detta innebär att extra körfält på Boråsvägen inte behövs. I 
plankartan möjliggörs dock för utbyggnad av extra körfält för vänster-svängande trafik 
på Boråsvägen från väster för potentiella framtida behov. 
 
För att kunna bygga ut detta behöver dispens för intrång i naturreservatet sökas hos 
Härryda kommuns miljöenhet.  
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Väghållare 

 
Figur 12 - Väghållare. 

 
Kommunen är väghållare för alla gator och vägar inom planområdet med undantag för 
väg 40 med på- och avfarter, där Trafikverket är väghållare, samt infarten till 
gasstationen som har privat väghållare.  
 
Tillfart till området   
Det östra området angörs via befintlig korsning, Boråsvägen – Metallvägen, genom 
Säteriets industriområde. Metallvägen föreslås förlängas. Den västra delen av 
planområdet försörjs via en ny anslutningsväg från Boråsvägen.  
 
Gång- cykel- och mopedtrafik  

Det finns i dagsläget fyra dominerande cykelströmmar inom området. 
• Längs Boråsvägen i öst-västlig riktning 
• Längs Säterivägen i nord-sydlig riktning 
• Längs Boråsvägen österut och Säterivägen norrut 
• Längs Säterivägen söderut och Boråsvägen västerut 
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Cyklande och gående måste idag använda övergångsställena över Boråsvägen och 
Säterivägen. 
 
I samband med detaljplanens genomförande ska gång- och cykelkorsningarna ersättas 
med en tunnel under Säterivägen norr om cirkulationsplatsen, och en tunnel under 
Boråsvägen öster om cirkulationsplatsen. Nya hållplatslägen ska placeras närmare 
cirkulationsplatsen och kopplas samman med gång- och cykelvägarna för att skapa 
förutsättningar för effektiva gång- och cykelkopplingar. GC- bana föreslås bli 4 m bred, 
där gående och cyklande separeras. 
 

 
Figur 14 - Illustration som visar föreslagna gång- och cykelstråk. 

 
Gång- och cykelbanetunneln norr om cirkulationsplatsen, under Säterivägen, föreslås 
som primär gång- och cykelväg. Denna föreslås utformas med bred sektion som skapar 
mer ljus och rymd än traditionella tunnlar. Utformningen syftar till att främja en trygg 
och trivsam upplevelse i det annars trafikdominerade rummet. Tunneln öster om 

Figur 13 - Övergångställe över Säterivägen till vänster. Högra bilden visar på befintligt gång- och 

cykelnät. 
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cirkulationen, under Boråsvägen, föreslås utformas mer konventionellt, med rektangulär 
tvärsektion. 
 
Parkering, utfarter 

Området i väster är idag naturmark, och kommer därför att behöva en ny in/utfart. Idag 
ligger en gastankstation intill cirkulationsplatsen, denna ansluter till Boråsvägen strax 
väster om cirkulationsplatsen. Denna infart kommer att försvinna i samband med att den 
nya planen realiseras. 
 
Det östra området ansluter till Metallvägen, vilken redan idag möter Boråsvägen i höjd 
med Råda Portar. Denna korsning kommer att användas i framtiden, men det kan bli 
aktuellt att bygga om befintlig korsning med syfte att sänka hastigheten och göra 
trafikanterna mer uppmärksamma. 
 
All parkering ska lösas inom kvartersmark, och ska uppfylla det behov som varje verk-
samhet har för anställda och besökande. Inom kvartersmarken ska det även finnas lämp-
lig plats för lastning och lossning för de verksamheter som är i behov av det.  
 
Inga utfarter från kvartersmak kommer tillåtas mot Säterivägen, och av- och 
påfartsramperna till väg 40. Utfartsförbud införs mot Säterivägen i plankartan.  
 

- Körbar förbindelse får inte anordnas. 

 
Av- och påfartsramperna till väg 40, och planområdet avskiljs av allmänplatsmark, 
NATUR/SKYDD, enligt gällande plan. 
 
Kollektivtrafik 

Hållplatslägenas flyttas närmare cirkulationsplatsen. För södergående busstrafik 
möjliggörs trafiksignaler för ökad framkomlighet vid vänstersväng. 
 
All föreslagen bebyggelse ligger inom 500 m från busshållplatsen, vilket ligger i linje 
med regionens riktlinjer K2020 med syfte att öka andelen resor med kollektivtrafik.  
 
Flyghinderanmälan 

Enligt luftfartsförordningen 25 § ska den som för egen räkning utför eller låter utföra 
byggnadsarbeten ska denna minst fyra veckor innan arbetena påbörjas göra en anmälan 
till Försvarsmakten om arbetena avser uppförande eller tillbyggnad av en byggnad eller 
annan anläggning. Detta gäller om byggnadens eller anläggningens sammanlagda höjd 
kommer att överstiga 45 meter när arbetet ska utföras inom sammanhållen bebyggelse 
eller 20 meter när arbetena ska utföras inom annat område. Detaljplanen tillåter inga 
byggnader över 45 meter.  
 
Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Fastigheterna inom planområdet ansluts till kommunalt vatten och avlopp. 
 
En tryckstegringsstation för dricksvatten placeras i planområdets sydöstra del. Stationen 
bör ges en utgående trycknivå om ca +125 - 130 m för försörjning av tappställen upp till 
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ca +97 m. Stationens kapacitet bör vara ca 30 l/s för att kunna tillgodose erforderlig 
brandvattenförsörjning om ca 20 l/s. Stationen föreslås försörjas via en PE 160 mm 
ledning från öster om Metallvägen. Inom planområdet föreslås, efter tryckstegring, 
utbyggnad av en PE 110 mm ledning för försörjning av den östra delen och en PE 160 
mm ledning för försörjning av den västra delen. 
  
Spillvattnet från den västra delen av planområdet föreslås pumpas under Säterivägen till 
självfallssystem i den östra delen av planområdet. En avloppspumpstation föreslås 
därför inom kvartersmark väster om Säterivägen, denna ska förses med uttag för 
reservkraft. Hela området avleds sedan via befintliga spillvattenledningar i Metallvägen 
till Atlet avloppspumpstation. Denna behöver uppgraderas. En ny tryckledning föreslås 
från Atlet till en ny avloppspumpstation vid Solsten och därifrån vidare mot 
reningsverket. 
 
Nya byggrätter anvisas förbindelsepunkt för vatten och avlopp vid fastighetsgräns mot 
gatan. Fastighetsägare ansvarar själva för utbyggnad av anslutande VA-ledningar inom 
fastigheten. 
 
I plankartan införs markreservat för allmännyttiga ledningar i östra delen av 
planområdet.  
 
u1 – markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 

 
Avseende kapaciteten i Ryaverkets avloppsreningsverk är ägaren Gryaabs samlade 
bedömning är att det finns kapacitet vid Ryaverket för att ta emot nya anslutningar från 
ägarkommunerna, inom de ramar som gäller enligt av Miljöprövningsdelegationen den 
29 januari 2020 meddelat tillstånd för Ryaverket. Det kommer inte medföra någon risk 
för att utsläppsvillkoren inte kan hållas eller att statusklassning eller 
miljökvalitetsnormer i Ryaverkets recipient riskerar att försämras relativt den påverkan 
som redovisats i tillståndsansökan och som prövats i det nya tillståndet. 
 
Dagvatten 

Dagvatten ska omhändertas lokalt inom varje enskild fastighet i enlighet med 
kommunens dagvattenpolicy i samband med nybyggnation. Dagvatten ska omhändertas 
genom fördröjning och/eller infiltration inom enskild fastighet. Minst 30 % av 
fastighetens markyta ska vara tillgänglig för infiltration av dagvatten. 
 
n1 – endast 70 % av fastigheten för hårdgöras. 

 
Dagvattenledning får inte direktkopplas till kommunens VA-nät. Anslutning kan ske till 
det allmänna dagvattenledningsnätet som en bräddavledning efter fördröjning till 
förbindelsepunkt. Väghållaren ansvarar för att dagvatten inom vägområdet om-
händertas.  
 
Befintliga avrinningsområden och utsläppspunkter för dagvatten föreslås bevaras efter 
exploatering. Detta innebär att stora delar av planområdet avvattnas till två kulvertar 
under Boråsvägen. Kulvertarna mynnar ut i två bäckar, vilka transporterar dagvattnet 
vidare genom Rådasjöns naturreservat och vattenskyddsområde till en dagvattendamm. 
Dagvattnets slutliga recipient är dricksvattentäkten Rådasjön. Den östra delen av 
planområdet föreslås avvattnas till befintliga dagvattenledningar i Metallvägen.  
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Figur 15 - Befintliga avrinningsområden, diken och bäckar. 

 
Dagvatten från planområdet ska fördröjas så att nuvarande maximal avrinning vid 
nederbörd med återkomsttiden 20 år inte överskrids. Dagvatten inom kvartersmark 
föreslås renas via biofilter och dagvatten från parkeringsytor med fler än 25st p-platser 
skall passera oljeavskiljare. Biofilter bidrar med fördröjning, men ytterligare 
fördröjnings-anläggningar inom planområdet behövs för att uppnå erforderlig 
fördröjningsvolym. 
 
Anläggningar där dagvatten från ett område samlas upp för att renas eller behandlas på 
annat sätt ska anmälas till den kommunala nämnden för miljöfrågor senast en vecka 
efter att arbetena påbörjades. Exempel på anmälningspliktiga anläggningar är bland 
annat sedimentationsdammar, torrdammar och översilningsytor, samt oljeavskiljare. 
Anläggningar vars enda funktion är att utjämna flödet, till exempel rörmagasin, behöver 
inte anmälas. Inte heller ska anläggningar där dagvattnet inte samlas upp innan 
behandlingen anmälas, till exempel svackdiken eller genomsläppliga ytor. 
 
I plankartan förses lågpunkt i västra planområdet i anslutning till naturområde med höga 
naturvärden med prickmark runt kulvert för avrinning.  
 
Utöver detta förses ytan med förbud mot att hårdgöra markytan samt skydd mot 
störning, översvämningsbar yta.  
  

n2 – Markytan får inte hårdgöras. 

m1- Översvämningsbar yta 
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Dagvatten från allmän platsmark föreslås renas i gräsbeklädda svackdiken.I gång och 
cykeltunnlarna regleras marknivån med plushöjd i plankartan, för att säkerställa att 
avrinning sker rätt väg.  
 
El, tele och fiber 

Härryda energi AB svarar för elförsörjningen i området. Tillkommande bebyggelse 
ansluts till befintligt nät. Framtida ledningsdragning förutsätts kunna ske i vägmark.  
 
Inom det östra området finns en transformatorstation som i och med planläggningen 
kommer att ligga inom kvartersmark. Plankartan tillåter att placera teknisk anläggning 
inom all kvartersmark. Slutgiltig placering bestäms i samband med projektering.   
 
Inom fastigheten Härryda Råda 1:1 har Skanova ett anläggningsarrende för tele- och 
radiokommunikation. Arrendet medger även rätt att framdraga erforderliga ledningar till 
arrendestället. Innan försäljning av verksamhetsmark ska överenskommelse gällande 
flytt av ledningar träffas med arrendatorn. 
 
Avfall 

Utrymme för kompostering och sortering av sopor ska anordnas för enskilda fastigheter 
eller grupper av fastigheter i anslutning till uppställningsplats för hämtningsfordon, 
enligt kommunens gällande avfallsföreskrifter. Utrymmen ska vara dimensionerade för 
hämtning veckovis och erbjuda god tillgänglighet samt god arbetsmiljö för 
hämtningspersonalen. Lämplig lösning redovisas i varje projekt.  
 
Störningar och risker 

Farligt gods 

Väg 40, som är primärled för farligt gods, går strax norr om planområdet. Säterivägen 
och Boråsvägen utgör varken primär- eller sekundärled för farligt god. Transporter sker 
till befintliga drivmedelsstationer i Mölnlycke och Säteriets industriområde.  
 
Det har i samband med framtagande av planen utförts en riskbedömning. Utifrån denna 
har planförslaget anpassats på följande sätt: 
 
För planerad bebyggelse, inom 150 meter från väg 40, ska ventilation placeras som 
vetter bort från vägen, alternativt på tak. Detta för att minska den mängd brandfarlig och 
giftig gas samt brandrök som kan komma in i byggnaden vid en olycka med farligt 
gods.  
 
b1- Ventilationen ska utföras så att friskluftsintag placeras på tak eller 

på fasad vänd bort från väg 40 

 
I tillägg till bestämmelse rörande utförande av ventilation inom 150 meter från väg 40 
införs också bestämmelse angående obrännbara fasader inom hela planområdet gällande 
skyddsavstånd till Säterivägen.   
 
b2 - Fasad inom 30 meter från Säterivägen ska utföras i obrännbart 

material motsvarande (lägst brandklass A2-s1, d0) alternativt i brandteknisk klass EI30 
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Inom 150 meter från väg 40 införs bestämmelse angående utrymningsmöjlighet bort 
från riskkällan. 
 

b3 - Det ska vara möjligt att utrymma bort från väg 40 
 
Riskreducerande åtgärder på grund av explosiva ämnen bedöms i detta fall inte vara 
rimliga att genomföra, sett till den låga sannolikheten för att detta inträffar och 
konstruktioner som ska klara explosioner är mycket kostsamma.  
 
Topografin är inom hela planområdet gynnsam sett till möjlighet att säkerställa att en 
olycka stannar på vägen. I de fall förhållandena för detta skulle visa sig vara bristande 
finns gott om plats att anordna exempelvis räcken inom användningsområdet för väg. 
 
Luft  

Utsläppen av luftföroreningar i anslutning till väg 40 och i trafikplatser i anslutning till 
vägen bedöms vara förhöjda. För att göra en bedömning av luftkvaliteten med avseende 
på kvävedioxid och partiklar (PM10) för området, har kommunen i samråd med 
Luftvårdsförbundet använt det webbaserade beräkningsverktyget VOSS, verktyg för 
objektiv skattning med spridningsmodellering. I verktyget anges följande parametrar: 
Trafikmängd (årsdygnstrafik, prognosår 2040), gaturumsbredd, hushöjd, huruvida 
vägen sandas eller ej, skyltad hastighet och andel tung trafik.  
 
I verktyget VOSS är det längsta avstånd som kan anges mellan två fasader 100 meter, 
eftersom verktyget är gjort för beräkningar i stadsmiljö med kortare avstånd mellan 
husen. Vid väg 40 är det kortaste avståndet mellan fasaderna närmare 170 meter, vilket 
innebär att det till viss del är svårt att använda VOSS i den aktuella situationen. 
Kommunens bedömning är ändå att man med hjälp av verktyget bör kunna få en så pass 
tydlig indikation på halterna av No2 och PM10 att det går att avgöra om MKN för luft 
riskerar att överskridas. Trots att kommunen i VOSS angett ett betydligt smalare 
gaturum än den verkliga situationen beräknas halterna av NO2 underskrida den nedre 
utvärderingströskeln. Halterna av NO2 uppskattas ligga i intervallen 22-26 μg/m3 

(årsmedelvärdet), 98-percentilen för dygnsmedelvärden i intervallet 30 - 36 μg/m³ och 

98-percentilen för timmedelvärden i intervallet 30 - 46 μg/m³. Halterna av PM10 

beräknas enligt skattningen överskrida den nedre utvärderingströskeln för både år och 
dygn. Årsmedelvärdet för PM10 har beräknats ligga i intervallet 20 - 24 μg/m³ och 90-
percentilen för dygnsmedelvärden har beräknats ligga över 29 μg/m³. Kommunen gör i 

samråd med Luftvårdsförbundet bedömningen att MKN för luft inte riskerar att 
överskridas vid de ytor där människor kommer att vistas. I bedömningen beaktas att 
gaturummet i verkligheten är väsentligt bredare än vad som är möjligt att ange i VOSS, 
att planområdets västra sida ligger skyddat från väg 40 av berg och områdets östra sida 
ligger skyddat bakom en höjd som skärmar av området från väg 40. 
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På Säterivägen är gaturumsbredden 65 meter som minst enligt i detaljplanen given 
byggrätt på kvartersmark. Beräkningen i VOSS vid Säterivägen ger då att halterna av 
NO2 underskrider den nedre utvärderingströskeln. Resultatet av beräkningen visar att 
årsmedelvärdet för NO2 beräknas ligga i intervallet 15-22 μg/m3, 98-percentilen för 
dygnsmedelvärden i intervallet 30-36 μg/m3 och 98-percentilen för timmedelvärden i 
intervallet 30-46 μg/m3. Årsmedelvärdet för PM10 beräknas ligga i intervallet 16-20 
μg/m3 och 90-percentilen för dygnsmedelvärden beräknas ligga över 29 μg/m3. Det 

innebär att halterna för PM10 beräknas överskrida den nedre utvärderingströskeln för 
dygn och underskrida för år. Kommunens bedömning, i samråd med Luftvårdsförbundet 
är dock att inte heller vid Säterivägen riskerar MKN för luft att överskridas, och att en 
mätning därför inte är nödvändig.  
 

 
Figur 17 - Indata vid beräkning av luftkvalitet vid Säterivägen. 

 
I närområdet finns verksamheter/industri som hanterar flyktiga, organiska 
lösningsmedel (VOC). Mitsubishi Logisnext Europe AB, tillverkare av lagertruckar 
ligger öster om planområdet. Begränsningsvärden för utsläpp av organiska 
lösningsmedel bedöms inte överskridas inom eller vid planområdet. 
Begränsningsvärden för utsläpp av organiska lösningsmedel finns i förordning 
(2013:254) om användning av organiska lösningsmedel. I samband med en anmälan om 
utökad verksamhet 2018 gjorde Mitsubishi en spridningsberäkning för sina utsläpp 
enligt ADMS-modellen, utvecklad av IVL Svenska Miljöinstitutet. Man gjorde 
beräkningar på tre olika spridningsscenarion, baserade på olika produktionsnivåer. 
Beräkningarna avser lukt från lösningsmedel, vilket ger ett värde långt under halten då 
de aktuella ämnena kan ha medicinska effekter. I spridningsscenarierna framgår att det 
inte föreligger någon nämnvärd risk för att man ska känna lukten av de aktuella 
lösningsmedlen inom planområdet mer än vid enstaka tillfällen, totalt mindre än tio 
timmar årligen. De luktfria lösningsmedel som används sprids på samma sätt som de 
som luktar. 
 
Öster om planområdet, samt norr om väg 40 finns företag som har kemikalielagring för 
vidareförsäljning samt som använder kemikalier i mindre omfattning, vilket kan leda till 

Figur 16 - Indata vid beräkning av luftkvalitet vid väg 40 
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små mängder av utsläpp av VOC. Hanteringen av kemikalier i dessa företag bedöms 
inte påverka utbyggnad enligt detaljplanen. 
 
Kommunens bedömning är att miljökvalitetsnormerna för luft klaras i alla delar av 
planområdet.  
 
Drivmedelsstation 

Befintlig gasstation invid cirkulationsplatsen har tillfälligt bygglov, och kommer inte att 
ges plats i ny plan. Med utgångspunkt från detta bedömer kommunen att ingen särskild 
riskutredning behöver utföras. 
 
Trafikbuller 

Området är beläget i nära anslutning av väg 40, Säterivägen och Boråsvägen. Detta 
innebär att området påverkas av buller, främst från väg 40.  
Tillfälligt boende omfattas inte i Förordning 2015:216 om trafikbuller vid 
bostadsbyggande men likställs med bostäder i annan lagstiftning, till exempel 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13. Där 
framgår att riktvärdena endast gäller för sovrummen, inte för andra utrymmen.   
 

Byggnader ska utformas så att bullernivån inte överstiger gränsvärden för ekvivalent 
ljudnivå enligt gällande lagstiftning i rum avsedda för övernattning. Bestämmelse har 
införts i plankartan gällande bullernivåer för rum för tillfälligt boende. 
 
m2 - Byggnader ska utformas så att bullernivån inte överstiger gränsvärden för ekviva-

lent ljudnivå enligt gällande lagstiftning i rum avsedda för övernattning 

 
Exploateringen förväntas inte medföra annat än marginella ökningar av trafikbuller. 
Framtida verksamheters omgivningspåverkan prövas enligt miljöbalken i 
bygglovsskedet.   
 
Vibrationer 

Exploateringen förväntas inte medföra någon risk för störande och skadliga vibrationer. 
 
Översvämning/skyfall 

Översvämningskartering genomförd 2016 visar på instängda områden med risk för 
översvämning vid kraftig korttidsnederbörd.  
 
Befintliga avrinningsområden och utsläppspunkter för dagvatten är efter exploatering 
möjliga att bevara. Detta innebär att stora delar av planområdet avvattnas till två 
kulvertar under Boråsvägen. Kulvertarna mynnar ut i två bäckar, vilka transporterar 
dagvattnet vidare genom Rådasjöns naturreservat och vattenskyddsområde till en 
dagvattendamm. Dagvattnets slutliga recipient är dricksvattentäkten Rådasjön.  
 
I händelse av skyfall som överskrider en återkomsttid på 20 år måste överskottet kunna 
översvämma ytor som inte tar skada av och eller hotar människors säkerhet. 
 
Ytledes avledning av dagvatten vid skyfall hanteras genom en lämplig höjdsättning 
inom planområdet. Det kommer dock att skapas en lokal instängd lågpunkt i anslutning 
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till de båda GC-tunnlarna. Här kan vatten temporärt bli stående. Detta bedöms bli 
kortvarigt då utloppsledningarna under Säterivägen och Boråsvägen kommer att ha en 
god kapacitet, då avrinningsområdet som avleder dagvatten mot tunnlarna är relativt 
litet. Alternativ väg för cyklister och gående finns.  
 
Plankartan utformas utifrån att västra lågpunkten ska kunna översvämmas i händelse av 
skyfall. Avrinning från denna ska förses med strypning mot befintlig bäck, översilning 
inom kvartersmark. Strypningen bör placeras inom allmän plats och ansvar för byggande 
och underhåll läggas på kommunen. Detta för att säkerställa att inte överskrida ett flöde 
med återkomsttid om 20 år i händelse av skyfall.  
 
 
MKN-dagvatten 

Den totala avrinningen från hela planområdet har använts för att beräkna påverkan på 
recipienten Rådasjön. 
 
Årsmedelavrinningen från exploateringen uppgår till ca 0,91 l/s för befintlig situation. 
Med en klimatfaktor på 1,25 skulle årsmedelavrinningen för framtida situation uppgå 
till ca 1,43 l/s. 
 
Totala föroreningshalter och mängder från exploateringen för befintlig och framtida 
situation före och efter rening har beräknats. Efter rening beräknas de årliga 
föroreningsmängderna vara likvärdiga eller lägre än den befintliga belastningen för 
samtliga ämnen utom kväve (N). Tillskottet från planerad exploatering bedöms dock 
inte öka halten i recipienten då planområdets avrinning endast utgör 4 ‰ av den totala 

tillrinningen till Rådasjön. Den ekologiska kvoten som används för underlag till 
klassning av status av näringsämnen bedöms inte heller den försämras. 
 
Exploateringen bedöms därför inte försämra den ekologiska och kemiska 
ytvattenstatusen i vattenförekomsten nedströms, den bedöms inte heller försvåra 
möjligheten att uppnå god status i vattenförekomsten i sin helhet. 
 
I syfte att hindra förorenat släckvatten från att avrinna från området i händelse av brand 
föreslås att avstängningsanordningar utförs vid de tre utloppen från området. 
 
Vattenskyddsområde 

För att skydda vattentäkten och vattenkvaliteten beträffande det kommunala 
dricksvattnet, så är Rådasjön och dess närområde ett vattenskyddsområde. Inom 
vattenskyddsområdet finns det begränsningar beträffande tillåtna verksamheter och vad 
man som privatperson och verksamhetsutövare får lov att göra. Skyddsföreskrifter för 
Rådasjön (beslutade av Länsstyrelsen 1996-06-25) anger restriktioner och särskilda 
bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång 
sikt (bland annat för hantering och lagring av petroleumprodukter). Allmän aktsamhet 
(§ 11) ska enligt 19 kap 1 § vattenlagen iakttagas inom skyddsområdet för att undvika 
att Rådasjön förorenas. 
 
Det pågår för närvarande en översyn av Rådasjöns vattenskyddsområde. Detta arbete är 
inte avslutat vid tidpunkten för framtagandet av dessa handlingar. I framtagandet av 
planhandlingarna har förslaget på nya föreskrifter studerats och stämts av mot 
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planförslaget. Detta gjordes genom en jämförelse mellan befintliga föreskrifter och 
förslag till nya föreskrifter. Resultatet av detta arbete visar att planförslaget rättar sig 
efter förslag på skyddsföreskrifter för Rådasjöns och Norra Långvattnets 
vattenskyddsområde.  
 
Skred 

Höjdpartierna inom planområdet utgörs till stor del av berg nära i eller i dagen. 
Totalstabiliteten bedöms vara tillfredställande med hänsyn till marklutningar, djup till 
fast botten samt jordlagerföljd.  
 
Exploateringen förväntas inte medföra någon ökad risk för skred. 
 
Brandförsvar 

Planerade vägar i området ska uppfylla kraven på tillgänglighet för räddningstjänstens 
fordon. Vägarna ska dimensioneras så att de tål belastning av tunga fordon. Nytt vägnät 
ska utföras så att räddningsfordon ges möjlighet att ställas upp så att avstånd mellan 
fordon och byggnads angreppspunkt inte överskrider 50 meter. 
 
Brandposter i planområdet ska uppfylla riktlinjerna för konventionellt system med 
kapacitet 1200l/min, enligt VAVP83. Detta säkerställs i samband med projektering.  
 
En riskbedömning för närhet till primärled, väg 40, har utförts, se vidare under rubriken 
farligt gods. 
 
Räddningstjänstens insatstid i planområdet understiger normalt 10 minuter från Öjersjö 
samt Mölndals station. Dessa har dock inte tillgång till maskinstege. Räddningstjänsten 
kan därför inte tillgodoräknas för assisterad utrymning över 11 meter ovan mark. 
 
KONSEKVENSER  

Avvägningar enligt miljöbalken  

Den planerade markanvändningen innebär en mindre konflikt med riksintresse för 
friluftsliv, strandskyddet och naturreservat kring Rådasjön. Området ligger i anslutning 
till befintlig cirkulationsplats, och är idag redan ianspråktaget för trafikändamål. 
Undantaget ca 300 kvm som i planförslaget planeras som väg för att möjliggöra ett extra 
svängkörfält på Boråsvägen, om behov uppstår.  
 
Strandskyddets gräns sammanfaller inte med gränsen till riksintresse för friluftsliv och 
naturreservat. Ca 3500m² kommer att ligga inom planområdet.  
 
Den planerade markanvändningen innebär ingen konflikt med andra riksintressen eller 
andra allmänna intressen. Användningen är därmed förenlig med Miljöbalken kapitel 3. 
Detaljplanen kommer lokalt inte att medföra att någon miljökvalitetsnorm enligt 
Miljöbalken kapitel 5 överskrids. 
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Behovsbedömning  

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska, enligt Plan- och Bygglagen upprättas ”om 

detaljplanen innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med 
mark och vatten och andra resurser”. 
 
Planen avser ett litet område på lokal nivå och omfattas inte av kriterierna i MKB-
förordningens bilaga 4. Planen berör inte Natura 2000 eller verksamheter enligt MKB-
förordningens bilaga 1 eller 3. Planerad markanvändning innebär ingen konflikt med 
riksintressen. 
 
Planen innebär ingen betydande miljöpåverkan och särskild 
miljökonsekvensbeskrivning behövs därför inte. Samråd om behovsbedömningen hölls 
med Länsstyrelsen 2016-03-24. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.  
 
Miljökvalitetsnormer, MKN 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. 
miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna beskriver lägsta godtagbara miljökvalitet för bl a 
luftkvalitet.  
 
Föreslagen bebyggelse och anslutning till kommunalt vatten och avlopp bidrar i sig inte 
till att påverka kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Trafikökningen till 
och från området bedöms lokalt inte heller medföra att någon av de hittills antagna 
miljökvalitetsnormerna överskrids 
 
Luft 

Resultatet av beräkning i verktyget VOSS visar att halterna av NO2 underskrider den 
nedre utvärderingströskeln inom planområdet. Halterna av PM10 överskrider den nedre 
utvärderingströskeln för dygn och underskrider för år. Gränsen för MKN överskrids ej. 
 
Begränsningsvärden för utsläpp av organiska lösningsmedel bedöms inte överskridas 
inom eller vid planområdet. 
 
Vatten 

Exploateringen bedöms inte försämra den ekologiska och kemiska ytvattenstatusen i 
vattenförekomsten nedströms, den bedöms inte heller försvåra möjligheten att uppnå 
god status i vattenförekomsten i sin helhet. 
 
Natur och kultur 

Utbyggnad enligt detaljplanen medför att naturmark exploateras.  
 
Inom planområdet konstateras att bl. a hackspett och fladdermöss använder området, 
men att det inte finns tecken på häckning/yngelkolonier. Effekterna av den planerade 
bebyggelsen bedöms ha marginell påverkan på de påträffade arternas bevarandestatus. 
Ungefär 1,5 hektar yngre (ca 40 årig) triviallövskog och cirka 1 hektar ekskog kommer 
fortfarande att bebyggas, miljöer som kan användas av arterna. Den halva hektar som 
sparas i och med ändring av planförslaget från samrådet bedöms dock som positivt för 
arterna och betydelsen av att spara just det området bör därför vara högre än vad arealen 
anger. 
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I samband med planarbetet har en arkeologisk utredning utförts för planområdet. Ur 
arkeologisk synpunkt finns inga hinder för att exploatera området. 
 
De nya arbetsplatser som skapas i samband med genomförande av detaljplanen kommer 
att ha direkt tillgång till kringliggande naturområden och promenadslingor i 
naturreservatet.  
 
 
Miljömål 

Exploateringen är förenlig med de nationella och regionala miljömålen om begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. Med områdets läge finns goda 
möjligheter att utnyttja kollektivtrafik för miljöanpassade och resurseffektiva 
transporter. 
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Genomförandebeskrivning 

 

Allmänt 

En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
 
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att 
den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 
 
 
Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Detaljplanen utförs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) i 
dess lydelse efter 2015-01-02. Planen bedöms inte vara av betydande allmänt intresse då 
syftet med detaljplanen endast berör en begränsad och lokal krets. Planen bedöms inte 
innebära betydande miljöpåverkan, se vidare under rubriken behovsbedömning. Den 
bedöms även vara förenlig med intentionerna i kommunens översiktsplan ÖP 2012, se 
rubrik översiktsplan för Härryda kommun. 

 

 

 

Detaljplaneprocessens skeden i det utökade förfarandet, aktuellt skede inom grön 

markering. Bildkälla Boverket. 

 

 
Tidplan för planprocessen 

Samråd   24 oktober - 14 november 2019 
Granskning   1 april 2021 – 29 april 2021 
Antagande   3: e kvartalet 2021 
 
 
Ansvarsfördelning 

Härryda kommun 
Härryda vatten och avfall AB 

- Allmän platsmark,   
- Dricks-, spill- och dagvatten 

  
Fastighetsägare - Kvartersmark 

 
Härryda energi AB - Elförsörjning 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägande 

Härryda kommun äger de fastigheter som utgör huvuddelen av planområdet: Råda 1:1, 
Högen 1:1 och Solsten 1:104. Planen berör dessutom följande privatägda fastigheter: 
Råda 1:158, Kindbogården 1:103 och Kindbogården 1:106.  
 
För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och övriga rättigheter inom 
och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 
 
Intrång i fastighet 

Detaljplanen innebär ett intrång för allmän platsmark – GATA om ca 850 kvm på 
fastigheten Kindbogården 1:103 och ca 600 kvm på fastigheten Kindbogården 1:106. 
 
Kommunen har både en rättighet och skyldighet att lösa in mark som enligt detaljplanen 
redovisas som allmän platsmark vilket följer av 6 kap. 13 § första stycket 1 samt 14 kap. 
14 § första stycket 1 plan- och bygglagen (2010:900). Det betyder att både kommunen 
och fastighetsägaren kan begära inlösen av marken. 
 
Mark som är planlagd som allmän platsmark ska kommunen förvärva till följd av att 
kommunen är huvudman för allmän platsmark. För att bedöma ersättningen för sådan 
mark utgår man ifrån de planförhållanden som gällde närmast innan markområdet lades 
ut som allmän platsmark.  
 
Vare sig överenskommelse träffas mellan kommunen och berörd fastighetsägare eller 
om lantmäteriet beslutar om tvångsvis fastighetsreglering av mark och bildande av 
ledningsrätt ska ersättning för markavstående och markupplåtelse grunda sig på samma 
värderingsprinciper och praxis. Grundregeln vid ersättning av sådan mark är att 
ersättning utgår för marknadsvärdeminskningen plus 25 %. Detta följer av 4 kap. 
expropriationslagen (1972:719). 
 
Fastighetsreglering kvartersmark 

Intrången för allmän platsmark GATA innebär att befintliga parkeringsytor på 
fastigheterna Kindbogården 1:103 och 1:106 behöver tas i anspråk och därför ersättas på 
annan yta. Kvartersmarkmark för nya parkeringsanläggningar ska regleras till respektive 
fastighet, se bild nedan. Parkeringsanläggningarna är av väsentlig betydelse för 
fastigheterna och flytt av befintliga är nödvändigt för detaljplanens genomförande. 
Ansökan om fastighetsreglering kommer sökas hos lantmäterimyndighet då detaljplanen 
fått laga kraft. 
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Röd yta (736 kvm) ska regleras till Kindbogården 1:106 och blå yta (2158 kvm) till 

Kindbogården 1:103 

 
 
Avtal 

Genomförandeavtal mellan Härryda kommun och ägarna till Kindbogården 1:103 samt 
1:106 avses ingå i samband med detaljplanens antagande. Avtalen ska i huvudsak 
reglera frågor gällande ansvarsfördelning, fastighetsreglering, ersättning för mark 
planlagd som kvartersmark samt allmän platsmark. 
 
Fastighetsbildning 

Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriåtgärder som krävs till följd av inlösen 
av mark som utgör allmän platsmark i detaljplanen.  
 
Ledningsrätt 

Inom planens u-områden ska ledningsrätt upplåts för Härryda Vatten och Avfall ABs 
rätt att anlägga, underhålla och bibehålla ledningar för dricksvatten- avloppsvatten- och 
dagvattenledningar. Ansökan om upprättande av ledningsrätt görs av kommunen. 
 
Rättigheter 

Inom fastigheten Härryda Råda 1:1 har Skanova ett anläggningsarrende för tele- och 
radiokommunikation. Arrendet medger även rätt att framdraga erforderliga ledningar till 
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arrendestället. Innan försäljning av kvartersmark ska överenskommelse gällande flytt av 
ledningar träffas med arrendatorn. 
 
Inom fastigheten Härryda Råda 1:1 har FordonsGas Sverige AB ett lägenhetsarrende för 
drivmedelsstation för fordonsgas. Arrendet har sagts upp. 
 
Inom fastigheten Kindbogården 1:106 finns servitut för officialservitut för väg. För den 
delen av servitutet som planläggs med allmän paltsmark ska servitutet omprövas. 
 

Fastighetskonsekvenser 

Detaljplanen innebär att området kommer omvandlas från skogsmark till 
verksamhetsområde. 
 
Ändrad markanvändning redovisas nedan. 
 

Fastighetsbeteckning Nuvarande 
användning 

Konsekvens av 
detaljplanen 

Areal kvm 

Råda 1:1 Natur och skydd 
enligt gällande 

detaljplan 

Kvartersmark 

Allmän platsmark 

Teknisk 
anläggning 

22 770 

18 200 

100 

Hagen 1:1 Ej planlagd, 
skogsmark 

Kvartersmark 

Allmän platsmark 

10 000 

3 920 

Solsten 1:104 Skydd enligt 
gällande detaljplan 

Kvartersmark 880 

Kindbogården 1:103 J- Industriområde 
enligt gällande 

detaljplan 

Kvartersmark 

Allmän platsmark 

6 000 

840 

 

Kindbogården 1:106 J- Industriområde 
enligt gällande 

detaljplan 

Kvartersmark 

Allmän platsmark 

52 

600 

Råda 1:158 

 

J- Industriområde 
enligt gällande 

detaljplan 

Kvartersmark 420 
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Tekniska frågor 

Allmänna platser 

Kommunen ansvarar för utbyggnad och iordningställande av allmän platsmark inom 
planområdet.  
 
Gator och trafik 

Kommunen kommer att bygga ut och äga gatunätet inom allmän platsmark. Kommunen 
ansvarar för framtida drift och underhåll av gator inom allmän platsmark. Gatorna inom 
området kommer byggas ut enligt kommunal standard. 
 
Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för utbyggnad och underhåll av 
tillfartsvägar och parkering. 
 
Vatten och avlopp 

Härryda Vatten och Avfall AB ansvarar för det allmänna Va-nätet. Nya fastigheter 
anvisas förbindelse-punkt för vatten och avlopp vid fastighetsgräns mot gatan. 
Fastighetsägare ansvarar själva för utbyggnad av anslutande VA-ledningar inom 
fastigheten. 
 
Dagvatten 

Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt på varje fastighet i enlighet med 
kommunens policy om lokalt omhändertagande av dagvatten. Kommunen ansvarar för 
att dagvatten inom vägområdet omhändertas.  
 
Energi 

Härryda Energi svarar för elförsörjningen i området.  
 
Avfall 

Hantering av avfall inom detaljplanen ska följa de ”Föreskrifter om avfallshantering”, 

beslutad av fullmäktige 2016-12-12. Detaljutformning ska ske i samråd med Härryda 
Vatten och Avfall AB. 
 
Fiber 

Ledningsdragning för fiber kommer att möjliggöras inom detaljplaneområdet. 
 
 
Ekonomiska frågor 

Planavgift 

Planavgift kommer debiteras i samband med ansökan om bygglov enligt vid varje tillfälle 
gällande taxa.  
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Anläggningsavgift för vattentjänster 

Anläggningsavgift för vatten och avlopp debiteras enligt vid varje tillfälle gällande VA-
taxa då förbindelsepunkt upprättats och VA-huvudmannen meddelat fastighetsägaren 
om detta. 
 
Anslutningsavgift för el 

För uppgift om kostnad för anslutning till elnätet hänvisas till Härryda Energi AB. 
 
Lantmäterikostnader 

Uppgift om kostnader för lantmäteriförrättning, t ex avstyckning eller fastighetsreglering 
(gränsjustering), kan fås från lantmäteriet. 
 
Kommunens ekonomi 

Kostnader för dricks- och spillvattenledningar finansieras via anläggningsavgift för VA. 
 
Kommunens kostnad för planläggning finansieras via planavgift i samband med ansökan 
om bygglov. 
 
Kommunens kostnad för utbyggnad av kommunal gata finansieras med försäljning av 
kvartersmark inom planområdet.  
 
 
Administrativa frågor 

 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 5 år. Under genomförandetiden har fastighetsägare 
garanterad rätt att få bygga i enlighet med planen. Detaljplanen fortsätter att gälla även 
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att 
fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för förlorad byggrätt. 
 
Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom detaljplanen. 
 
SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD  
Planenheten         
 
 
Therese Axenborg                           Martin Hallberg         
t.f. Verksamhetschef för plan och bygglov  Planarkitekt, Krook & Tjäder 
 
 
Anna Sofia Wannerskog    Marcus Broman 
Planarkitekt      Planarkitekt  
 
Robin Axelsson 
Mark- och exploateringsingenjör 
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GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE 

Det rubricerade förslaget daterat 2021-03-29 har varit utställt för granskning enligt plan- 

och bygglagen (PBL 5:18a), mellan den 1 – 29 april 2021. Granskningshandlingar 

sändes för yttrande till remissinstanser och sakägare den 30 mars 2021. Annons infördes 

i Lokalpressen den 27 mars 2021 och i Göteborgs-Posten den 31 mars 2021. Förslaget 

har funnits tillgängligt i kommunhuset under granskningstiden och finns tillgängligt på 

kommunens hemsida: www.harryda.se/byggaboochmiljo/planarbete/detaljplaner  

SAMMANSTÄLLNING 

Under granskningstiden har 17 yttranden och synpunkter kommit in till kommunen från 

remissinstanser, sakägare och övriga. I detta granskningsutlåtande redovisas samtliga 

yttranden och synpunkter i sin helhet, samt kommunens kommentarer. Utöver de 17 ytt-

randen som inkom under samrådstiden inkom också fem yttranden efter granskningsti-

dens slut. Dessa kommenteras också av kommunen, likt de fem yttranden som inkom 

innan granskningstidens början. Inkomna yttranden och synpunkter finns även tillgäng-

liga hos Härryda kommun. Sammanfattningsvis rör de inkomna yttrandena hanteringen 

av risker för planerad verksamhet i anslutning till vägarna i området samt den planerade 

bebyggelsens påverkan på områdets luft. Efter granskningen har kommunen förtydligat 

sitt ställningstagande gällande MKN för luft samt sin bedömning kring människors 

hälsa och säkerhet. Utöver risk och luftmiljö har också yttranden inkommit angående 

trafikbelastning på till området anslutande vägar. Efter granskning har redaktionella ju-

steringar utförts i planbeskrivningen. En mindre ändring i form av ny skyddsbestäm-

melse gällande placering av entréer har förts in i plankartan.   
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YTTRANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA 
STATLIGA MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen, Västra Götalands län 

Yttrande daterat 2021-04-28 

Yttrandet återges i sin helhet. 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §PBL och nu 
kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. 

Länsstyrelsen anser att nuvarande planförslag behöver förtydliga sina antaganden och vid 
behov säkerställa frågor gällande människors hälsa och säkerhet och 
miljökvalitetsnormer för att inte riskera prövas av Länsstyrelsen.  

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

Länsstyrelsen befarar dock att: 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion 

Synpunkter på granskningshandlingen 

Människors hälsa och säkerhet – Farligt gods 

Sedan samrådsskedet har en riskanalys tagits fram. Slutsatserna baseras på ett kvalitativt 
resonemang kring olika riktlinjer, konsekvensavstånd från olika olyckor, topografi samt 
åtgärder. 

I riskutredningens slutsats står att avstånden mellan planerad bebyggelse och riskkällan 
(riksväg 40) är väl i linje med de riktlinjer som presenteras i utredningen. Länsstyrelsen 
instämmer i att risknivåerna i den västra delen av planområdet bör vara låga med hänsyn 
till det relativt långa avståndet till vägen samt gynnsamma topografiska förutsättningar. 
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Den östra delen ligger lite sämre till med kortare avstånd till väg 40 och delvis sämre 
topografiska förutsättningar. I riskutredningen saknar Länsstyrelsen ett resonemang om 
lämpligheten i att placera hotellverksamhet på samma avstånd som t.ex. industri och 
verksamheter. Länsstyrelsen anser också att utredningen behöver ta upp persontäthet och 
samhällsrisknivån i området och bedöma om det påverkar slutsatserna. 

I riskutredningen förekommer olika avståndsangivelser. I kapitel 1.1 står det att planerade 
verksamheter ligger på ett avstånd på ca 100 meter från riksväg 40. Under 4.1.1 uppges 
att avstånden till planerad bebyggelse är som närmst 70 m från väg vilket stämmer med 
plankartan. Länsstyrelsen anser att det måste säkerställas att rätt förutsättningar legat till 
grund för slutsatserna i riskutredningen.  

Kommunen har ett ansvar för att beakta risker kring vägar, oavsett om de är 
rekommenderade som farligt godsleder eller inte. Det finns vissa oklarheter kring risker 
utifrån transporter på Säterivägen och Boråsvägen som påverkar bägge sidor av 
planområdet. På plankartan finns bestämmelsen b2 om obrännbart material på fasad som 
vetter mot riksväg 40. Enligt riskutredningen krävs dock denna åtgärd på grund av 
transporter på Säterivägen, se s.14 i riskutredningen. Länsstyrelsen tolkar slutsatserna i 
riskutredningen som att obrännbar fasad rekommenderas inom 30 meter från Säterivägen. 
Detta ska i så fall gälla bägge sidor om vägen. 

Eftersom avstånden utgår från vägen måste det säkerställas att en olycka stannar på vägen. 
Där inte topografin utgör ett naturligt skydd behöver det framgå om förutsättningar finns 
för att hindra en olycka att komma närmare planområdet, t.ex. genom räcke eller dike. 

Riskanalysen skriver att det alltid bör finnas möjlighet att utrymma byggnaderna på 
motsatt sida från riksväg 40. Länsstyrelsen anser att detta behöver regleras på plankartan. 
I planbeskrivningen står att huvudingångar placeras på sida som inte vetter mot väg 40, 
detta är dock inte samma sak som att det alltid finns möjlighet att utrymma åt det hållet. 

Kommentar:  Efter granskningen har riskutredningen uppdaterats utifrån de 
oklarheter som Länsstyrelsen uppmärksammat. Planbestämmelser 
kopplade till risk har reviderats enligt utredningens rekommendationer och 
påbud.  

Ny bestämmelse angående möjlighet att utrymma bort från väg 40 läggs till 
i plankartan.  

Topografin är inom hela planområdet gynnsam sett till möjlighet att 
säkerställa att en olycka stannar på vägen. I de fall förhållandena för detta 
skulle visa sig vara bristande finns gott om plats att anordna exempelvis 
räcken inom användningsområdet för väg. Avsnitt ”Farligt gods” revideras 
i planbeskrivningen för att tydliggöra detta.  
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Människors hälsa och säkerhet - Utsläpp av VOC från verksamheter 

Planhandlingarna beskriver att det i närområdet finns två verksamheter som hanterar 
flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) och två företag som hanterar kemikalier. 
Kommunen har i planbeskrivningen gjort bedömningen att utsläpp av organiska 
lösningsmedel inte bedöms överskridas inom eller vid planområdet. Länsstyrelsen anser 
att planhandlingarna behöver förtydliga sitt antagande genom ett resonemang utifrån den 
mängd och typ av VOC och kemikalier som nyttjas. Tydliggör hur stora mängder VOC 
som företagen använder och hur mycket som avgår till luft. Motivera utifrån detta hur ni 
gjort bedömningen av påverkan på människors hälsa. 

Länsstyrelsen vill i sammanhanget påpeka att det inte alltid är vid den förhärskande 
vindriktningen som högst halter från ett näraliggande utsläpp uppstår i närområdet. De 
högsta halterna uppstår ofta vid låga vindhastigheter och dåliga spridningsförutsättningar. 
I inlandet styrs dessutom vinden i marknivå av omgivande topografi, vegetation och 
byggnation. Detta innebär således att den förhärskande vindriktningen på en viss plats 
kan vara en annan än västlig eller sydvästlig. 

Kommentar:  I planbeskrivningen nämns två verksamheter i området som 
hanterar kemikalier som leder till utsläpp av flyktiga organiska 
lösningsmedel. Inom en radie om cirka 500 meter från planområdet finns i 
själva verket endast ett företag som hanterar kemikalier som leder till större 
utsläpp av flyktiga organiska lösningsmedel, Mitsubishi Logisnext Europe 
AB, tidigare UniCarrier/Atlet. Företaget tillverkar lagertruckar. VOC-
utsläppen kommer från företagets lackeringsverksamhet och de 
lösningsmedel som finns i dessa färger är främst xylen och nafta. 
I samband med en anmälan om utökad verksamhet 2018 gjorde företaget en 
spridningsberäkning för sina utsläpp enligt ADMS-modellen, utvecklad av 
IVL Svenska Miljöinstitutet. Man gjorde beräkningar på tre olika 
spridningsscenarion, baserade på olika produktionsnivåer. Beräkningarna 
avser lukt från lösningsmedel, vilket ger ett värde långt under halten då de 
aktuella ämnena kan ha medicinska effekter. I spridningsscenarierna 
framgår att det inte föreligger någon nämnvärd risk för att man ska känna 
lukten av de aktuella lösningsmedlen inom planområdet mer än vid enstaka 
tillfällen, totalt mindre än tio timmar årligen. De luktfria lösningsmedel som 
används sprids på samma sätt som de som luktar. 
Sammanfattningsvis är kommunens bedömning att utsläppen av VOC från 
verksamheter i området inte bedöms påverka den föreslagna 
exploateringen. Bedömningen har efter granskning förankrats med 
Länsstyrelsen som uppgett att de nu står bakom kommunens bedömning.  

 

Miljökvalitetsnormer – Luft 

Härryda kommun har använt beräkningsverktyget VOSS från SMHI för att översiktligt 
undersöka halterna av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i Mölnlyckemotet. 
Vägsituationen kring planområdet är komplex med väg 40 (Boråsvägen) och tillhörande 
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på- och avfarter samt lokalvägar. Den planerade bebyggelsen ligger på olika avstånd från 
väg 40 och på- och avfarterna. På väg 40 är årsmedeldygntrafiken drygt 55 000 fordon 
med en andel av tunga fordon på cirka 12 % i dagsläget. Skattningen av halterna behöver 
ta höjd för ökad mängd trafik i området. 

Eftersom VOSS är framtaget för översiktliga beräkningar i gaturum i stadsmiljö, precis 
som skrivs i planhandlingarna, är förutsättningarna i Mölnlyckemotet inte helt jämförbara 
med modellverktygets förutsättningar. Indata behöver därför anpassas efter ett värsta-
falls-scenario. Länsstyrelsen anser att förutsättningarna och resultaten från skattningen 
behöver biläggas planhandlingarna. Kommunen behöver visa hur indata anpassats för att 
motsvara situationen vid planområdet och tydligt motivera valen av de parametrar som 
använts för skattningen. 

Kommentar:  Efter granskningen har kommunen i samråd med 
Luftvårdsförbundet använt beräkningsverktyget VOSS för att översiktligt 
undersöka halterna NO2 och PM10 vid Säterivägen och väg 40. 

  Följande indata har använts vid väg 40: 
Trafikmängd (årsdygnstrafik, prognosår 2040) 70 000 

Gaturumsbredd 100 meter 

Hushöjd 19 meter 

Sandning Nej 

Hastighet 100 km/h 

Andel tung trafik 12% 

Vid väg 40 är det kortaste avståndet mellan fasaderna närmare 170 meter, 
vilket innebär att det till viss del är svårt att använda VOSS i den aktuella 
situationen.  

Utifrån ovanstående förutsättningar gör kommunen, i samråd med 
Luftvårdsförbundet, bedömningen att MKN för luft inte riskerar att 
överskridas vid de ytor där människor kommer att vistas. I bedömningen 
beaktas att gaturummet i verkligheten är väsentligt bredare än vad som är 
möjligt att ange i VOSS, att planområdets västra sida ligger skyddat från 
väg 40 av berg och områdets östra sida ligger skyddat bakom en höjd som 
skärmar av området från väg 40. Denna bedömning är efter granskningen 
avstämd med Länsstyrelsen som står bakom kommunens bedömning 
rörande MKN för luft.    
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Följande indata har använts för beräkning av luftkvalitet vid Säterivägen: 

 

 

                 

    

 

 

Gaturumsbredden 65 meter utgår ifrån det minsta avstånd som medges för 
byggnation på vardera sida av Säterivägen. Beräkningen i VOSS vid 
Säterivägen ger att halterna av NO2 underskrider den nedre 
utvärderingströskeln. Resultatet av beräkningen visar att årsmedelvärdet för 
NO2 beräknas ligga i intervallet 15-22 μg/m3, 98-percentilen för 
dygnsmedelvärden i intervallet 30-36 μg/m3 och 98-percentilen för 
timmedelvärden i intervallet 30-46 μg/m3. Årsmedelvärdet för PM10 
beräknas ligga i intervallet 16-20 μg/m3 och 90-percentilen för 
dygnsmedelvärden beräknas ligga över 29 μg/m3. Det innebär att halterna 
för PM10 beräknas överskrida den nedre utvärderingströskeln för dygn och 
underskrida för år. Kommunens bedömning, i samråd med 
Luftvårdsförbundet är dock att inte heller vid Säterivägen riskerar MKN för 
luft att överskridas, och att en mätning därför inte är nödvändig. Denna 
bedömning är efter granskningen avstämd med Länsstyrelsen som står 
bakom kommunens bedömning rörande MKN för luft.                    

 

Lantmäteriet  

Yttrande daterat 2021-04-26 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Exploateringsavtal aktuellt men något otydlig redovisning  

I planbeskrivningen anges att ett exploateringsavtal avses att ingås. Det anges också olika 
åtgärder som exploatören ska bekosta samt på något ytterligare ställe anges åtgärder som 
exploatören ska ansvara för. 

Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal, 
redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av 
att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i 
planbeskrivningen. Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har avsett att exploatörens 
samtliga åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå, men bedömer att handlingarna i 

Trafikmängd (årsdygnstrafik, prognosår 2030) 24 300 

Gaturumsbredd 65 meter 

Hushöjd 22 meter 

Sandning Nej 

Hastighet 60 km/h 

Andel tung trafik 11% 
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dess nuvarande skick inte uppfyller lagens krav på redovisning och därför behöver 
kompletteras. 

Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs finns det inte någon möjlighet för 
Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall 
avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL. 

Kommentar: Efter samtal med Lantmäteriet kvarstår ej synpunkterna på det 
stycke i planbeskrivning som texten ovan refererar till. Avsnittet är 
förtydligat enligt överenskommelse via telefon.  

 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

På s. 36 i planbeskrivningen har en fastighetskonsekvensbeskrivning påbörjats på ett bra 
sätt. Det som redovisas är vilken markanvändning varje berörd fastighet får i samband 
med planens genomförande. Det som skulle kunna kompletteras till beskrivningen är hur 
varje fastighet kommer påverkas fastighetsrättsligt, vilken mark som avstås eller erhålls. 
Till detta kan det också användas en beskrivande bild som visar vilka markområden som 
avses att överföras mellan olika fastigheter. 

Kommentar:  Noteras  

 

Statens geotekniska institut (SGI) 

Yttrande daterat 2021-04-29 

SGI noterar den förändrade utbredningen av planområdet och införandet av administrativ 
bestämmelse a1, gällande villkor för startbesked kopplat till åtgärder i bergsslänt. vi har 
inga synpunkter avseende detta eller fortsatt planläggning. SGI vill dock lyfta frågan om 
ansvar för eventuella behov av framtida underhåll i slänten inom kvartersmark. Hur kan 
ansvarsfördelning säkerställas?   

Kommentar:  Ansvarsfördelningen hanteras vid köp av fastighet.  

 

Trafikverket 

Yttrande daterat 2021-04-26 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket har tagit del av den utredning som redovisar kapaciteten för 
korsningspunkten mellan Boråsvägen och Säterivägen söder om Mölnlyckemotet. 
Simuleringarna i utredningen utgår från prognosår 2040 och visar att belastningsgraden 
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på Säterivägen, i sydlig riktning från Mölnlyckemotet mot korsningspunkten, under 
eftermiddagens maxtimme är på 0.9. Det innebär att belastningen överstiger önskvärd 
standard enligt Trafikverkets rekommendationer på 0.8.  

Kommunens samlade exploatering innebär ökad trafikalstring bl.a. i södergående riktning 
på Säterivägen. Det kan innebära köbildning från korsningspunkten till Mölnlyckemotet 
som i sin tur kan innebära att trafiken som ska av från riksväg 40 västerifrån på rampen 
blir mer stillastående. En konsekvens av det kan bli att det bildas kösvans ut på riksväg 
40.  

Trafikverket har tidigare efterfrågat en mer detaljerad systemanalys som innefattar 
Mölnlyckemotet samt korsningspunkten mellan Boråsvägen och Säterivägen. Det behövs 
en utredning för att säkerställa att Mölnlyckemotet har tillräcklig kapacitet så att 
kommunens samlade exploatering i längden inte innebär försämrad trafiksäkerhet på 
riksväg 40.  

Om belastningsgraden i motet i längden överskrids finns risken för olyckor på riksväg 40 
som en möjlig konsekvens. En utredning ska visa att eventuell köbildning inte påverkar 
Mölnlyckemotet negativt samt att Mölnlyckemotet har tillräcklig kapacitet. Alternativt 
visar kommunen på genomförbara åtgärder som gör att kommunens exploateringar inte 
påverkar Mölnlyckemotet negativt. 

Kommentar:  Kommunen har efter inkommet yttrande fört dialog med 
Trafikverket. Samsyn har nåtts gällande att denna specifika plan inte 
orsakar att kapaciteten överstigs i motet, Trafikverket kommer efter 
granskning inte att begära ytterligare utredningar gällande belastning på 
Mölnlyckemotet. Trafikverket vill med sitt yttrande dock uppmärksamma 
kommunen på att i framtida planering ta höjd för att motet närmar sig en 
kapacitetsgräns som är acceptabel. Trafikverket välkomnar att kommunen 
tar ett grepp för den samlade exploateringen i kommunen. Dock bygger den 
övergripande systemanalysen på kommunens planering fram till 2028 vilket 
är ett kort tidsperspektiv i sammanhanget och Trafikverket vill att 
kommunen i kommande planering ska börja ta höjd för ett längre 
perspektiv. 
 

YTTRANDEN FRÅN NÄMNDER, FÖRENINGAR, BOLAG 
M.FL. 

Kretslopp och vatten, Göteborgs stad 

Yttrande daterat 2021-04-27 

Kretslopp och vattens synpunkter Det pågår för närvarande en översyn av Rådasjöns 
vattenskyddsområde. Det är bra att den föreslagna planen rättar sig efter förslag på 
skyddsföreskrifter för Rådasjöns och Norra Långvattnets vattenskyddsområde, då 
området kommer att ligga inom primär skyddszon.  
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För omhändertagande av spillvatten föreslås en avloppspumpstation för den västra delen 
och den bör utformas så att bräddning av avloppsvatten minimeras och med säkerhet i 
form av enkel anslutning till reservkraft. Det är positivt att avledningen av spillvatten till 
tunnelsystemet möjliggörs med ett nytt borrhål för att minska på belastningen på befintligt 
spillvattensystem. Det kommer förhoppningsvis minska den mikrobiologiska påverkan 
på Rådasjön.  

Befintliga avrinningsområden och utsläppspunkter för dagvatten föreslås bevaras efter 
exploatering. Detta innebär att stora delar av planområdet avvattnas till två kulvertar 
under Boråsvägen. Kulvertarna mynnar ut i två bäckar, vilka transporterar dagvattnet 
vidare genom Rådasjöns naturreservat och vattenskyddsområde till en dagvattendamm. 
Den östra delen av planområdet föreslås avvattnas till befintliga dagvattenledningar i 
Metallvägen. Dagvattnets slutliga recipient är dricksvattentäkten Rådasjön.  

Status och kapacitet på dammarna som ska ta emot dagvattnet föreslås utredas. 
Avstängningsmöjlighet föreslås (för att kunna sanera och ta hand om utsläpp vid olycka 
eller släckvatten). Det är viktigt att dessa installeras och används.  

Recipienten anses vara mycket känslig. I VAD-utredningen jämförs därför 
föroreningshalter innan och efter åtgärd mot Göteborgs stads Miljöförvaltnings riktlinjer 
för dagvattenutsläpp, detta i linje med vad Kretslopp och vatten skriver i sin rapport 
”Reningskrav för dagvatten”. De föreslagna åtgärderna i VAD-utredningen ska motverka 
att negativ påverkan sker vid exploateringen och det är då viktigt att dessa verkligen 
genomförs.  

Kretslopp och vatten önskar beredas möjlighet att yttra oss vid framtida exploatering 
inom området för detaljplanen som kan påverka råvattenkvaliteten i Rådasjön. 

Kommentar:  Noteras 

GRYAB 

Yttrande daterat 2021-04-29 

Granskningen är utförd med perspektivet att skydda bergsanläggningar med avseende på 
stabilitet och inläckage av grundvatten. I både planbeskrivning och VAD – utredning för-
slåsen ny borrhålsanslutning till Gryaabs tunnelsystem i norra delen av Mölnlycke som 
en del av spillvattenlösningen. Detta ser Gryaab som svårt att genomföra. Gryaab har 
redan nu i direktkontakt med Härryda kommun tittat på alternativa lösningar till detta 
förslag och trycker på vikten av att fortsatta arbetet med alternativ lösning. I övrigt be-
döms detaljplanen inte påverka Gryaabs borganläggningar på något negativt sätt. 

Kommentar:  Spillvattnet från planområdet kommer att ledas till GRYABS 
anläggningar i norra Mölnlycke. Planbeskrivningen är reviderad och 
hänvisar inte längre till borrhållsanslutning i tidigare föreslaget läge, då 
detta, enligt GRYAB, inte längre är genomförbart. Alternativ anslutning 
utreds i samarbete mellan Härryda kommun och GRYAB.  
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Anslutning av planområdet till befintligt spillvattennät bedöms som säkrad 
i dagsläget.  

Härryda energi 

Yttrande daterat 2021-04-20 

Härryda energi avser byta ut den befintliga transformatorstationen som finns i området i 
samband med arbetena. Detta utförs inom E-område som avsatts. I området kommer Här-
ryda energi behöva fler platser för transformatorstationer utöver det specifikt avsatta om-
rådet i sydvästra delen av området. Detta utförs inom de områden betecknade E. Kablar 
kommer förläggas in i området för matning till de nya fastigheterna och stationerna.  

Befintlig snabbladdningsstation för elbilar placerad inom gastankstationens område rase-
ras av Härryda energi.  

Kabel för matning till befintlig gasstation raseras i samband med att stationen säger upp 
sitt abonnemang.  

En befintlig kabel finns idag förlagd upp till en telemast. Härryda Energi och Härryda 
kommun har beslutat kring att denna ska flyttas. De kablar som kommer finnas kvar inom 
området går längs Boråsvägen. 

Kommentar:  Noteras. 

 

Vattenfall Eldistribution AB 

Yttrande daterat 2021-04-15 

Vattenfall Eldistribution har inget att erinra mot detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. 

Kommentar:  Noteras. 

 

Västtrafik 

Yttrande daterat 2021-04-28 

Det finns för och nackdelar med båda alternativen för busshållplatserna. I Alternativ 1 får 
kollektivtrafiken ta en tydligare plats vilket kan vara positivt för kollektivtrafikens 
attraktivitet. Samtidigt kan alternativ 2 ge bättre tillgänglighet till målpunkterna i området 
för resenärerna.  
Västtrafik vill påpeka att:  
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- Plats för 2 fordon per hållplatsläge (30 m) är önskvärt med tanke på den täta 
trafiken på X4 (Grön express) tillsammans med övriga linjer. 

- Det är svårt att utläsa om linje 516 som kommer söderifrån kan angöra göra den 
norrgående hållplatsen, kan det bekräftas tydligare?  

- Vi ser en eventuell risk för problem då bussen som lämnar hållplatsen i norrgående 
riktning ska ta sig in i de ordinarie körfälten. Hur säkerställs trafiksäkerheten och 
framkomligheten här?  

- Vi vill understryka vikten av trafiksignal med kollektivtrafikprioritering för 
södergående busstrafik som ska sväng vänster i cirkulationen.  

Västtrafik är fortsatt mycket positiva till framkomlighetsåtgärder och prioritering av 
kollektivtrafiken här. Vi ser dock ett behov av dialog i det fortsatta arbetet med 
utformning för kollektivtrafik för att vi gemensamt ska kunna säkerställa rätt åtgärder för 
den funktion kollektivtrafiken har och kommer ha i framtiden.  

Kommentar:  Noteras. Frågeställningarna ovan kommer att behandlas och 
vägas mot varandra i samband med projekteringsskedet för ombyggnation 
av Säterivägen.  

 

Mölndals vattenråd 

Yttrande daterat 2021-04-28 

Bra att Härryda kommun har ändrat så att p-platser med platser fler än 25 ska ha 
oljeavskiljare. (Tidigare sagt fler än 50 vilket Mölndals stad och Länsstyrelsen framförde 
i samrådet var för svagt i denna plan). 
VA-och dagvattenutredning är uppdaterad framför allt avseende dagvatten vilket är bra. 
Det står tydligt att dagvattenrening behövs för att inte riskera utsläpp till Rådasjön m.m. 
Vattenrådet vill tycka på att det är viktigt att de utredningar och åtgärder som föreslås i 
utredningen sedan också vidtas i plan-och exploateringsarbetet. 
Dagvatten från 2 av 3 områden går till dagvattendammar. Status och kapacitet på dessa 
är inte helt klar och föreslås utredas. Avstängningsmöjlighet föreslås (för att kunna sanera 
och ta hand om utsläpp vid olycka eller släckvatten). Vattenrådet anser det viktigt att 
dessa installeras och används.  

Kommentar:  Dammarna vid Rådasjön är främst för att förhindra att 
förorenat vatten når Rådasjön i händelse av olycka eller brand. 
Avstängningsmöjlighet finns. Även inom planområdet planeras ytor på 
vilka släckvatten kan översvämma. Dessa ytor ska också förses med 
avstängning, så att vattnet inte når befintliga dammar.  

Ny spillvattenpumpstation föreslås få uttag för inkoppling av reservkraft för att minska 
risk för bräddning. Det är viktigt att det i ett akutskede kan prioriteras ett 
reservkraftaggregat till denna station. Pumpkapacitet bör finnas för kraftigt varierande 
flöden och med redundans, det kan vara så att fler pumpar är en bättre lösning än större, 
men det valet bör lämnas åt projektering. 

Page 215 of 456



16 (81) 

 

 

Kommentar:  Noteras. 
Spillvatten avses pumpas till nytt borrhål. Det är bra. Då ökar inte belastningen på det 
gamla systemet i Mölnlycke med ökade risker för bräddningar därifrån till Rådasjön. 
Bräddningar från Mölnlyckes spillavloppssystem är ett problem för Rådasjön som 
dricksvattentäkt.   
Det är fortsatt oklart var källan till 1.1 dikloretan är.   

Kommentar:  Källan till 1.1 dikloretan är fortsatt okänd. Påvisad halt i 
dagvattnet, 11 µg/l, är dock mycket låg och utgör inga hälsorisker. Halten 
är i nivå med olika dricksvattenkriterier som internationellt varierar mellan 
3 och upp till 50 µg/l. I Sverige saknas dricksvattenkriterier för aktuellt 
ämne, däremot finns det för 1,2-dikloretan på 3 µg/l, (se SLVFS 2001:30). 
För arbetsmiljö är nivågränsvärdet (NGV) för exponering under arbetsdag 
412 mg/m3 (AFS 2018:1). Något korttidsgränsvärde finns inte då ämnet 
inte bedöms vara akuttoxiskt. I vatten skulle NGV, vid en teoretisk jämvikt, 
motsvara över 10 000 µg/l. 
 Naturvårdsverket har inga ytvattenkriterier för aktuellt ämne men för 1,2-
dikloretan, som kan antas ha liknande egenskaper, är haltkriteriet för skydd 
av ytvatten 5 µg/l (mätt i recipienten). Dessa haltnivåer kommer dagvattnet 
inte att kunna ge upphov till i recipienten med hänsyn till utspädning och 
det långa avståndet till recipienten.      

Föreslaget nytt vattenskyddsområde nämns, men är inte inritat i kartan. Vid fysisk 
planering och etablering av nya verksamheter samt miljötillsyn behöver kommunen ta 
hänsyn till vattentäkten även om inte ett vattenskyddsområde formellt är beslutat. (Detta 
område omfattas dock huvudsakligen även av det befintliga vattenskyddsområdet). 
Kommunens bedömning är att föreslagna restriktioner för uppdaterat 
vattenskyddsområde uppfylls i föreslagen detaljplan.  
Göteborg och Mölndal gör sedan många år provtagningar avseende mikrobiologisk 
påverkan på vatten i dagvattenutlopp till Rådasjön. Analys sker av koliforma bakterier 
och av e-coli i syfte att uppmärksamma huvudsakligen spillavloppspåverkan. Utloppen 
från de aktuella dagvattendammarna och de områden som nu huvudsakligen består av 
naturmark har låga halter och därmed låg påverkan av avlopp. Däremot är utloppet i viken 
nedströms Råda portar och Solstens industriområde påverkat. Åtgärder i Härrydas 
befintliga VA-system behöver vidtas för att minska tillförsel av avloppspåverkat vatten 
till Rådasjön. Beroende på utformning av denna plans spillavlopps-och dagvattensystem 
och på vilket sätt det ansluts till befintlig anläggning bör åtgärder vidtas så att inte 
dagvattenkvaliteten ytterligare påverkas av denna exploatering.  
Slutligen önskar Vattenrådet beredas möjlighet att yttra sig under kommande skeden i 
beslutsprocessen för detta ärende. 

Kommentar:  Noteras. 
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Räddningstjänsten Storgöteborg  

Yttrande daterat 2021-04-29 

Räddningstjänstens synpunkter gällande tillgången till brandvatten, samt riskhänsyn för 
väg 40 har beaktats. 
Bedömning 
RSG har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen. 

Kommentar:  Noteras. 

 

Rådet för funktionshinderfrågor 

Yttrande daterat 2021-04-17 

Inga ytterligare synpunkter utöver vad som tidigare insänts. 

Kommentar:  Noteras. 

 

Pensionärsrådet  

Yttrande daterat 2021-04-26 

I rondellen kommer det att bli planskilda gång/cykelvägar. Dessa kommer att bli ganska 
långa och vi vill då påtala, att vi tycker att det är viktigt att dessa görs med beaktande av 
senaste kunskap om trygg utformning. 
Vi har inget ytterligare att tillägga. 

Kommentar:  Noteras. 
 

SYNPUNKT FRÅN SAKÄGARE 

Råda Portar Samfällighetsförening 

Yttrande daterat 2021-04-01 

Råda Portar Samfällighetsförening önskar kommentera på den nya Detaljplanen för del 
av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke. Vi upplever att etableringen av Bring 
redan påverkat vårt område mycket negativt på så vis att det skapat en kraftigt ökad 
trafiktillförsel med konsekvenser såsom, förutom det uppenbara med trafiken, även buller 
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och utsläpp. Nu med ytterligare nybyggnation som planeras vid Bråta, samt 
Mölnlyckemotet, kommer detta i ännu högre grad att bidra till att trafiksituationen, och 
konsekvenser som följer med detta, att öka.   
Vi motsätter oss inte planen som sådan men vi önskar att denna nya detaljplan omöjliggör 
för liknande etableringar, likt Bring, då det har påverkat vårt område väldigt negativt. Vi 
önskar även att trafiksituationen mittemot Shell ses över i samband med detta, för att 
underlätta trafiksituationen vid infarten till övre området av Råda Portar, t.ex. med en ny 
rondell eller liknande. 

Kommentar:  I Trafikförslaget finns ett förslag på ombyggnad av 
korsningen. Metallvägen/Boråsvägen vid Råda Portar. När det gäller 
kapaciteten i korsningen har beräkningar gjorts som visar att det inte krävs 
en cirkulation ur kapacitetssynpunkt före år 2040. 
Belastningsgraden ligger som max på 0,54 vilket är klart under gränsen för 
när en cirkulation behövs. Detaljplanen för Mölnlyckemotet omöjliggör inte 
en eventuell framtida cirkulationsplats. 
Planens bestämmelser möjliggör för en etablering av logistikverksamhet. 
En verksamhet av denna typ passar dock inte in i området givet kommunens 
viljeinriktning gällande planområdet. I samband med ett köp kommer 
kommunen att kräva att de företag som är intresserade av marken visar på 
vad de har tänkt att bygga och beskriver dess verksamhet. Det är viktigt att 
det material som visas stämmer överens med planens syfte att skapa en 
välkomnande entré till Mölnlycke, för att ett köp ska bli aktuellt.  

 

SYNPUNKTER FRÅN EJ SAKÄGARE 

Privatperson 01  

Yttrande daterat 2021-04-01 

En synpunkt på området är att det borde finnas en gratis pendelparkering vid motet. Då 
Västtrafiks gräns för zoner går vid motet och vi i Mölnlycke har hamnat i zon B, vore det 
en bra lösning. Delsjömotets parkering är numera avgiftsbelagd och det tar lika lång tid 
att åka buss som bil på R40 dit från Mölnlycke. En parkering vid infarten vore perfekt. 
Landvetter har redan en parkering vid R40. Varför finns ingen i Mölnlycke? Den vid 
Mölnlyckes busstation i centrum är inget jämförbart alternativ på pendelparkering.  

Kommentar:  Pendelparkering har inte ingått i det aktuella uppdraget. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter inom området. 
 

Privatperson 02  

Yttrande daterat 2021-04-01 
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Jag tycker att man även ska använda berget som ligger i sydvästra hörnet av rondellen för 
någon typ av kafé kanske utformat som en stor väderkvarn som är även ett vindkraftverk 
eller amfiteater med utsikt över Rådasjön och solnedgången i fjärran. Dit människor kan 
komma för att njuta av en fantastisk utsikt o kanske ett musikframträdande och en bit mat 
eller varför inte gifta sig på platsen.  

Kommentar:  Planförslaget strävar efter att minimera intrånget väster om 
planerat vägområde. Detta för att området är naturreservat och inte lämpar 
sig för exploatering.  
 

Privatperson 03  

Yttrande daterat 2021-04-20 

Den västra och östra delen ligger geografiskt nära varandra, endast delad av infarten mot 
Mölnlycke, men är egentligen två från varandra helt skilda områden både 
upplevelsemässigt och karaktärsmässigt. 
1) Östra delen:   Verksamhetsområde för industri, tjänsteföretag och kontor. Hör ihop 
med bef verksamhetsområde öster om.  
2) Västra delen: Ingår i Rådasjöns närområde. Unikt läge i anslutning till naturen mot 
Rådasjön och i förlängningen även med Råda Säteri och häststallarna. Byggnationen på 
den västra delen behöver därför varken gestaltningsmässigt eller funktionsmässigt 
anpassas till byggnationen på den östra delen.  Västra delen både kan och bör utvecklas 
självständigt. Det öppnar upp för en mer kreativ blandning av verksamheter och volymer 
med byggnadshöjder på 16–20 våningar. Betydligt lämpligare här än vid p-huset i 
centrum. Byggnaden, väl synlig från motorvägen, kan bli ett landmärke som markera 
infarten till Mölnlycke på ett mer påtagligt sätt än de i detaljplaneillustrationen angivna 
4-6 våningarna vilka inte är lika synliga från motorvägen. Användningen på den västra 
delen bör inte begränsas till kontor och hotell. Läget, särskilt när man kommer upp i höjd, 
öppnar upp även för, bostäder, lägenhetshotell, äldreboende (kombinerat med pool), spa, 
restaurang, skybar, mm och konferenslokaler. I bottenplanet gärna en obemannad 
livsmedelsbutik typ ”Lifvs”.. Man bör även studera möjligheten att lyfta den ”döda hand” 
som nu, p gr av Naturreservatet, ligger på området ned mot Rådasjön. Enligt 
reservatsbestämmelserna finns möjlighet att ändra reservatets gränser om t ex gränsen 
utökas åt annat håll. Även om detta ligger på framtiden så bör man ta med detta i 
planeringen för möjligheten att skapa en ekologisk stugby i kombination med 
friluftsverksamheter vilket var en viktig del i Mölnlycke Lake Resort.  
Förslag: Lyft ut västra delen ur detaljplanen och gör en separat detaljplan för den delen. 
Utöka området i NV.   
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Kommentar:  Samrådsförslaget innefattade det område som markerats i 
kartan ovan. Oavsett huruvida det är naturreservat eller ej har det lyfts ur 
planområdet inför granskningen. Detta som skyddsåtgärd för arter skyddade 
av EU:s artskyddsförordning i form av bland annat fåglar och olika arter av 
fladdermöss.  

Lämna öppet för byggnadernas volymer och höjder. Styr inte för mycket 
byggnadskropparnas placering mm på illustrationskartan. Kräv i stället att byggherrarna 
kommer med flera alternativa volymskisser som ni i samråd med politikerna sedan kan 
utvärdera. I stället för att ange ”hotell, kontor, lägenheter mm mm” kanske ni kan ange 
vilka verksamheter som inte får förekomma. T ex industri, verkstäder?  Kräv att 
byggherrarna redovisar hur byggnationen/verksamheten i framtiden kan integreras med 
området ner mot Rådasjön.  En form av Exploatörsdriven detaljplan men där 
förvaltningen har möjligheten att helt ”refusera” förslagen om de inte anses lämpliga. 

Kommentar:  Plankartan är mycket flexibel när det kommer till byggnaders 
placering och utformning. Byggnadshöjder högre än de redovisade har inte 
bedömts som lämpliga.  

Anm: På kommunens hemsida - publikationen ”M-motet plansch A1 Pdf” står vidstående 
text. Orden ”mindre ändringar” bör strykas  -   de bakbinder och hämmar kreativt  
tänkande. 

 

 

 

 

Kommentar:  Efter granskningen kan kommunen av någon anledning be-
höva ändra planförslaget. Huvudregeln är att kommunen då endast kan göra 
mindre justeringar av planförslaget. (PBL 2010:900 5 kap. 25§). 
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SYNPUNKTER INKOMNA EFTER GRANSKNINGSTIDENS 
SLUT 

Privatperson 04  

Yttrande daterat 2021-05-17 

Jag tycker det är en mycket dålig idé att bygga där. Det är alldeles för nära naturreservatet 
och kommer bidra till en stor trafikökning där. Dessutom kommer det leda till ökad trafik 
på Boråsvägen som redan är trafikfarlig pga. rondellen vid Bring. Även ökat buller hos 
de boende i råda portar. 

Kommentar:  Planförslaget har enligt kommunen tagit hänsyn i den ut-
sträckning som krävs gällande naturvärden och frågor kopplade till trafik 
och risk. Respektive område är utrett och avstämt mot de remissinstanser 
som bevakar respektive fråga. Till planförslaget hör också ett trafikförslag 
som syftar till ökad trafiksäkerhet längs Säteri- och Boråsvägen i anslutning 
till planområdet.  

 

Privatperson 05  

Yttrande daterat 2021-05-17 

Den fina miljön som gör att man vill bo i Mölnlycke kommer bli helt förstörd om det 
byggs kontor ochhotell i 7-8 våningar längs Säterivägen. Miljön där företagsparken ligger 
är redan förstörd. Det måstefinnas några naturområden kvar i Mölnlycke för invånarna 
att vistas i. Ett hotell i närheten avnaturreservatet kommer störa djurlivet där enormt. 
Ingen bra idé med massturism där det går ridstigar. Stor risk för olyckor. 

Kommentar:  Planförslaget kommer att ta naturmark i anspråk. Områdets 
närhet till befintliga verksamheter och dess strategiska läge vid Mölnlycke-
motet motiverar dock detta ianspråktagande. Det är av stor vikt att det även 
i framtiden finns tätortsnära grön- och skogsområden för kommunens invå-
nare att vistas i. Planförslagets avgränsning har snävats in p.g.a. de natur-
värden som finns i området.  

 

Privatperson 06  

Yttrande daterat 2021-05-17 
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Tycker att man ska lägga ned projektet eftersom det riskerar att öka trafiken kring bo-
stadsområdet Rådaportar som redan är stört av trafiken samt riskerar att öka belastningen 
på naturskyddsområdet kring Rådasjön. 

Kommentar: Planförslaget har enligt kommunen tagit hänsyn i den ut-
sträckning som krävs gällande naturvärden och frågor kopplade till trafik 
och risk. Respektive område är utrett och avstämt mot de remissinstanser 
som bevakar respektive fråga. Till planförslaget hör också ett trafikförslag 
som syftar till ökad trafiksäkerhet längs Säteri- och Boråsvägen i anslutning 
till planområdet. 

 

Privatperson 07 

Yttrande daterat 2021-05-17 

Jag vill främst framföra att jag gärna ser exploatering av platsen för hotell, kontor och 
näringslivs-syften. Det finns många i kommunen som rättfärdigt men felaktigt är emot 
förändring och utveckling. Jag tycker det är helt rätt att sträva mot en förtätning, utveckl-
ing och utnyttjande av de fördelar som härryda kommun bär med sitt läge både i relation 
till Göteborg, men också flygplatsen och Borås. 

Jag tror att både en företagspark med kontor och hotell är lämpliga verksamheter för plat-
sen. Hotell ser jag gärna placeras nära naturområdet och inkorporeras i densamma utan 
att röja den naturnära känslan. Det är lite oklart på kartan vilken mark som är tänkt att 
exploateras, jag hoppas att det går att undvika att bygga just på Rådasjön runt eller att det 
görs med stil, många drömmer om att resa till Varberg, Visingsö, visby eller andra platser 
där staden möter naturen, kanske går detta att implementeras fast med en modern spin? 

Jag skulle vara aktsam med att slänga upp något som förstör den naturnära känslan, detta 
skulle kunna vara en hög, kall betongpelare, men jag tror inte att det är planen. 

Jag ser också gärna en större förtätning än 7-8 våningar, däremot blir det svårare ju högre 
det byggs att bibehålla naturkänslan. 

I stället för att stagnera och hamna efter, låt oss utvecklas och tillsammans bygga ett sam-
hälle som främjar både boende och näringsliv! 

Kommentar: Planförslaget möjliggör för kontor och hotell på båda sidor 
om Säterivägen, norr om Boråsvägen. Ingen byggrätt på kvartersmark ges 
ned mot sjön och naturreservatet. Antal våningar är noga avvägt, bland an-
nat mot bakgrunden att möta naturen och terrängen i området.  
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SYNPUNKTER INKOMNA INNAN GRANSKNINGSTIDENS 
BÖRJAN 

Privatperson 08  

Yttrande daterat 2020-11-12 

Daglivaruhandelsutbudet i Mölnlycke är under all kritik. Dagligvaruhandel av ICA Maxi-
storlek hade behövts och hade gjort sig här. 

 Kommentar: Noteras.  

Privatperson 09  

Yttrande daterat 2020-11-20 

Ett hotell här kommer att göra att naturreservatet vid Rådasjön blir översvämmat av män-
niskor med ännu mer nedskräpning som följd. Det är redan för mycket folk och nedskräp-
ning nere vid Jungfruviken. Hur har ni tänkt skydda djurlivet i naturreservatet? Det går 
även en ridstig längs sjön och med ännu mer människor riskeras ridolyckor då risken att 
hästarna skräms ökar. 

 Kommentar: Noteras. 

Privatperson 10  

Yttrande daterat 2020-11-30 

I trafikutredningen föreslås markerade refuger i korsningen Boråsvägen/råda portar. Sam-
tidigt föreslås vägbredden smalnas av för att sänka hastigheten. Min farhåga är att det 
endast kommer att leda till längre köer samtidigt som utfart från Råda portar och Metall-
vägen fortfarande har väjningsplikt. Det blir därmed inte lättare att göra vänstersvängen 
ut från råda portar mot Gbg. En cirkulationsplats skulle istället ge samma förutsättningar 
för alla utfarter att köra in i cirkulationen. Det skulle därför vara av intresse att redovisa 
och utvärdera cirkulationsplats direkt, istället som föreslås i trafikutredningen ses som ett 
alternativ om den billiga lösningen inte fungerar. Bygg bra och rätt från början istället :) 

Kommentar: Trafikförslaget är just ett förslag. Detaljplanen omfattar inte 
och reglerar inte hur korsningspunkten Råda porter/Metallvägen ska utfor-
mas i framtiden. Blir förändringar i korsningen aktuella som en följd av 
planförslaget ska det utredas närmare vilka åtgärder som är lämpliga i kors-
ningen.  
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ÄNDRINGAR 

Ändringar i plankartan  

• Ny skyddsbestämmelse gällande placering av entréer har förts in i plankartan.   

• Planbestämmelse b2 – redaktionell förändring efter rekommendation i riskutred-
ningen.  

Ändringar i planbeskrivningen  

• Planbeskrivningen är reviderad och hänvisar inte längre till borrhållsanslutning i 
tidigare föreslaget läge. Alternativ anslutning utreds i samarbete mellan Härryda 
kommun och GRYAB.  

• Motivering av skyddsbestämmelse, farligt gods, förs in i planbeskrivningen. 

• Förtydligande har gjorts i planbeskrivningen i avsnittet farligt gods angående topo-
grafiska förhållanden och dess möjlighet att hålla kvar en olycka på vägen samt 
förtydligande angående utrymme för åtgärder kopplat till detta.  

• Reviderat avsnitt rörande MKN luft och VOC. Dessa är reviderade utefter den 
uppdaterade riskutredning som gjorts efter gransknigen. 
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YTTRANDEN INKOMNA UNDER SAMRÅDET 

 

SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 

Under tiden 24 oktober till 14 november 2019 har detaljplanen varit föremål för samråd 

enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen (2010:900). Samrådshandlingar sändes för 

yttrande till remissinstanser och sakägare 24 oktober 2019. Annons infördes i 

Lokalpressen 19 oktober 2019 och allmänheten bjöds in till möte den 31 oktober 2019 i 

kulturhuset i Mölnlycke. Förslaget har funnits tillgängligt i kommunhuset under 

samrådstiden och finns tillgängligt på kommunens hemsida: 

www.harryda.se/byggaboochmiljo/planarbete/detaljplaner  

SAMMANSTÄLLNING 

Under samrådstiden har 29 yttranden och synpunkter kommit in till kommunen från re-

missinstanser, sakägare och övriga. I denna samrådsredogörelse redovisas samtliga ytt-

randen och synpunkter i sin helhet, samt kommunens kommentarer. Inkomna yttranden 

och synpunkter finns även tillgängliga hos Härryda kommun. Sammanfattningsvis rör 

de inkomna yttrandena hanteringen av frågor som rör risker för planerad verksamhet i 

anslutning till väg 40; påverkan av den planerade bebyggelsen på områdets vatten, luft 

och naturvärden; samt hantering av risk för konflikter med riksintresse för friluftsliv, 

strandskydd och Rådasjöns naturreservat, m.m. Efter samrådet har undersökningar ge-

nomförts gällande bl.a. risk, VA- och dagvatten, luft, trafikkapacitet och naturvärden. 

Inför granskningen görs bedömningen att inkomna yttranden och synpunkter besvaras 

genom bestämmelser i plankartan, justering och uppdatering av planbeskrivningen samt 

genom kommunens kommentarer i samrådsredogörelsen.    
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YTTRANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA 
STATLIGA MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen, Västra Götalands län 

Yttrande daterat 2019-11-22 

Yttrandet återges i sin helhet. 

Länsstyrelsens samlade bedömning  

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 

2010:900).  

Länsstyrelsen anser det positivt att Härryda kommun prövar mindre känslig markan-

vändningsetablering i form av industriområde i anslutning till Riksväg 40. Den övriga 

verksamheten vad gäller hotell, vandrarhem eller pensionat bedömer Länsstyrelsen uti-

från riskhänsyn behöva säkerställas och tydliggöras i detaljplan för att inte riskera prö-

vas vid ett antagande.  

Kommunen behöver klargöra att planområdet kan utformas så det inte påverkar riksin-

tresset för riksväg 40 och dess funktion negativt.  

Planens hantering av MKN behöver förtydligas och säkerställas, både vad gäller vatten 

och luft. MKN Vatten behöver förtydliga sin påverkan på recipient och hur dagvatten 

hanteras.  

Vad gäller MKN luft är området utsatt från flera verksamheter och trafik, varpå kommu-

nen behöver tydliggöra hur man avser styra markanvändningen så MKN luft kan upp-

nås, planen är väldigt flexibel i nuvarande form.  

Kommunen bör justera sin plangräns norrut så den ligger i linje med Boråsvägen istället 

för att ligga på båda sidor om vägen. Länsstyrelsen ser annars att det finns risk för kon-

flikter med nuvarande plangräns och riksintresse friluftsliv, strandskydd samt Rådasjöns 

naturreservat som behöver hanteras.  
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Frågan om Artskydd behöver beaktas och hanteras i det vidare planarbetet. Länsstyrel-

sen anser det lämpligt att utföra en naturvärdesinventering av platsen då det förekommer 

flertalet rödlistade och fridlysta arter i närområdet.  

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet, riksintresse, strandskydd samt 

miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som 

anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.  

Motiv för bedömningen  

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det 

antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om an-

visningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.  

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§  

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en 

plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem pröv-

ningsgrunderna. Länsstyrelsen befarar att följande prövningsgrunder berörs;  

• Riksintresse  

• Miljökvalitetsnormer (MKN)  

• Strandskydd  

• Hälsa och säkerhet  

Länsstyrelsen befarar inte att följande prövningsgrunder berörs;  

• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden  

Riksintresse – Riksväg 40  
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Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter att planen inte tillräckligt redogör för dess 

påverkan på riksväg 40 och dess funktion som riksintresse. Länsstyrelsen ser behovet ett 

förtydligande i trafikutredningen hur utformning av utfarter från området ska placeras 

samt planens påverkan på Mölnlycke motets av- och påfartsramper behöver klargöras. 

Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande TRV 2019/117758.  

Människors hälsa och säkerhet – Farligt gods  

Området ligger i anslutning till rv 40 som är en rekommenderad primär transportled för 

farligt gods. Enligt planbeskrivningen kommer inga byggnader att ligga närmare än 50 

meter från rv 40 eller 30 meter från påfart till rv 40. Kommunen har endast angett av-

stånd men inte redovisat någon bedömning av riskerna från farligt gods som går på 

vägen. Enligt Länsstyrelsens riskpolicy ”Riskhantering i detaljplaneprocessen”, ska ris-

ker från farligt gods bedömas inom riskhanteringsavståndet 150 meter från farligt gods-

led och nödvändiga riskreducerande åtgärder regleras på plankartan. Planen medger ho-

tell, en markanvändning som kräver ett längre skyddsavstånd till en farligt godsled än 

övrig markanvändning. Se zonindelning i Länsstyrelsens riskpolicy 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/tjanster/publikationer/2006/riskhantering-i-detalj-

planeprocessen.html  

Människors hälsa och säkerhet - Skyfall  

Enligt planbeskrivningen ligger planområdet högt och risken för översvämning är låg. 

Det framgår att en översvämningskartering genomfördes 2016 och att den visar på några 

instänga områden med risk för översvämning vid kraftig korttidsnederbörd. Det finns 

inte beskrivet vad kraftig korttidsnederbörd innebär. Länsstyrelsen anser att en bedöm-

ning av konsekvenser av ett skyfall, minst ett framtida 100-årsregn (d.v.s. med klimat-

faktor), behöver beskrivas i en detaljplan.  

Människors hälsa och säkerhet - Geoteknik  
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I PM geoteknik påtalas risken för blockutfall och ytliga ras i nordvästra delen av plan-

området. Även om risken för blockutfall eller ytliga ras inte föreligger inom planområ-

det behöver kommunen säkra att planen inte påverkas av ras utifrån. För att säkerställa 

åtgärder utanför planområdet kan exempelvis ett genomförandeavtal där ansvarig för åt-

gärderna redovisas innan planens antagande. Alternativt kan kommunen följa SGI råd. 

Länsstyrelsen hänvisar till SGI-s yttrande i sin helhet.  

MKN - Dagvatten  

Kommunens bedömning av planens påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten samt 

motivering till bedömningen bör framgå av planbeskrivningen.  

Med hänsyn till känsligheten i recipienten så som vattenskyddsområde och naturreser-

vat är det särskilt viktigt att behovet av rening och fördröjning av dagvatten utreds och 

säkerställs i planen. Det behöver på ett tydligare sätt framgå vilken rening och fördröj-

ning som behövs och om den möjliggörs och säkerställs i planen. Som bakgrund till 

detta lyfts bl.a. att det i dagvattenutredningen anges att biofilter är en bra lösning och 

beräkning av reningseffekten är gjord för att allt dagvatten ska passera dessa typer av 

anordningar. Dock framgår också att det av utrymmesskäl inte är rimligt och att andra 

dagvattenlösningar också kommer att behövas. I dagvattenutredningen föreslås också ett 

antal punkter för fortsatt arbete, däribland dimensionering av dagvattenlösningar för för-

dröjning och rening på kvartersmark och allmän platsmark efter att verksamheter och 

höjdsättning fastställts och utredning av befintliga bäckar och dammars kapacitet och 

behov av eventuella åtgärder i dem. Det bedöms sammantaget kvarstå viktiga frågor 

gällande hanteringen av dagvattnet för att påverkan från planen ska kunna bedömas.  

Det bör också förtydligas om kravet på oljeavskiljare vid parkeringsyta för mer än 50 

bilar är tillämpbart på den här platsen eller om högre krav är rimligt med tanke på käns-

ligheten i recipienten. 

Ett resonemang bör också föras om lämpligheten att använda befintliga bäckar inom na-

turreservatet som recipient för dagvatten, både avseende vattenkvalitet och vatten-

mängd.  
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MKN - Luftkvalitet  

Länsstyrelsen bedömer att i större delen av Härryda kommun är luftkvaliteten god och 

miljökvalitetsnormerna för luft klaras. Lufthalterna bedöms dock vara förhöjda i anslut-

ning till riksväg 40 och i trafikplatser i anslutning till riksvägen. I de fall omgivningarna 

är öppna med god ventilation bedöms normerna dock klaras även här.  

Aktuell detaljplan är belägen nära riksväg 40 mitt i Mölnlyckemotet. Detaljplanen är 

flexibel och medger industri, verksamheter, kontor samt hotell, vandrarhem, motell och 

pensionat. Länsstyrelsen anser att vid planläggning av kontor och speciellt vandrarhem, 

pensionat och dylikt där bland annat barn kan komma att vistas behöver kommunen ta 

hänsyn till luftkvaliteten i området. Utsläpp till luft förekommer från trafiken invid ut-

pekad plats. Planen beskriver delvis att planerad bebyggelse kan bli högre och tätare än 

i dag. En förtätning med byggnader i motet kan försämra ventilationen och bidra till då-

lig luftkvalitet. Utsläpp till luft kan även förekomma från den industri och de verksam-

heter som redan finns i området och som planeras. Med tanke på främst användningen 

vandrarhem, pensionat och dylikt behöver planhandlingarna kompletteras med trafik-

mängder och en beskrivning av eventuella utsläpp till luft från verksamheter/industri i 

området. Utifrån detta ska en bedömning/beräkning av luftkvaliteten göras.  

Länsstyrelsen anser att det skulle kunna vara möjligt att, utifrån kunskap om trafik-

mängder och eventuella utsläpp till luft från verksamheter/industri, styra användningen i 

området på ett sådant sätt att det är sannolikt att miljökvalitetsnormerna för luft klaras i 

den del där vandrarhem och pensionat får placeras. Detta behöver dock beskrivas mer 

detaljerat för att en sådan bedömning ska kunna göras.  

Strandskydd  

Följande punkt bör beaktas om ni inte justerar planområdet i enlighet med rekommen-

dationen att begränsa planområdet till norr om Boråsvägen;  

Länsstyrelsen gör inte samma bedömning som kommunen om att särskilt skäl för upp-

hävande av strandskyddet i den södra delen av planområdet föreligger. Kommunen 
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anger som särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken för att ianspråkta ca 500 kvm av 

strandskyddad mark att:  

1. Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, samt  

2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 

avskilt från området närmast strandlinjen.  

Särskilt skäl 1: För att skäl 1 ska vara tillämpbart behöver området vara ianspråktaget på 

ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Det brukar vanligtvis 

betyda att det utgör beslutad tomtplats eller hemfridszon kring ett bostadshus där all-

mänheten inte har tillträde. Ianspråktagandet av området skulle heller inte kunna göras 

utan påverkan på strandskyddets syften, d.v.s. påverkan på växt- och djurlivet inom 

strandskyddszonen. Den aktuella delen av planområdet består av består av skog, vilken 

sträcker sig helt opåverkad ner till Rådasjöns strand och skogen utgör dessutom naturre-

servat.  

Särskilt skäl 2: Länsstyrelsen kan inte se att den aktuella delen av planområdet är väl 

avskilt från strandlinjen. Mellan området vid cirkulationsplatsen och strandlinjen finns 

inget annat än skog, och inget som kan utgöra en barriär som människor skulle ha svårt 

att korsa för att ta sig ner till sjön.  

Denna del av planområdet ligger inom riksintresseområde för friluftslivet (Rådasjön 

med Gunnebo) och utgör naturreservat (Rådasjön). Länsstyrelsen vill påminna om att 

upphävande eller beviljande av dispens från strandskyddet bör vara särskilt restriktivt 

inom områden som utgör riksintresse för friluftsliv.  

Riksintresse friluftsliv  

Följande punkt bör beaktas om ni inte justerar planområdet i enlighet med rekommen-

dationen att begränsa planområdet till norr om Boråsvägen;  

Planområdet berör riksintresseområde för friluftsliv och tangerar området på samma 

plats som strandskyddslinjen och naturreservatet för Rådasjön där planområdet gränsar 
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över Boråsvägen. I det fall planområdet inte ändras behöver kommunen beskriva hur 

riksintresse friluftsliv påverkas i enlighet med förslaget.  

Råd enligt PBL och MB  

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge 

råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det be-

hövs från allmän synpunkt.  

Förorenad mark  

I den miljötekniska markundersökning som har utförts (Structor 2018) har det påvisats 

klorerade lösningsmedel i form av 1,1- dikloretan i dagvatten från befintligt industriom-

råde i öst. Länsstyrelsen efterfrågar en bedömning av den uppmätta halten och vad den 

betyder. Kommer den från historisk användning eller nutida? Är det en nedbrytnings-

produkt eller inte? Då halten är uppmätt i dagvattenledningar, som ligger över grundvat-

tenytan, innebär det att ämnet inte kan ha trängt in via grundvattnet. Vad innebär det för 

källan till lösningsmedlet?  

Buller  

Tillfälligt boende omfattas inte i Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyg-

gande men likställs med bostäder i annan lagstiftning, till exempel Folkhälsomyndighet-

ens allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13. Den är då inomhusvärden att ta 

hänsyn till som bara gäller själva sovrummen, inte andra utrymmen.  

Kommunen behöver alltså ta hänsyn till bullerfrågan när man planlägger var hotellet/en 

och dylikt ska placeras.  

Avloppsvattenhantering  

Då kapaciteten i Ryaverkets avloppsreningsverk är begränsad anser Länsstyrelsen att 

kommunen bör utreda och kommentera om och hur ytterligare påkoppling på det kom-

munala nätet klaras inom gällande tillstånd.  

Synpunkter enligt annan lagstiftning  
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Artskydd 

Naturområdet har värden för fågellivet och utgör en buffertzon mellan den värdefulla 

naturmiljön kring Rådasjön, som har ett rikt växt- och djurliv, och motorvägen, väg 40. 

Bland annat förekommer rödlistade och fridlysta arter som hasselsnok, huggorm, skogs-

ödla, groddjur, insektsarter och fåglar t.ex. mindre hackspett i närmiljön. Länsstyrelsen 

anser inte att den föreliggande fågelinventeringen som kommunen låtit göra under våren 

2019 utgör tillräckligt underlag för en bedömning av planens påverkan på växt- och 

djurliv i området. 

Planområdet består av oexploaterad naturmark och kommunen behöver därför göra en 

standardiserad naturvärdesinventering med inriktning på förutsättningar för skyddade 

arter i den del som berör industrimarken i västra delen av planområdet.  

Vattenskyddsområde  

Mot bakgrund av att planen ligger inom vattenskyddsområde behöver planhandlingarna 

på ett tydligare sätt visa vilka risker som planen innebär, både vid genomförande av den 

markanvändning som planen avser tillåta och efteråt, över tid samt hur negativ påverkan 

på vattenskyddsområdet ska undvikas.  

Behovsbedömning  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länssty-

relsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas 

fram.  
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Kommentar:  

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§  

Riksintresse – Riksväg 40  

Utfartsförbud har införts i plankartans vid gräns mellan allmänplats VÄG och kvarters-

mark längs Säterivägen i anslutning till cirkulationsplatsen. Planförslaget möjliggör ej 

utfarter mot riksintresset.  

Kapacitetsberäkningar för korsningspunkten mellan Boråsvägen och Säterivägen har ge-

nomfört med prognostiserade trafikmängder under förmiddagens och eftermiddagens 

maxtimmar år 2030. Som underlag till prognostiserade trafikflöden har trafikmätningar 

från oktober 2015 använts tillsammans med kommunens trafikprognos för år 2030. Ka-

pacitetsberäkningar har genomförts med verktyget Capcal (version 4.5).  

För att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning testas även ett scenario för år 2040. Pro-

gnosen från 2030 har extrapolerats i enlighet med Trafikverkets basprognos fram till år 

2040. Resultaten visar att belastningsgraden höjs på Boråsvägen väst men är fortfarande 

med viss marginal under 1.0 och således erfordras inga ytterligare åtgärder på grund av 

exploateringen. 

En känslighetsanalys har genomförts för utredningsalternativet under eftermiddagens 

maxtimme. Beräkning med den nya alstringen (5450 fordon) klargör att belastningsgra-

den nu klart under 1.0 på samtliga väglänkar i cirkulationsplatsen. Den mest belastade 

väglänken är Säterivägen norr med en belastningsgrad på 0.9, vilket är något över de 

önskvärda belastningsgraderna enligt Trafikverket. Beräkningarna visar dock på relativt 

korta kölängder på cirka 3 fordon i snitt under eftermiddagens maxtimme för de båda 

tillfarterna och påverkar därför inte riksintresset på väg 40. 

Efter genomförd volymstudie för västra planområdet utgår granskningshandlingarna 

från att trafikalstringen sjunker från samrådshandlingarnas 7050 fordon till 5450. Detta 

innebär att extra svängkörfält på Boråsvägen inte behövs p g a tillåten exploatering i 

planförslaget. I plankartan möjliggörs dock för utbyggnad av extra körfält för vänster-

svängande trafik på Boråsvägen från väster för potentiella framtida behov.  
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Människors hälsa och säkerhet – Farligt gods  

Området ligger i anslutning till väg 40 som är en rekommenderad primär transportled 

för farligt gods. Enligt Länsstyrelsens riskpolicy ”Riskhantering i detaljplaneproces-

sen”, ska risker från farligt gods bedömas inom riskhanteringsavståndet 150 meter från 

farligt godsled och nödvändiga riskreducerande åtgärder regleras i plankartan.  

I samband med detaljplanering för ny bebyggelse vid Mölnlyckemotet har en riskutred-

ning med avseende på farligt gods genomförts av Sweco Environment AB. Planförsla-

get har anpassats utifrån de rekommendationer som ges i utredningen. 

Människors hälsa och säkerhet – Skyfall   

Det är viktigt man undviker lågpunkter i området i samband med utformning av mark-

miljö inom planområdet. Det är sannolikt inget problem i anslutning till ny bebyggelse. 

Det kommer emellertid att skapas instängda områden och lågpunkter i anslutning till de 

båda GC-tunnlarna. Avledningen av dagvatten från detta lågområde kommer enbart att 

ske via dagvattenledningar enligt föreslagna alternativa. I händelse av skyfall (t.ex. 100-

årsregn) kan vatten temporärt bli stående i och i anslutning till GC-tunnlarna (plushöjd 

har införts i plankartan vid gång- och cykeltunnlarna för att säkerställa rätt flödesvägar 

för dagvatten). Detta bedöms vara kortvarigt då utloppsledningarna under Säterivägen 

och Boråsvägen kommer att ha en god kapacitet och då avrinningsområdet som avleder 

dagvatten mot tunnlarna är relativt litet. Alternativ väg för cyklande och gående finns. 

Människors hälsa och säkerhet – Geoteknik  

För att säkra planen från ras utifrån har kvartersmarken i plankartan utökats så att denna 

innefattar aktuella branter i vilka risk föreligger. Planbestämmelse som villkorar startbe-

sked mot att bergsäkring utförs har lagts till i plankartan.  

MKN – Dagvatten  

Den tidigare genomförda VA- och dagvattenutredning har uppdaterats, och planbeskriv-

ningen i enlighet med denna. Totala föroreningshalter och mängder från exploateringen 
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för befintlig och framtida situation före och efter rening har beräknats. Efter rening be-

räknas de årliga föroreningsmängderna vara likvärdiga eller lägre än den befintliga be-

lastningen för samtliga ämnen utom kväve (N). Tillskottet från planerad exploatering 

bedöms dock inte öka halten i recipienten då planområdets avrinning endast utgör 4 ‰ 

av den totala tillrinningen till Rådasjön. Den ekologiska kvoten som används för un-

derlag till klassning av status av näringsämnen bedöms inte heller den försämras. 

Exploateringen bedöms därför inte försämra den ekologiska och kemiska ytvattenstatu-

sen i vattenförekomsten nedströms, den bedöms inte heller försvåra möjligheten att 

uppnå god status i vattenförekomsten i sin helhet.  

Dagvatten från parkeringsytor med fler än 25 platser ska passera oljeavskiljare. 

MKN – Luftkvalitet  

Planbeskrivningen har kompletterats med information om luftföroreningar och hur 

dessa påverkar planförslaget och de verksamheter som denna möjliggör för. Bedöm-

ningen har gjorts med hjälp av beräkningsverktyget VOSS utifrån parametrarna års-

dygnstrafik, skyltad hastighet och gaturumsbredd (väg 40). Utöver detta redogörs för 

uppskattade halter av luftföroreningar i anslutning till Säterivägen och Boråsvägen. 

Det har även redogjorts för vilka verksamheter inom området från vilka det finns risk 

för utsläpp till luft. Kommunens bedömning är att miljökvalitetsnormerna för luft klaras 

i alla delar av planområdet, oavhängigt av bebyggelsens utformning.  

Strandskydd  

Planområdet berörs av strandskydd i anslutning till befintlig cirkulationsplats och en bit 

västerut längs Boråsvägen. Gränsen för strandskyddet (enligt gräns gällande från och 

med 12 januari 2017) vid Rådasjön går till största delen söder om Boråsvägen. Kommu-

nen har inte för avsikt att upphäva strandskyddet i någon del, detta då allmänhetens till-

gänglighet inte begränsas i och med utbyggnad av trafikplatsen. Gällande konsekvenser 

avseende livsvillkor för djur och växtliv tar kommunen fasta på bedömning gjord i sam-

band med intrång i Rådasjöns naturreservat. Del av planområdet som omfattas av 

strandskydd planläggs som VÄG. 
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Riksintresse friluftsliv  

Kommunens bedömning är att exploateringen är av ringa betydelse för riksintressets 

syfte, då Boråsvägen är en befintlig anläggning Angränsande ytor har planlagts som 

VÄG vilket är användningen i dag. Utöver gällande detaljplans avgränsning planeras yt-

terligare 300 kvm som allmän plats – VÄG.  

Råd enligt PBL och MB  

Förorenad mark  
Som svar på Länsstyrelsens yttrande avseende förorenad mark har kommunen fått ett 

förtydligande från Relement att aktuellt ämne, 1,1-dikloretan (CAS 75-34-3) används 

som lösningsmedel för gummi, plast, lacker, färger m.m. samt som avfettningsmedel. 

Ämnet skulle även teoretiskt kunna vara en nedbrytningsprodukt av 1,1,1-trikloretan. 

Det är flyktigt och miljö- och hälsofarligt. Påvisad halt i dagvattnet, 11 µg/l, är mycket 

lågt och utgör inga hälsorisker. Halten är i nivå med olika dricksvattenkriterier som in-

ternationellt varierar mellan 3 och upp till 50 µg/l. I Sverige saknas dricksvattenkriterier 

för aktuellt ämne, däremot finns det för 1,2-dikloretan på 3 µg/l, (se SLVFS 2001:30). 

För arbetsmiljö är nivågränsvärdet (NGV) för exponering under arbetsdag 412 mg/m3 

(AFS 2018:1). Något korttidsgränsvärde finns inte då ämnet inte bedöms vara akuttox-

iskt. I vatten skulle NGV, vid en teoretisk jämvikt, motsvara över 10 000 µg/l. 

 Naturvårdsverket har inga ytvattenkriterier för aktuellt ämne men för 1,2-dikloretan, 

som kan antas ha liknande egenskaper, är haltkriteriet för skydd av ytvatten 5 µg/l (mätt 

i recipienten). Dessa haltnivåer kommer dagvattnet inte att kunna ge upphov till i recipi-

enten med hänsyn till utspädning och det långa avståndet till recipienten.      

Buller 

Planbeskrivning och plankarta har kompletterats efter yttrande i samrådet med bestäm-

melser som reglerar att byggnader ska utformas så att bullernivån inte överstiger gräns-

värden för ekvivalent ljudnivå enligt gällande lagstiftning i rum avsedda för övernatt-

ning. 

Avloppsvattenhantering  
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Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande önskat information om kapaciteten vid Ryaver-

ket i relation till anslutning av nya områden. Det Länsstyrelsen framfört är att kapa-

citeten vid Ryaverket är begränsad och att berörda kommuner därför behöver utreda och 

kommentera om och hur ytterligare påkoppling av va-abonnenter på de kommunala va-

näten klaras inom gällande tillstånd för Ryaverket.  

Nedan redovisas Gryaabs inställning härtill med utgångspunkt bl a från Gryaabs nya 

miljötillstånd för verksamheten vid Ryaverket:   

Avseende kapaciteten i Ryaverkets avloppsreningsverk är ägaren Gryaabs samlade be-

dömning är att det finns kapacitet vid Ryaverket för att ta emot nya anslutningar från 

ägarkommunerna, inom de ramar som gäller enligt av Miljöprövningsdelegationen den 

29 januari 2020 meddelat tillstånd för Ryaverket. Det kommer inte medföra någon risk 

för att utsläppsvillkoren inte kan innehållas eller att statusklassning eller miljökvalitets-

normer i Ryaverkets recipient riskerar att försämras relativt den påverkan som redovi-

sats i tillståndsansökan och som prövats i det nya tillståndet. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Artskydd  
Efter samrådet har Härryda kommun gett i uppdrag åt Naturcentrum AB att genomföra 

en naturvärdesinventering och en artskyddsutredning. Av de arter som omfattas av art-

skyddsförordningen bedöms framförallt mindre hackspett, gröngöling, hasselsnok och 

eventuellt fladdermöss påverkas negativt av detaljplanen. Under hösten 2020 genom-

förde Naturcentrum en artskyddsutredning med fokus på de arter som bedöms påverkas 

mest negativt av en exploatering av området, samt förslag på åtgärder för att minska den 

negativa påverkan. Med utgångspunkt i de genomförda inventeringarna har kommunen i 

samråd med Länsstyrelsen under hösten 2020 minskat planområdet för att spara natur-

miljö, värdefull för ovan listade arter.  

 
Vattenskyddsområde 
Rådasjön är huvudvattentäkt för Mölndals stad och reservvattentäkt för Göteborgs stad. 

Planområdet ingår i skyddsområde för ytvattentäkt Rådasjön, enligt beslut av Länssty-

relsen Göteborgs och Bohus län 1996-06-25. Det pågår för närvarande en översyn av 
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Rådasjöns vattenskyddsområde. Detta arbete är inte avslutat vid tidpunkten för framta-

gandet av dessa handlingar, planförslaget förhåller sig dock till förslaget för skyddsföre-

skrifter för Rådasjöns och Norra Långvattnets vattenskyddsområde. Se avsnittet vatten-

skyddsområde på sidan 9 i planbeskrivningen.  

Lantmäteriet 

Yttrande daterat 2019-11-08 
Delar av planen som bör förbättras 

INLÖSEN AV ALLMÄN PLATS  

Det är bra att kommunen beskriver att kommunen har rätt att lösa in allmän platsmark, 

utan stöd av överenskommelse. Skrivningen skulle kunna förtydligas ytterligare genom 

att de ersättningsprinciper som gäller i sådan situation också framgår.  

GENOMFÖRANDEAVTAL  

Det framgår inte från planbeskrivningen om något genomförandeavtal ska tecknas. Om 

avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL, re-

dan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av 

att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbe-

skrivningen.  

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

ÖVRIGA FRÅGOR  

Lantmäteriet har noterat ett skrivfel i planbeskrivningen, under rubriken ”Fastighets-

rättsliga frågor>Fastighetsägande” anges fastigheten Råda 1:158 två gånger under fas-

tigheter som är i privat ägo. 

Kommentar: Noteras  
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Statens geotekniska institut (SGI) 

Yttrande daterat 2019-11-12 

Yttrande over samrådshandling  

Statens geotekniska institut (SGI) har från Härryda kommun erhållit rubricerad detalj-

plan med begäran om att ta del av vart yttrande från Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. Grund-

läggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, granskas således inte. 

Syftet med detaljplanen ar att utveckla området vid Mölnlyckemotet genom att med den 

befintliga naturen och ny bebyggelse åstadkomma både en välkomnande entré till Möln-

lycke och nya strategiska lagen for verksamheter. I planen ingår också en säkrare och 

mer attraktiv cykel förbindelse mot Mölndal och Göteborg. Nya hållplatslägen och för-

bättrad tillgänglighet med cykel skapar aven bättre förbindelser med Mölnlycke före-

tagspark norr om motet.  

Underlag:  

• Planbeskrivning med tillhörande plankarta och illustrationskarta, upprättade av 

Härryda kommun, daterade 2019-10-24  

• Geoteknik PM, med tillhörande MUR och dess bilagor, daterad 2016-08-3 1  

• PM Geoteknik och bergteknik med bilagor, daterad 2016-08-31  

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, uppdaterad 2019-01-23  

SGI:s yttrande  

Enligt utförd geoteknisk utredning består planområdet huvudsakligen av berg, berg med 

tunt jordtäcke, samt områden med lera och mindre områden med silt. Lerans sättnings-

egenskaper har ej undersökts men leran bedöms vara överkonsoliderad, baserat på dess 

skjuvhållfasthet och vattenkvot. Totalstabiliteten bedöms vara tillfredställande med hän-

syn till marklutningar, djup till fast botten, samt jordlagerföljd. Baserat på presenterat 

underlag gör SGI inga andra bedömningar.  
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Risken for blockutfall och ytliga ras bedöms i PM Geoteknik och bergteknik vara kri-

tiska for vissa delar av planområdet. Delar av den aktuella slanten ligger utanför plan-

området och det ar oklart for SGI hur detta omhändertas på ett plantekniskt korrekt satt. 

Stabiliserande åtgärder kommer att krävas i slänterna utanför det nu föreslagna planom-

rådet, och troligen kravs aven släntschakt och dräneringsarbeten. Ett sätt kan vara att in-

kludera aktuella delar av slanten i planområdet som naturmark och införa planbestäm-

melse att bygglov for aktuella delar ej ges innan slänten gjorts stabil. 

Kommentar:  

För att säkra planen från ras utifrån har kvartersmarken i plankartan utökats så att denna 

innefattar aktuella branter i vilka risk föreligger. Pplanbestämmelse som villkorar start-

besked mot att bergsäkring utförs läggs till plankartan.  

 

Trafikverket 

Yttrande daterat 2019-11-21 

Trafikalstring och påverkan på statlig infrastruktur  

Planområdet ligger i direkt anslutning till Mölnlyckemotet kopplat till riksväg 40 och 

delar av trafikplatsens ramper, med statligt väghållarskap, ingår i planområdet. Enligt 

planbeskrivningen gör kommunen bedömningen att riksväg 40 och riksintresset inte 

kommer att påverkas av exploateringen. Vad grundar kommunen detta på? Trafikverket 

kan inte se i trafikutredningen att påverkan på riksväg 40 har utretts. Inte heller redovi-

sar planhandlingarna någon beräknad trafikalstring från detaljplanen. I den genomförda 

trafikutredningen konstateras dock att exploateringen kommer att medföra en trafikalst-

ring.  

För att Trafikverket ska kunna bedöma om och hur detaljplanen påverkar riksväg 40 be-

höver en uppdaterad trafikutredning genomföras. I denna bör trafikalstring, påverkan på 

statlig infrastruktur samt eventuella behov av åtgärder för att kunna hantera den ökade 
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trafikmängden redovisas. I denna utredning bör de delar av kommunalt vägnät som har 

direkt koppling och påverkan på trafikplatsen ingå.  

Ramper i Mölnlyckemotet  

Trafikverket anser att utfartsförbud måste läggas in mot Mölnlyckemotets av- och på-

fartsramper. Utfartsförbud bör även läggas in mot Säterivägen för att inte riskera en tra-

fikosäker situation med anslutningar nära ramperna.  

Risk från farligt gods  

I planbeskrivningen anges att inga byggnader kommer ligga närmre än 50 meter från 

väg 40, eller 30 meter från påfart till riksväg 40. Trafikverket tolkar plankartan som att 

byggnader kan placeras närmre än 30 meter från avfartsrampen österut från riksväg 40. 

Trafikverket har inte kunnat utläsa hur kommunen har gjort bedömningen av att dessa 

avstånd är tillräckliga. Trafikverket vill även påpeka att inom 150 meter från farligt 

godsstråk ska det göras en riskbedömning enligt Länsstyrelsens riktlinjer.  

Geoteknik  

Nya byggrätter tillåts nära av- och påfartsramperna i Mölnlyckemotet. Nya markbelast-

ningar i samband med detaljplanen får inte medföra försämrade geotekniska förhållan-

den för de statliga vägarna i området.  

Dagvatten  

Trafikverket har inget att erinra gällande dagvattenhanteringen kopplat till planförslaget. 

Planförslaget kommer inte påverka dagvattensituationen vid riksväg 40 med tillhörande 

på- och avfarter norr om planområdet. Planen innebär ingen försämring jämfört med da-

gens förhållanden.  

Planområdet ligger inom vattenskyddsområdet för Rådasjön och ur ett hälso-, säkerhets- 

och miljöperspektiv är det viktigt att risken för spridning av föroreningar inte höjs i om-

rådet.  
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Trafikverket rekommenderar att se över kapaciteten i dagvattendammen, som ligger 

sydväst om planområdet, för att tillse att dammen klarar av det nya dagvattenflödet. 

Trafikverket rekommenderar även att se över möjligheten till att stänga utloppet från 

dammen med hjälp av en avstängningsanordning vid eventuell olycka. Trafikverket öns-

kar att bli underrättade om väsentlig förändring sker i dammen nedströms planområdet.  

Buller  

Trafikverket vill påpeka att inomhusnivåer för buller inte bör överskrida de nivåer som 

anges i Boverkets byggregler (BBR). För inomhusnivåer i vårdlokaler, undervisningslo-

kaler, dag- och fritidshem kontor och hotell hänvisar BBR till Svensk Standard, (SS 

25268). Trafikverket förutsätter att kraven enligt Boverkets Byggregler avseende ljudni-

våer inomhus uppfylls. Trafikverket bekostar inga bullerreducerande åtgärder för ny-

byggnation.  

Avstånd  

Säkerhetszonen längs vägen är på sträckan närmast planområdet minst 7 meter från väg-

kant. Säkerhetszonen är det område utanför körbanan som av trafiksäkerhetsskäl ska 

vara fritt från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål. Bebyggelsen kommer 

enligt remitterade handlingar placeras utanför säkerhetszonen.  

Övrigt  

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 

 

Kommentar:  

Trafikalstring och påverkan på statlig infrastruktur  

Planhandlingarna har kompletterats med en kapacitetsutredning för cirkulationsplatsen 

inom planområdet, samt en alstringsberäkning för kvartersmarken. Utredningarna visar 

påverkan av kommunens samlade planering för Mölnlycke på motet. 
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Kapacitetsberäkningar för korsningspunkten mellan Boråsvägen och Säterivägen har ge-

nomförts av Kreera samhällsbyggnad AB. Uppdaterad trafikalstring Mölnlyckemotet 

Råda 1:1 med flera 2021-03-01, med prognostiserade trafikmängder under förmid-

dagens och eftermiddagens maxtimmar år 2030. Som underlag till prognostiserade tra-

fikflöden har trafikmätningar från oktober 2015 använts tillsammans med kommunens 

trafikprognos för år 2030. Kapacitetsberäkningar har genomförts med verktyget Capcal 

(version 4.5).  

Kapacitetsberäkningar för korsningspunkten mellan Boråsvägen och Säterivägen har ge-

nomfört med prognostiserade trafikmängder under förmiddagens och eftermiddagens 

maxtimmar år 2030. Som underlag till prognostiserade trafikflöden har trafikmätningar 

från oktober 2015 använts tillsammans med kommunens trafikprognos för år 2030. Ka-

pacitetsberäkningar har genomförts med verktyget Capcal (version 4.5).  

För att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning testas även ett scenario för år 2040. Pro-

gnosen från 2030 har extrapolerats i enlighet med Trafikverkets basprognos fram till år 

2040. Resultaten visar att belastningsgraden höjs på Boråsvägen väst men är fortfarande 

med viss marginal under 1.0 och således erfordras inga ytterligare åtgärder på grund av 

exploateringen. 

En känslighetsanalys har genomförts för utredningsalternativet under eftermiddagens 

maxtimme. Beräkning med den nya alstringen (5450 fordon) klargör att belastningsgra-

den nu klart under 1.0 på samtliga väglänkar i cirkulationsplatsen. Den mest belastade 

väglänken är Säterivägen norr med en belastningsgrad på 0.9, vilket är något över de 

önskvärda belastningsgraderna enligt Trafikverket. Beräkningarna visar dock på relativt 

korta kölängder på cirka 3 fordon i snitt under eftermiddagens maxtimme för de båda 

tillfarterna och påverkar därför inte riksintresset på väg 40. 

Ramper i Mölnlyckemotet  

Utfartsförbud har införts mot Säterivägen. Av- och påfartsramperna och planområdet 

avskiljs av allmänplatsmark NATUR/SKYDD enligt gällande plan. 

Risk från farligt gods  
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Efter samrådet har en riskutredning med avseende på farligt gods genomförts av Sweco 

Environment AB (2020-05-28). Planerade verksamheter ligger på ett avstånd på ca 100 

meter från väg 40 som är utpekad som en primär transportled för farligt gods. Samman-

taget görs bedömningen att den planerade bebyggelsen är möjlig att genomföra med av-

seende på risken från farligt gods om hänsyn tas till de åtgärdsförslag som föreslagits i 

den framtagna utredningen. Planbeskrivningen har uppdaterats med information om ris-

ker med avseende på farligt gods. Plankartan har uppdaterats med bestämmelse som 

hanterar risker med avseende på farligt gods. 

Geoteknik  

Planbeskrivningen har uppdaterats med information om att nya markbelastningar i sam-

band med detaljplanen inte får medföra försämrade geotekniska förhållanden för de stat-

liga vägarna i området. 

Dagvatten  

Planbeskrivningen har uppdaterats med information om att dagvatten från planområdet 

ska fördröjas så att nuvarande maximal avrinning vid nederbörd med återkomsttiden 20 

år inte överskrids. Dagvatten inom kvartersmark föreslås renas via biofilter och dagvat-

ten från parkeringsytor med fler än 25 st p-platser skall passera oljeavskiljare. Avrin-

ning från området ska vara densamma efter en exploatering som den är i dagsläget. 

Buller 

Planbeskrivning och plankarta har kompletterats efter yttrande i samrådet. Bestämmel-

ser har införts som reglerar att byggnader ska utformas så att bullernivån inte överstiger 

gränsvärden för ekvivalent ljudnivå enligt gällande lagstiftning i rum avsedda för över-

nattning. 

Avstånd Noteras 

 

Luftfartsverket 

Yttrande daterat 2019-10-26 
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LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljpla-

nen.  

Göteborg-Landvetter flygplats skall remitteras i ärendet.  

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 

yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 

förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.  

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning 

(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 

447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och pas-

siva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommiss-

ionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.  

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 

från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. 

Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 

meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli på-

verkade av en etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom flyg-

platsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och 

står för ”Minimum Sector Altitude”.  

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se www.lfv.se/flyg-

hinderanalys. 

 

Kommentar: Noteras 

YTTRANDEN FRÅN NÄMNDER, FÖRENINGAR, BOLAG, 
M.FL.   
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Räddningstjänsten 

Yttrande daterat 2019-11-08 

Överväganden 

Insatstid 

Räddningstjänstens insatstid i planområdet understiger normalt 10 minuter från Öjersjö 

samt Mölndals station. Dessa har dock inte tillgång till maskinstege. Räddningstjänsten 

kan därför inte tillgodoräknas för assisterad utrymning över 11 meter ovan mark. 

Tillgänglighet för räddningstjänsten 

Nytt vägnät ska utföras för att ge möjlighet för räddningstjänstens fordon att kunna stäl-

las upp på så vis att avståndet mellan fordon och byggnaders angreppspunkter inte över-

skrider 50 meter. 

Brandvattenförsörjning 

Tillgången till brandposter i området behöver kompletteras. Brandpostnätet i planområ-

det ska uppfylla riktlinjerna för konventionellt system med kapacitet 1200 1/min, i en-

lighet med VAV P83. 

Riskhänsyn 

Planområdet ligger inom 150 meter från transportled farligt gods. Översiktsplanen om-

nämner endast riskavstånd mot järnväg och inte till transportled väg. Riskanalys bör tas 

fram för att omfatta detta scenario. 

Bedömning 

Räddningstjänsten bedömer att följande behöver utredas inför beslut om detaljplan: 

• Brandpostnätet i planområdet ska uppfylla riktlinjerna för konventionellt system 

med kapacitet 12001/min, i enlighet med VAV P83. 
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• Riskanalys ska utföras för att säkerställa att aktuellt scenario omhändertas (risk-

avstånd till väg). 

 

Kommentar:  

Insatstid 

Noteras, förtydligas i planbeskrivningen. 

Tillgänglighet för räddningstjänsten 

Noteras, förtydligas i planbeskrivningen.  

Brandvattenförsörjning 

I samband med projektering ska behovet av brandposter tillgodoses inom planområdet.  

Brandpostnätet i planområdet ska uppfylla riktlinjerna för konventionellt system med 

kapacitet 1200 1/min, i enlighet med VAV P83. 

Riskhänsyn 

Planerade verksamheter ligger på ett avstånd på ca 100 meter från väg 40 som är utpe-

kad som en primär transportled för farligt gods. Sammantaget görs bedömningen att den 

planerade bebyggelsen är möjlig att genomföra med avseende på risken från farligt gods 

om hänsyn tas till de åtgärdsförslag som föreslagits i genomförd riskutredning. Planbe-

skrivningen har uppdaterats med information om risker med avseende på farligt gods. 

Plankartan har uppdaterats med bestämmelse som hanterar risker med avseende på far-

ligt gods. 

 

Västtrafik 

Yttrande daterat 2019-11-11 
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Västtrafik ser positivt på utveckling i närheten till ett starkt kollektivtrafikstråk och på 

ambitionen att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken. Tillsammans med före-

slagen utveckling av cykelstråken förbättras möjligheterna att resa hållbart till och från 

området. 

Vi ser positivt på samtliga föreslagna åtgärder för prioritering av kollektivtrafiken och 

har i det här skedet inga synpunkter. Trafiken i området är dock under utveckling och vi 

önskar ha dialog fortsatt för att synka planeringen av trafik och infrastruktur. 

 

Kommentar:  

Noteras 

 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Yttrande daterat 2019-11-12 

Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på bifogad lä-

geskarta. Som framgår därav, har Skanova anläggningar vilka kommer i direkt konflikt 

med föreslagen exploatering. 

Eventuell flytt bör meddelas med god framförhållning. 

Skanova förutsätter att exploatören bekostar omläggningen.  

Skanova samverkar om möjligt med andra ledningsägare både avseende utförande och 

läge. 

 

Kommentar:  

Noteras, frågan hanteras i genomförandeskedet. 
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Swedavia 

Yttrande daterat 2019-11-18 

Justering av influensområde för flyghinder har föranletts av remissvar inkommit från 

Göteborgs Landvetter Airport/Swedavia, se flik 4. Kontrollzonen är ett område kring 

flygplatsen som syftar till att skydda flygtrafik under start- och landningsfasen. I 

kontrollzonen flyger flygplanen på låga höjder. Området ska i möjligaste mån vara fritt 

från flyghinder. Kontrollzonen var inte utpekad som influensområde i remissen, se flik 

2. För att säkerställa flygplatsens funktion ingår nu kontrollzonen i influensområdet för 

flyghinder enligt ovanstående karta. Det är därför inte längre aktuellt att inkludera den i 

remissmaterialet aviserade bilagan ”Information från Göteborg Landvetter Airport inför 

hantering av vindkraftsutbyggnad i relation till flygsäkerhetskritiska ytor” i riksintresse-

anspråket. Enligt Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:155 krävs inte 

hindermarkering av föremål lägre än 45 meter. Föremål som är lägre än 45 meter över 

marken undantas därför från influensområdet för flyghinder inom kontrollzonen. Inom 

zonen för hinderstege enligt BCL-F finns inga undantag. 

Förtydligande (mejl dat.2019-11-19) 

I Trafikverkets precisering från 2011 finns bifogad illustration, texten innebär i korthet 

att influensområdet för flyghinder börjar 45 m över mark inom kontrollzonen. Kontroll-

zonen sträcker sig fram till området för detaljplanen och jag kan inte avgöra med säker-

het hur mycket av detaljplanen som berörs av detta. 

I Luftfartsförordningen finns också 25§ som ställer krav på en flyghinderanmälan, se 

nedan. 

Flyghinderanmälan 

25 § Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten ska minst fyra 

veckor innan arbetena påbörjas göra en anmälan till Försvarsmakten om arbetena avser 

uppförande eller tillbyggnad av en byggnad eller annan anläggning. Detta gäller om 

byggnadens eller anläggningens sammanlagda höjd kommer att överstiga 45 meter när 
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arbetet ska utföras inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter när arbetena ska utfö-

ras inom annat område. 

En flyghinderanmälan ska vara skriftlig och kortfattat beskriva projektets art, omfatt-

ning och exakta lokalisering, samt innehålla uppgift om namn och adress i fråga om den 

som utför eller låter utföra byggnadsarbetena. Försvarsmakten får meddela föreskrifter 

om att en flyghinderanmälan får lämnas i elektronisk form. 

Det var kombinationen av dessa två dokument som är bakgrunden till att jag skrev som 

jag gjorde i yttrandet.  

 

Kommentar:  

Noteras, detaljplanen tillåter inga byggnader med byggnadshöjd över 45 meter.  

 

Pensionärsrådet 

Yttrande daterat 2019-11-03 

Efter samråd har pensionärsorganisationerna PRO och SPF i Härryda kommun beslutat 

avstå från yttrande då det inte berör äldrebostäder eller andra äldrefrågor. 

Vi förutsätter dock att stor hänsyn tas till Agenda 2030 och hållbarhetsstrategiskt pro-

gram i kommunen 2020-2035. 

 

Kommentar: Noteras  

Rådet för funktionshinderfrågor 

Yttrande daterat 2019-11-08 

Gång-, cykel- och mopedtrafik i området och genom gång- och cykeltunnel, bör separe-

ras med tydlig markering, helst i avvikande färg/kulör.  
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Vägkorsningar och övergångar bör utföras i plan utan nivåskillnader och kantstenar.  

På sikt bör denna utformning planeras för utbyggnad/förbättring av genomgående be-

fintliga och nya stråk i samband med kommunens utbyggnadsplaner i hela tätorten.  

Detta skapar en säkrare och trivsammare miljö och minskar konfrontationsrisken mellan 

funktionsnedsatta och övriga trafikanter. 

 

Kommentar:  

Tillgänglighet på allmänna platser, ALM 

När man anlägger nya allmänna platser och områden ska de göras tillgängliga och an-

vändbara. Det gäller till exempel gator, torg, parker, fritidsområden och friluftsbad. 

Reglerna finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och använd-

barhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser 

och inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2).  Ut-

byggnaden av gång- och cykelbanor kommer att ske i enlighet med ALM. 

 

Härryda energi AB 

Yttrande daterat 2019-11-08 

Planförslaget berör befintliga elledningar vars ungefärliga läge redovisas på bifogad 

karta. 10 kV-ledningar- röd färg, 0,4 kV-ledningar - blå färg samt servisledningar - ma-

genta färg. Bild på befintligt elnät biläggs. 

Planförslaget innebär att Heab behöver ytterligare två E-områden för transformatorstat-

ioner, utöver de två som redan finns med i "Plankarta_Mölnlyckemotet_Samråd_2019-

10-24", vilka ska försörja de byggnader som planeras uppföras väster om motet. Se bi-

fogad fil "Råda 1-1 Heab yttrande". 

Förslag på placering av två tillkommande E-områden är inritat i bilagd fil 
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"Illustrationskarta_Mölnlyckemotet_2019-10-24 Heab yttrande" 

Befintlig snabbladdningsstation för elbilar placerad inom gastankstationens område om-

nämns inte i föreslagen detaljplan. Om föreslagen detaljplan innebär att snabbladdnings-

stationen behöver flyttas behöver ny plats för snabbladdningsstationen diskuteras. 

 

Kommentar:  

Berörda befintliga ledningar 

Noteras, frågan hanteras i genomförandeskedet. 

E-områden 

Planen medger E, teknisk anläggning, inom kvartersmark, för att transformatorstation 

eller annan nödvändig teknisk anläggning ska kunna anläggas där de gör bäst nytta i 

förhållande till framtida exploatering. 

Snabbladdningsstationer 

Marken kommer att planeras för annan användning. Diskussion pågår mellan Härryda 

Energi AB och kommunens mark- och exploateringsenhet. 

 

Vattenfall eldistribution 

Yttrande daterat 2019-10-31 

Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. 
och lämnar följande yttrande. 

 

Vattenfall har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra. 

 

Kommentar: Noteras 
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Miljö och hälsoskydd 

Yttrande daterat 2019-11-19 

Miljö och hälsoskydd lämnar följande yttrande gällande gastankstationen:  

I samband med avvecklingen av gastankstationen ska platsen genomgå en miljöteknisk 

utredning. Om marken visar sig vara förorenad så ska den saneras innan marken tas i 

anspråk för annat ändamål.  

 

Kommentar: Noteras 

 

Naturskyddsföreningen 

Yttrande daterat 2019-11-18 

Yttrande angående  

Detaljplan för del av Råda 1:1, Rådamotet i Mölnlycke Naturskyddsföreningen har fått 

anstånd att inkomma med yttrande senast 2019-11-18.  

Förkortningar i texten:  

RL = Rödlistad art, EU= Art listad i något av EU:s naturvårdsdirektiv. AF=Art fridlyst 

och skyddad enligt artskyddsförordningen, T= För Västlig taiga ”Typisk art”, 

S=Signalart enligt skogsstyrelsen, I = Indikatorart, ÅGP=Art som omfattas av nationellt 

åtgärdsprogram för hotade arter.  

Remissinstanser  

Naturskyddsföreningen anser att Mölndalsåns vattenråd bör ges möjlighet att avge ytt-

rande i detta planärende. Detta eftersom det berör exploatering av naturmark med stor 

vattenhållande förmåga och att avrinningen från planområdet sker till Rådasjöns natur-

reservat och dricksvattentäkt.  
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FN:s resolution Agenda 2030  

Naturskyddsföreningen vill i samband med detta yttrande särskilt hänvisa till FN:s reso-

lution Agenda 2030. En resolution som ställer krav på omedelbara åtgärder för att bland 

annat bevara biologisk mångfald och för att nå en hållbar utveckling. Kommunerna är 

särskilt utpekade som viktiga parter och aktörer. Under år 2019 har dessutom kommit 

två mycket oroande rapporter från FN:s två expertpaneler, dels panelen för biologisk 

mångfald (IPBES) och dels panelen för klimatförändringar (IPCC). Båda dessa rappor-

ter varnar för omfattande påverkan på vår miljö om vi bland annat inte minskar markan-

vändningen och exploateringarnas påverkan på utarmning av den biologiska mångfal-

den och på den ökande koldioxidhalten i atmosfären. Avverkning av skog och exploate-

ring av naturmark så som planeras i detta fall är mycket negativt för båda dessa omfat-

tande och allvarliga miljöproblem.  

Naturvärden  

Föreslagen detaljplan berör höga naturvärden då planen ligger intill ett naturreservat och 

Natura 2000-område och även innebär att mark inom naturreservatet tas i anspråk. Det 

förekommer dessutom ett större antal naturvårdsarter, varav flera rödlistade och skyd-

dade arter, som direkt eller indirekt berörs av planförslaget. Som exempel kan nämnas 

mindre hackspett (RL/AF), sparvhök(I), brun kärrhök (EU/AF), fiskgjuse (EU/AF), 

stjärtmes (I), gröngöling (RL/AF), bivråk (EU/RL/AF), sävsparv (RL/AF), åkergroda 

(EU/AF), läderbagge (EU/RL/AF) och bäckländorna nemoura dubitans (RL) och ne-

moura picteti (I). Vid Rådasjön förekommer även en ovanligt stor förekomst av olika 

arter fladdermössarter som nordisk fladdermus (EU/AF), dvärgfladdermus (EU/AF), 

långörad fladdermus (EU/AF), gråskimlig fladdermus (EU/AF), stor fladdermus 

(EU/AF), mindre brunfladdermus (RL/EU/AF), vattenfladdermus (EU/AF), fransflad-

dermus (RL/EU/AF), och mustasch/Brandts fladdermus 2 (EU/AF). Alla dessa är skyd-

dade enligt artskyddsförordningen och två av arterna, mindre brunfladdermus (CR) och 

fransfladdermus (VU) är nationellt rödlistade.  

Naturvärdesinventering  
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Det borde ha genomförts en naturvärdesinventering inom och i de områden som anslu-

ter till planområdet. Särskilt viktigt är detta med tanke på att ett naturreservat och Na-

tura 2000- område berörs och att även direkta intrång planeras i reservatet. Det har dess-

utom noterats ett stort antal skyddsvärda arter i närområdet som exempelvis mindre 

hackspett (RL/AF), sparvhök(I), brun kärrhök (EU/AF), fiskgjuse (EU/AF), stjärtmes 

(I), gröngöling (RL/AF), bivråk (EU/RL/AF), sävsparv (RL/AF), nordisk fladdermus 

(EU/AF), dvärgfladdermus (EU/AF), långörad fladdermus(EU/AF), gråskimlig fladder-

mus (EU/AF), stor fladdermus (EU/AF), mindre brunfladdermus (RL/EU/AF), vatten-

fladdermus (EU/AF), fransfladdermus (RL/EU/AF), och mustasch/Brandts fladdermus 

(EU/AF), åkergroda (EU/AF), läderbagge (EU/RL/AF) och bäckländorna nemoura du-

bitans (RL) och nemoura picteti (I). En undersökning och mer detaljerad inventering 

med utgångspunkt från kända naturvärden och arter bör därför göras. Den inventering 

av fågelarterna mindre hackspett, bivråk och fiskgjuse som utförts av kommunen inom 

planområde (Löfqvist 2019) är alldeles för begränsade såväl i areal som i vilka arter 

som omfattas.  

Hydrologi - avrinning  

Idag utgörs planområdet av mark bevuxen med skog, buskar och markvegetation. Vid 

regn under vegetationsperioden tar vegetationen upp större delen av nederbörden och 60 

procent av nederbörden återgår till atmosfären via avdunstning och växternas andning. 

Vid en exploatering av marken försvinner skogen och vegetationen och återgången av 

vatten till atmosfären halveras så att enbart 30 procent av nederbörden avgår. Detta in-

nebär att nästan dubbelt så mycket vatten blir kvar i området jämfört med idag. Effekten 

av en exploatering blir att en större mängd vatten kommer att avrinna från området. 

Dessutom försvinner den vattenrenade effekt som skogen och naturmarken har idag. Ef-

fekten blir en ökad mängd vatten som kommer att tillföras naturreservatet. Det är också 

stor risk för att mängden föroreningar som når reservatet och dricksvattentäkten kom-

mer att öka.  

Skyddade arter  

I närområdet till planområdet har ett flertal skyddade arter noterats som mindre hack-

spett (RL/AF), brun kärrhök (EU/AF), fiskgjuse (EU/AF), gröngöling (RL/AF), bivråk 
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(EU/RL/AF), sävsparv (RL/AF), nordisk fladdermus (EU/AF), dvärgfladdermus 

(EU/AF), långörad fladdermus(EU/AF), gråskimlig fladdermus (EU/AF), stor fladder-

mus (EU/AF), mindre brunfladdermus (RL/EU/AF), vattenfladdermus (EU/AF), frans-

fladdermus (RL/EU/AF), och mustasch/Brandts fladdermus (EU/AF), åkergroda 

(EU/AF) och läderbagge (EU/RL/AF). Arterna förekommer inom och i anslutning till 

reservatet. Målsättningen med reservatet är att naturligt förekommande arter skall beva-

ras i livskraftiga populationer. De nämnda arterna är dessutom skyddade genom art-

skyddsförordningen (miljöbalken) och vissa arter skyddas genom EU:s art- och habitat-

direktiv eller fågeldirektiv. Åtgärder som skadar eller försämrar arternas livsmiljöer och 

reproduktionsområden kan kräva en dispens.  

Den inventering (Löfqvist 2019) med eftersök av ”häckning” av mindre hackspett 

(RL/AF), fiskgjuse (EU/AF), och bivråk (EU/RL/AF) som utförts inom själva planom-

rådet är inte tillräcklig för att uppfylla artskyddsförordningen krav på underlag. För att 

uppfylla kraven borde även närområdet utanför planområdet ha inventerats. Detta då de 

skyddade arterna inte behöver ha sina boplatser inom planområdet för att detta skall räk-

nas som reproduktionsområde. De kan ha själva boet eller lekplatsen utanför planområ-

det och använda planområdet som födosöksområde och uppväxtområde för ungarna. 

Sker detta så utgör även planområdet en häckningsmiljö som är skyddad. Som exempel 

kan nämnas mindre hackspett vilken är en art som är konstaterad häckande i planområ-

dets närhet. Något boträd har inte noterats i skogen inom det tänkta planområdet men 

häckning av mindre hackspett har noterats strax intill vid Rådasjöns strand. Mindre 

hackspett behöver minst 40 hektar med orörd lövskog för att kunna häcka. Skogen inom 

planområdet utgörs av sådan lövskog som kan ingå som häckningsmiljö för mindre 

hackspett. Vid en inventering enbart inom planområdet med eftersök av mindre hack-

spetts boträd kan arten lätt missas trots att den förekommer i närområdet.  

I underlaget saknas helt undersökningar och bedömningar för flera andra skyddade arter 

som förekommer så som groddjur, fladdermöss och ett flertal fåglar. Det är anmärk-

ningsvärt att dessa ej har inventerats eftersom uppgifterna om arterna finns i kommu-

nens egna underlagsmaterial så som kommunens naturdatabas, fladdermusinventering 

för Rådasjön och underlagsrapporter för bildande av Rådasjöns naturreservat.  
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För att bedöma planens eventuella påverkan på skyddade arter bör först en naturvär-

desinventering med inriktning på skyddade arter göras. Därefter görs en artskyddsutred-

ning där var art för sig bedöms. Vid bedömningen måste även kumulativa effekter på ar-

terna i området av andra framtida exploateringar och arbetsföretag vägas in. I detta fall 

kan det röra sig om de planerade exploateringarna vid Råda stock, byggnation av ny 

roddanläggning i Rådasjön och planerade ändringar av Rådasjöns vattenregim genom 

sänkning av sjön. Vid bedömningarna måste Försiktighetsprincipen beaktas.  

Det är viktigt att en konsult med särskild inriktning och kompetens kring bedömningar 

av artskyddet anlitas. Utreds inte skyddade arter på rätt sätt kan planen komma att stå i 

strid med artskyddsförordningen och EU:s miljölagstiftning vilket kan utgöra skäl för 

upphävande av planen.  

Rådasjöns naturreservat  

Planen ligger direkt intill Rådasjöns naturreservat och delar av planen innebär även ett 

intrång i naturreservatet. Syftet med reservatet är bland annat att bevara områdets natur-

värden med dess biologiska mångfald. Den förekommande lövskogen med dess arter ut-

gör en väsentlig grund för bildande av reservatet och har ett särskilt skyddsvärde. 

Mindre hackspett är en av de målarter som pekas ut i naturreservatets skötselplan och 

målet för reservatet är att arten skall häcka inom reservatet med minst två par. Med 

tanke på att mindre hackspett har höga arealkrav för sin livsmiljö innebär detta att det 

även kan finnas behov av att lövskog även utanför reservatet bevaras. En sådan lövskog 

kan utgöras av den skog som nu föreslås exploateras i planförslaget. Planförslaget kan 

därför stå i strid med reservatets föreskrifter och målsättningar. Eftersom mindre hack-

spett dessutom är skyddad art så berörs även artskyddsförordningen vid en sådan be-

dömning. Samma sak gäller de förekommande fladdermössarterna vilka missgynnas av 

att lövskogen försvinner och av en ökad belysning i området.  

Planen påverkar dessutom naturreservatets hydrologiska förhållande då exploateringen 

norr om reservatet kan leda till förändringar av tillrinnande vattenflöde. De kan även 

leda till att ökade halter av föroreningar vilka via planerat dagvatten kommer att ledas 

till två bäckar i reservatet. 
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När det gäller intrånget och ianspråktagande av mark inom reservatet så krävs en sär-

skild dispens och en särskild prövning. Prövningen görs av kommunens miljö- och 

bygglovsnämnd och Naturskyddsföreningen utgår från att föreningen som brukligt får 

en sådan dispensansökan för samråd.  

Natura 2000-område  

Inom Rådasjöns naturreservat finns ett Natura 2000-område med skog som ligger på 

Labbera. Natura 2000-området utgörs av lövskogar med särskilt stort värde. Syftet med 

Natura 2000- området är att bevara skogarna med dess karaktäristiska och specifika ar-

ter. En sådan art är mindre hackspett. En exploatering av skogen inom planområdet 

skulle, så som tidigare påpekats, kunna påverka mindre hackspettens överlevnadsmöj-

ligheter vilket då även påverkar Natura 2000-området. Samma sak gäller för de nio 

olika fladdermössarter som förekommer vid Labbera Natura 2000-område.  

För Natura 2000-områden vilka omfattas av EU:s miljölagstiftning gäller en särskild 

lagstiftning och dispensprövning. Länsstyrelsen vilken ansvarar för Natura 2000-områ-

det bör kontaktas och frågan kring påverkan på Natura 2000-området bör utredas.  

Strandskydd  

Planområdet berör delar av det strandskydd som finns vid Rådasjön. I planen föreslås 

strandskyddet upphävas. Med tanke på de höga naturvärdena, naturreservatet, artföre-

komsterna och friluftsvärdena så bör ett upphävande av strandskydd utredas på ett be-

tydligt mer grundligare sätt än vad som gjorts i planen. Det bör särskild motiveras var-

för ett upphävande skall ske och det måste visas att ett upphävande inte strider mot 

strandskyddets syfte vilket är att slå vakt om de biologiska värdena och friluftslivet. 

Detta har ej skett i tillräcklig omfattning enligt planunderlaget.  

Dricksvattentäkt  

Planområdet ligger inom skyddsområdet för Rådasjöns vattentäkt och planområdets 

sydgräns ansluter till två bäckar till vilka det enligt planen avses ledas dagvatten från 

område. Rådasjön utgör en viktig regional vattentäkt för både Mölndal och Rådasjön 

vilket gör att det är särskilt viktigt att inte förorenat dagvatten når till Rådasjön. Med 
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tanke på att en exploatering innebär en minskad rening av regnvattnet och att en ökad 

mängd vatten kommer att nå till Rådasjön från området så är det viktigt att rening och 

reducering av dagvattnet sker före det att det lämnar planområdet.  

Dagvatten  

En exploatering och borttagande av skogen innebär att mer vatten kommer att tillföras 

marken i området. Detta innebär att avrinningen kommer att öka. Föroreningarna i vatt-

net kommer även att öka eftersom skogsmarkens idag renade förmåga försvinner.  

Naturskyddsföreningen anser att exploateringen inte får orsaka att nuvarande hydrolo-

giska förhållande i Naturreservatet får förändras. Det nya planområdet får inte heller in-

nebära att ökade halter av föroreningar når till naturreservatet. Detta kräver en modern 

och väl utvecklad dagvattenhantering. Det är bra att man föreslår ”biofilter” för dagvat-

tenhanteringen men det behövs troligen fler åtgärder. Ett förslag är ”gröna tak” på bygg-

naderna. Möjligen kan någon damm anläggas inom området. 

Betydande miljöpåverkan  

Sammantaget bör planen bedömas som betydande miljöpåverkan. Detta eftersom ett 

stort antal natur- och miljövärden är berörda och påverkan på dessa måste utredas och 

bedömas. Ett flertal skyddade arter berörs också. Planen berör dessutom världen av nat-

ionellt- och EU-rättsligt intresse. En särskild miljökvalitetsbedömning (MKB) bör upp-

rättas. 

 

Kommentar:  

Remissinstanser 

Mölndalsåns vattenråd kommer ges möjlighet att yttra sig i granskningsskedet. 

FN:s resolution Agenda 2030 

Härryda kommun ska bidra till en hållbar utveckling i regionen. Agenda 2030 är en 

utgångspunkt i kommunens styrning och vägledande i planerings- och 

utvecklingsarbetet. Kommunen ska agera där kommunen har rådighet och där insatserna 
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gör störst skillnad. Utifrån detta arbetar kommunen särskilt med fyra av de 17 

insatsområden som pekas ut i Agenda 2030, de 17 globala målen för hållbar utveckling. 

Dessa är fossilfri kommun 2030, biologisk mångfald, psykisk hälsa och ungas 

delaktighet. På ett långsiktigt strategiskt plan sker arbetet genom att Agenda 2030 

integreras i arbetet med den nya översiktsplanen för kommunen. I den kartläggs bl. a. 

kommunens jordbruksmark, en naturvårdsplan tas fram, samt genomgång av 

kommunens naturreservat görs i dialog med Länsstyrelsen. Ett annat exempel på hur 

kommunen arbetar långsiktigt är det pågående arbetet med ett hållbarhetsstrategiskt 

program med syfte att jobba bredare med de 17 globala hållbarhetsmålen. Programmet 

tas fram i dialog med civilsamhället. Exempel på kommunalt arbete med en mer direkt 

påverkan är projekt som rör till exempel hanteringen av invasiva arter, 

pollineringsprojekt, samt framtagande av kompensations-och skyddsåtgärder i pågående 

detaljplaner. Naturvärdes- och artinventeringar har genomförts inom planområdet under 

2020. Fridlysta arter har observerats inom området. I dialog med Länsstyrelsen har 

skyddsåtgärder gjorts för att minska påverkan på arterna. De skyddsåtgärder som gjorts 

är framförallt att planområdet minskat för att bevara värdefull natur väster om 

Säterivägen. I den nordvästra delen av planområdet har bestämmelse om allmän 

platsmark - natur införts. Planbeskrivningen har uppdaterats med information om de 

fridlysta arter som observerats samt hur detaljplanen anpassats för att skydda dessa.      

Naturvärden, naturvärdesinventering och skyddade arter 

Planområdet ligger intill ett naturreservat, men har länge varit utpekat i Härryda 

kommuns översiktsplan som utvecklingsområde för verksamheter. En 

naturvärdesinventering genomfördes under våren 2020. Inventeringen genomfördes 

enligt Svensk Standard SS 19 90 00, med detaljeringsgrad detalj. Vid inventeringen 

ingick tillägg för Detaljerad redovisning av artförekomst, samt Fördjupad 

artinventering. Under sommaren 2020 genomfördes en fladdermusinventering, samt en 

artskyddsutredning. Utredningen har resulterat i en ny, med Länsstyrelsen avstämd och 

godkänd planområdesgräns. 

Hydrologi - avrinning 

Dagvatten från planområdet ska fördröjas så att nuvarande maximal avrinning vid 

nederbörd med återkomsttiden 20 år inte överskrids. Dagvatten inom kvartersmark 
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föreslås renas via biofilter och dagvatten från parkeringsytor med fler än 25st p-platser 

skall passera oljeavskiljare. Biofilter bidrar med fördröjning, men ytterligare 

fördröjnings-anläggningar behövs för att uppnå erforderlig fördröjningsvolym för hela 

planområdet. I plankartan förses lågpunkter i anslutning till kulvertar för avrinning 

inom planområdet med prickmark. I anslutning till naturområde med höga naturvärden 

väster om planen införs också bestämmelse om förbud mot hårdgörande av mark. 

Kombinerat med bestämmelser som säkerställer att planområdet, eller nedströms 

fastigheter, inte översvämmas vid skyfall.  

Rådasjöns naturreservat och Natura 2000-område 

Härryda kommun har genomfört en naturvärdesinventering med inriktning mot 

skyddade arter inom planområdet, bl a mindre hackspett och fladdermöss. 

Planbeskrivningen har uppdaterats med information om skyddade arter samt planerade 

skyddsåtgärder. 

Risk för ökade halter av föroreningar då dagvatten leds till två bäckar i reservatet väntas 

inte öka i och med genomförande av planförslaget. Se beräkningar bilagda uppdaterad 

VA- och dagvattenutredning /planbeskrivning.  

Strandskydd 

Efter samråd har kommunen beslutat att inte upphäva strandskyddet för berörd del. Se 

ytterligare information i kommunens kommentar till Länsstyrelsens yttrande gällande 

strandskydd i samrådsredogörelsen. 

Dricksvattentäckt 

För att skydda vattentäkten och vattenkvaliteten beträffande det kommunala 

dricksvattnet, så är Rådasjön och dess närområde ett vattenskyddsområde. Inom 

vattenskyddsområdet finns det begränsningar beträffande tillåtna verksamheter och vad 

man som privatperson får lov att göra. Skyddsföreskrifter för Rådasjön (beslutade av 

Länsstyrelsen 1996-06-25) anger restriktioner och särskilda bestämmelser för 

verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt (bland annat 

för hantering och lagring av petroleumprodukter). Allmän aktsamhet (§ 11) ska enligt 

19 kap 1 § vattenlagen iakttagas inom skyddsområdet för att undvika att Rådasjön 

förorenas. Det pågår för närvarande en översyn av Rådasjöns vattenskyddsområde. 
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Detta arbete är inte avslutat vid tidpunkten för framtagandet av dessa handlingar, 

planförslaget förhåller sig dock till förslaget för skyddsföreskrifter för Rådasjöns och 

Norra Långvattnets vattenskyddsområde. Se avsnittet vattenskyddsområde på sidan 9 i 

planbeskrivningen.  

 Dagvatten  

Fördröjning och rening av dagvatten ifrån det exploaterade planområdet är viktig för att 

motverka ökad belastning av flöden och föroreningar på naturreservatet och 

dricksvattentäkten Rådasjön. Härryda kommun har låtit utföra en ny VA- och 

dagvattenutredning. Föreslagna åtgärder i rapporten ska säkerställa att exploatering är 

möjlig utan negativ påverkan på recipienten. (VA- och Dagvattenutredning till 

detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. SWECO 2021-02-23). 

Betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planen ej innebär betydande 

miljöpåverkan. En miljökonsekvensutredning kommer därför ej tas fram. 

 

Göteborgs ornitologiska förening, GOF 

Yttrande daterat 2019-11-15 

 

Göteborgs ornitologiska förening har tagit del av detaljplanen för Mölnlyckemotet och 

har följande kommentarer på förslaget.  

Vi vill betona att den fågelinventering som gjorts är genomförd av en privatperson och 

inte i föreningens regi, vilket kan misstolkas utifrån fågelrapporten. Enligt rapporten har 

ingen häckning eller häckningskriterier för mindre hackspett gjorts under häckningspe-

rioden. Det finns dock åtskilliga häckningsindicier och säkerställt häckning i naturreser-

vatet Rådasjön bl.a. i närheten av viadukten under vägen vid Råda Porta västra. Arten 

förekommer också flitigt under häckningstid även i närområdet kring råda Portar.  

Det råder alltså inga tvivel om att arten använder närområdet för häckning. Mindre 

hackspetten är en art som har landskapsekologiska krav vilket framgår av den artvisa 

Page 263 of 456



64 (81) 

 

 

vägledningen1 för arten. Bl.a. kräver den cirka 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett 

område på ca 200 ha för sin häckning. Under vintern utsträcks födosöket till ett betyd-

ligt större område, upp till 1500 hektar. Arten utnyttjar då grandominerade skogar i be-

tydligt högre utsträckning, där födosök sker i äldre grovgreniga granar.  

GOF menar att aktuellt område har de kvaliteter som arten kräver, lövdominerad skog, 

bitvis en hel del äldre och även döda trädstammar som den utnyttjar under sina födosök. 

Området har till sin karaktär likartade habitat som finns inne i reservatet och har alltså 

liknande kvaliteter som Rådasjöns naturreservat. Även om arten inte häckar i området 

utgör området ett potentiellt häckningsrevir för häckande individer inne i reservatet. 

Sannolikt utnyttjar även arten området vintertid för sitt födosök.  

Arten är klassad som NT (hänsynskrävande) och enligt ArtDatabanken har minsknings-

takten uppgått till 25 (10-40) % under de senaste 15 åren. Arten är beroende av nå-

gorlunda sammanhängande habitat under häckningen och sannolikt även under vintern. 

Minskar habitatet för arten minskar givetvis även förutsättningarna för att arten skall 

kvarstå som häckfågel. Det är därmed motiverat att Länsstyrelsen ålägger Härryda kom-

mun att inom ramen för artskyddsförordningen söka dispens från artskyddsförordningen 

i detta fall och i dispensen föreslå att kommunen kompenserar för den habitatförlust 

som de 7 hektar som artens livsutrymme minskar med i närområdet. Detta är också syf-

tet med artskyddsförordningen att habitatförlust eller försämringar för arterna inte är 

tillåtna.  

Lämpliga kompensationsåtgärder kan bestå i att skada/veteranisera (yngre) lövträd, 

skapa död ved, ev lägga igen dike och dränka skog med minst lika stora ytor som den 

livsmiljö som försvinner. Kompensationsåtgärder har utförts på ett bra sätt på sydöstra 

sidan av Rådasjön. Vid detta tillfälle gjordes kompensationen för anläggning av de dag-

vattendammar som skall göras inne i Mölnlycke centrum. Även där drabbades mindre 

hackspetten av habitatförlust. GOF vill dock betona att det finns inga av oss kända stu-

dier som visar på positiva åtgärder för arten, men det är sannolikt att den gynnas av 

detta. Området där man gör kompensationsåtgärder bör ges ett lagstadgat skydd som na-

turvårdsavtal. 
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Det står i fågelrapporten att det inte finns träd som når upp till kriterierna för skydds-

värda träd i området, men GOF har besökt området och bedömer att det ändå finns 

grova lövträd i området som man bör spara. Dessa bör pekas ut och skyddas i planbe-

stämmelserna. En del av de avverkade träden kan läggas som lågor i angränsande skog, 

som död ved vilket är en bristvara i dagens skogslandskap.  

GOF föreslår att föreningen tillsammans med kommunal tjänsteman t.ex. kommuneko-

log väljer ut lämpliga skogsavdelningar på kommunal mark på sammanlagt minst 7 hek-

tar norr om motorvägen som skulle kunna utvecklas till lämpliga habitat för mindre 

hackspetten i det fall kommunen får dispens från artskyddsförordningen. 

 GOF föreslår också att föreningen tillfrågas kring hur det habitat som kan behållas 

inom det föreslagna detaljplaneområdet kan behållas och utvecklas som habitat för 

mindre hackspett. 

  

Kommentar: 

Planområdet omfattning reduceras i syfte att spara värdefulla naturområden för mindre 

hackspett och fladdermöss. Denna skyddsåtgärd är avstämd och godkänd av Länsstyrel-

sen. Åtgärden baseras på artskyddsutredning utförd av Naturcentrum AB 2020-11-03. 

 

Mölndals stad 

Yttrande daterat 2020-03-27 

 

Vi har stämt av på tjänstemannanivån och med plan- och exploateringsutskottet och 

kommer här med några synpunkter kring samrådshandlingarna av planen vid Möln-

lyckemotet. Det har inte funnits tillräckligt med tid att hantera frågan i kommunstyrel-

sen då ni planerar granskning innan sommaren. Därför är det fortfarande viktigt att vi 

får den till oss i granskningen så vi har möjlighet att komma med ett formellt yttrande 

också. 
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Trafikalstringen har jag ju redan frågat mig om, men vill återigen skicka med att det är 

viktigt att se hur det påverkar trafiken mot Mölndals stad. 

Användningen J finns med i detaljplanen, vilket ju innebär att det finns risk för att föro-

renande verksamheter kan etablera sig i området. Detta behöver enligt oss ses över och 

användningen skulle behöva avgränsas så att verksamheter som riskerar att påverka vat-

tentäktens kvalitet inte tillåts. 

Vi har några kommentarer på VA- och dagvattenutredningen också: 

- Handlingen är daterad 2017 och skulle behöva uppdateras efter nuvarande krav. 

Förutsättningarna på dagvattenområdet förändras ständigt så viktigt att hand-

lingen är aktuell.  

- Dagvattenhanteringen är mycket viktig i området eftersom utsläpp är en av de 

stora riskerna för vattentäkten. Det är viktigt att dagens påverkan inte försämras.  

- Eftersom området avvattnas mot Rådasjön som är en mycket viktig vattentäkt 

för regionen bör hänsyn tas till detta faktum även om vso i äldre beslutet inte re-

glerar vissa saker och har en snävare avgränsning i tillrinningsområde till Råda-

sjön. Regleringar gäller exempelvis sprängning och masshantering i byggnads-

skedet. Planen bör koppla till de nya förslagen på föreskrifter. Förslaget till upp-

daterat vso som följer miljöbalkens krav är inlämnat till Länsstyrelsen för hand-

läggning och beslut.  

- Förslaget i VA- och dagvattenutredningen när det gäller rening i biofilter anser 

vi är bra, men vi anser att oljeavskiljare bör finnas även vid mindre antal p-plat-

ser än 50 st eftersom planområdet ligger i anslutning till dricksvattentäkt.  

- Av VA- och dagvattenutredningen (s 6) framgår att dagvattensystemet delvis är 

i oklart skick. Detta bör utredas i samband med exploateringen så att det dagvat-

ten som uppkommer passerar de dagvattendammar som det skrivs om. Vidare 

att dagvattendammar (s 17) förses och driftas med avstängningsmöjlighet om 

det skulle ske en olycka.  

- När den nya avloppspumpstationen (VA- och dagvattenutredningen s 15/plan-

beskrivningen s 24) byggs bör utredning göras för att förhindra bräddning helt.  

- Områdets mark bedöms inte vara förorenat, men masshantering och eventuella 

utfyllnadsmassor från annan plats ska kontrolleras (hänvisning till föreslaget 

vso-reglering).  
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Kommentar: 

Trafikalstring  

En känslighetsanalys har genomförts för utredningsalternativet under eftermiddagens 

maxtimme. Trafikalstringen kommer endast påverka Mölndals stad marginellt, då det 

största trafikflödet kommer att gå ut på väg 40. Detaljplanen kan innebära positiv 

påverkan för Mölndals stads hållbara resor, bl a genom ökat antal cyklister. 

Användning av J i plankartan  

Planområdet är en naturlig fortsättning på befintligt verksamhetsområde. Det är dock 

mycket viktigt att dagvattenhanteringen löses i planen på ett för omgivningen, främst då 

vattentäkten, säkert och tillfredställande sätt. 

Dagvattenhantering  

VA- och dagvattenutredning har uppdaterats, och plankarta och planbeskrivningen i en-

lighet med denna. Totala föroreningshalter och mängder från exploateringen för befint-

lig och framtida situation före och efter rening har beräknats. Efter rening beräknas de 

årliga föroreningsmängderna vara likvärdiga eller lägre än den befintliga belastningen 

för samtliga ämnen utom kväve (N). Tillskottet från planerad exploatering bedöms dock 

inte öka halten i recipienten då planområdets avrinning endast utgör 4 ‰ av den totala 

tillrinningen till Rådasjön. Den ekologiska kvoten som används för underlag till klass-

ning av status av näringsämnen bedöms inte heller den försämras. Exploateringen be-

döms därför inte försämra den ekologiska och kemiska ytvattenstatusen i vattenföre-

komsten nedströms, den bedöms inte heller försvåra möjligheten att uppnå god status i 

vattenförekomsten i sin helhet.  

Oljeavskiljare ska installeras för parkeringsytor med mer än 25 platser.  

Förslag på nya föreskrifter för vattenskyddsområde 

Det pågår för närvarande en översyn av Rådasjöns vattenskyddsområde. Detta arbete är 

inte avslutat vid tidpunkten för framtagandet av dessa handlingar, planförslaget förhåller 
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sig dock till förslaget för skyddsföreskrifter för Rådasjöns och Norra Långvattnets vat-

tenskyddsområde. Se avsnittet vattenskyddsområde på sidan 9 i planbeskrivningen.  

Förhindra bräddning i den nya avloppspumpstationen 

För att förhindra bräddning från den planerade avloppspumpstationen kan denna förses 

med en större sumpvolym än normalt. Även bräddnivån kan läggas högt, dock inte 

högre än ledningsnätets dämningsnivå enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för vat-

tentjänster i Härryda kommun). Stationen förses med uttag för reservkraft eller ett stat-

ionärt reservkraftaggregat som säkerställer driften på stationen vid strömbortfall. Med 

tanke på att pumpstationen blir belägen inom primärt vattenskyddsområde är stationärt 

reservkraftverk att föredra. 

Eventuella utfyllnadsmassor ska kontrolleras  

Noteras 

 

REMISSINSTANSER SOM INTE LÄMNAT YTTRANDEN  

Av de remissinstanser som samrådshandlingarna skickades till har inga synpunkter 

inkommit till kommunen från: 

• Renova 

• Brottsförebyggande rådet 

• Rådet för idéburna organisationer 

 

SYNPUNKT FRÅN SAKÄGARE 

Kindbogården 1:104 (Colamano AB, Varsego) 

Yttrande daterat 2019-11-13 

Vi motsätter oss starkt delar av förslaget på aktuell detaljplan. Infarten till det nya områ-

det via Metallvägen kommer gå rätt in på vår tomt och äventyra hela vår verksamhet. Vi 
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har haft fysiskt besök tjänstepersoner på kommunen och har då med tydlighet påvisat 

detta.  

Vårt förslag är att ni i detaljplanen flyttar denna väg c:a 10 meter norrut och med det 

gränsar vägen till vår tomt istället för att ta vår tomt i anspråk. Vi kan då fortsätta driva 

vår verksamhet som nu i vår helt nybyggda fastighet. 

Längre in på vår tomt vill ni via den nya detaljplanen ta över mark från oss och föreslår 

att vi ska skifta till angränsande mark som ägs av kommunen. Om detta ska bli aktuellt 

måste vi få tillgång till minst lika stora ytor som de ytor som ni vill ta över från oss. 

Detta är en absolut nödvändighet för att vi ska få plats nog på vår tomt att bedriva vår 

verksamhet och också ha möjlighet att på sikt kunna växa vårt företag. 

 

Kommentar:  

Plankartan har justerats utifrån ovanstående synpunkter, Metallvägen flyttas norrut i 

planförslaget. I och med det kommer befintliga p-platser att försvinna. Dessa ersätts 

väster om angränsande fastighets bebyggelse.   

Överenskommelse angående markbyte ska träffas innan detaljplanen antas. 

 

SYNPUNKTER FRÅN EJ SAKÄGARE 

Nedan följer inkomna synpunkter från ej sakägare samt kommunens kommentarer, 

ingen inbördes rangordning finns för de olika frågorna. 

 

Privatperson 01 

Yttrande daterat 2019-10-24 
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Har man tittat på om det går att etablera IES i detta område? Bra kommunikation från 

GBG och Landvetter (Öjersjö?), nära "internationella" företag som kan ha intresse en-

ligt Per Vorberg och bra "drop off" av barn för alla föräldrar som jobbar i Gbg...? 

Kommentar:   

Utredning av etablering av en skola inom området ingår inte i det uppdrag som ligger 

till grund för planförslaget. 

 

Privatperson 02 

Yttrande daterat 2019-10-29 

Gör inte samma misstag som med Brings logistikanläggning i direkt anslutning till bo-

stadsområde. Har inneburit stor påverkan för boende i området. En motsvarande verk-

samhet med tung trafik på östra delen av aktuellt planområde (anslutning via Metallvä-

gen) kommer ytterligare förvärra situationen för boende i området med tanke på bul-

ler/trafik. Den sortens verksamhet samlas rimligtvis på andra sidan rv 40, Mölnlycke fö-

retagspark. Ett exempel på omdömeslös planering från kommunen, där man samtidigt 

hade en plan om att anvisa mark till Pixbo gymnastiks nya hall i företagsparken. Hade 

varit mer rimligt att den ligger i anslutning till bebyggelse med möjlighet att ex cykelle-

des ta sig till och från träning. 

Kommentar:  

Planuppdraget syftar till att skapa en attraktiv entré till Mölnlycke med möjlighet till 

många arbetsplatser i ett läge med god tillgång till kollektivtrafik. Kommunens 

trafikenhet arbetar löpande med att se till att kommunen har en god trafiksituation.  

 

Privatperson 03 

Yttrande daterat 2019-10-31 

• För att bebyggelsen skall fungera som ett ”landmärke” vid infarten mot Möln-

lycke är det viktigt att bebyggelsen på den västra sidan höjdmässigt klart råder 
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över den östra sidan för att inte splittra fokus. Det ger även förutsättningar för en 

identitetsskapande arkitektur. 

• Västra planområdet: Öka BYH till 60 m (~20 vån). 

Öka nockhöjd till ~140 m. 

Det innebär inte att det måste bli 20 våningar men ger ägaren en möjlighet att 

kunna satsa på identitetsskapande arkitektur. 

• Ange max BYA för BYH 40-60 m (t ex ca 800 m2) för att säkerställa kontrasten 

mellan hög och lägre bebyggelse. 

• Nedre delen av höghuset kan innehålla kontor meden den övre delen reserveras 

för hotell med t ex skybar, restaurang, spa etc. med sin fantastiska utsikt över 

Rådasjön 

• Den västra delen bör reserveras för kontor, hotell, hantverk, tjänsteföretag o likn. 

Dvs ej industri. 

Den östra delen bör å sin sida ej innehålla hotell – för att undvika splittring. 

• Tveksam nytta att för västra delen illustrera tänkbar bebyggelseutformning. Låt 

arkitekten/ägaren föreslå lämplig utformning. De är bättre rustade för detta. 

• Knyt ihop bebyggelsen på den västra sidan med den på den östra sida genom att 

i planen förbereda för framtida gångbro. Hiss kommer ändå att finnas i byggna-

derna på var sida vägen. Bron kan glasas in som väderskydd 

• Föreslå gärna intressenterna för den västra delen att utlysa en arkitekttävling om 

utformningen. Bör resultera i lite högre kvalitet än dagens massproducerade, 

trendiga och slätstrukna lådarkitektur med oregelbundet placerade fönster och 

skarpa 90-gradershörn. 

• Extra viktigt är avslutningen på höghuset där ”Karlatornet” är ett bra och peda-

gogiskt exempel på vad man bör undvika. Avslutningen bör i stället utformas 
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som en naturlig och mjuk länk mellan byggnaden och himlen vilket ger en extra 

dimension åt upplevelsen beroende på väder och årstider. 

 

Kommentar:  

Arbetet utgår från ett uppdrag att utifrån platsens naturliga förutsättningar skapa en 

tydlig entré till Mölnlycke. För att möjliggöra för flera olika exploatörer att utveckla 

marken upprättas en flexibel detaljplan. Kommunen ser positivt på att en framtida 

exploatör utlyser en arkitekturtävling för att höja den arkitektoniska kvaliteten. 

 

Privatperson 04 

Yttrande daterat 2019-11-04 

Varför har det inte gjorts någon naturvärdesinventering? I området finns uppenbarligen 

ädellövskog, vilket tyder på höga naturvärden. Mölnlyckes natur är ett starkt skäl för 

människor att flytta hit och bidrar därmed till att göra kommunen attraktiv. Ytterligare 

ett verksamhetsområde är däremot inte något trevlig entré till Mölnlycke. 

 

Kommentar:  

Uppdraget är att skapa förutsättningar för en bebyggd och välkomnande entré till Möln-

lycke. En naturvärdesinventering har tagits fram till granskningen. 

 

Privatperson 05 

Yttrande daterat 2019-11-05 
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Men kanske finns det här plats för en internationell engelsk skola som vare sig kommer 

att störa befintlig bebyggelse, vara kollektivtrafikmässigt lättillgänglig samt med bil till-

gänglig från såväl Mölndal, Partille, Landvetter och Mölnlycke. Samt för näringslivet 

som tydligen efterfrågar etableringen av IES. 

 

Kommentar:  

Utredning av etablering av en skola inom området ingår inte i det uppdrag som ligger 

till grund för planförslaget. 

 

Privatperson 06 

Yttrande daterat 2019-11-06 

Om nu IES nödvändigtvis skall etableras i Mölnlycke (vilket i sig bör diskuteras) tycks 

detta område vara klokt att titta på som möjlig plats med tanke på bra kommunikationer 

och tillfälle att planera klok infrastruktur från början. 

 

Kommentar:  

Utredning av etablering av en skola inom området ingår inte i det uppdrag som ligger 

till grund för planförslaget. 

 

Privatperson 07 

Yttrande daterat 2019-11-07 

Bra med att cyklister och gående får en egna tunnlar så trafiken blir planskild. Trafiklju-

sen bör ses över så de styrs smartare. Känns som de har varit lite "dumma". 
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Bra om det blir enklare att komma från Mölnlyckehållet på Boråsvägen och komma ige-

nom rondellen lite enklare. Blir ofta stopp när tung trafik inte kommer in i rondellen 

pga. mycket trafik på Säterileden. 

 

Kommentar:  

Härryda kommuns trafikenhet ser kontinuerligt över alla trafiklösningar, men frågan 

hanteras inte i detaljplanen. 

 

Privatperson 08 

Yttrande daterat 2019-11-08 

Tycker inte om att det byggs på den sydvästra sidan av motet, skogen och stenmurarna 

är fina blickfång och barriärer mot motorvägen. Vi behöver träd och natur som renar 

luften, hindrar buller ner mot sjön. 

 

Kommentar:  

Efter genomförda natur- och artskyddsinventeringar under 2020 har planområdet mins-

kat i väster, detta för att skydda områdets arter. 

 

Privatperson 09 

Yttrande daterat 2019-11-08 

 

Missa inte chansen att bygga en pendelparkering i anslutning till busshållplatsen! Pen-

delparkeringarna vid Mölnlycketerminalen är redan fulla vid 9-tiden och chansen att 

hoppa över bussarnas rundturer i Mölnlycke och åka med dom på sista hållplatsen vid 

motorvägen skulle vara mycket attraktiv. 
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Kommentar:  

Utredning av pendelparkering inom området ingår inte i det uppdrag som ligger till 

grund för planförslaget. 

 

Privatperson 10 

Yttrande daterat 2019-11-11 

Synpunkter på utformning av Mölnlyckemotet 

1. Tunneln norr om cirkulationsplatsen, under Säterivägen bör få ta lite mer mark i 

anspråk för att tunnels ska kunna göras så öppen som möjligt. Allt för att und-

vika kollisioner mellan cyklister och gående. 

Elcyklar gör att farten är relativt hög även om det lutar uppför. Gående har ofta 

hörlurar så det behövs plats för att undvika kollisioner för uppmärksamheten är 

generellt lägre nu än för bara 10 år sedan. Ser att detta finns i planen men det är 

viktigt att detta inte bantas bort. 

2. Korsningen vid Metallvägen kommer nu få öka trafik. Cyklister har idag mycket 

dåligt skydd i denna korsning och incidenter är vanliga då bilar som ska ut från 

området inte tittar efter cyklister på cykelbanan. 

Skulle uppskatta om bilister som kommer på Metallvägen tvingas sänka farten 

genom fysiska hinder i vägbanan. 

3. Den planerade nya in/utfarten mot Boråsvägen i väster kommer korsa en relativt 

trafikerad cykelbana med cyklande i hög hastighet då det lutar utför. Det är ett 

måste att bilar som ska in/ut tvingas väja för cyklisterna och att anslutningsvä-

gen för någon form av fysiskt hinder i vägbanan för att öka uppmärksamheten 

från bilister. 
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Det får inte bli lika illa som befintlig korsning vid Metallvägen och den nya far-

liga rondellen vid Paketvägen. 

Skulle vara bra om ni kunde presentera mer i detalj hur utformningen av kors-

ningarna blir innan byggnation påbörjas och kontrakt är påskrivna så att vi som 

cyklar kan få dela med oss av våra erfarenheter. Rondellen vid Paketvägen är di-

rekt farlig för cyklister och där känns det som inga synpunkter har hämtas in vid 

bygget. 

Hoppas vi kan undvika detta när det nu byggs nytt. 

 

Kommentar:  

1. Planen medger olika utformningar för att kunna skapa en trygg och säker gång- och 

cykelväg.  

2. Korsningen vid Metallvägen ligger utanför planområdet och hanteras inte inom ra-

men för detaljplanen. 

3. Utformning av infarten till den västra delen av planområdet, vilken korsar gång- och 

cykelbanan längs Boråsvägen, kommer att bevakas i projekteringsskedet. 

Privatperson 11 

Yttrande daterat 2019-11-11 

Angående ny detaljplan för Mölnlyckemotets södra del (Planens formella namn: Detalj-

plan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke). 

Som boende på Råda Portar har vi märkt av en ökad trafik, dessutom av tunga fordon, i 

och med bygget av Paketvägen samt den verksamhet som pågår där. När vi nu får in-

formation att Mölnlyckemotet ska berikas med fler företag etc som ska använda sig av 

infarten till Metallvägen väcks vår oro för än mer störande trafik. Råda Portar är redan 

ett bostadsområde som störs av trafikljud och med mer trafik oroar vi oss för vår boen-

demiljö. 
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Om man ska bygga om Mölnlyckemotet samt utöka med fler verksamheter i området 

föreslår vi att tung trafik leds om från Boråsvägen och Paketvägen, samt att nybyggnat-

ion också leds om till att färdas direkt från motorvägsavfarten in på industriområdet. 

Detta skulle minska trycket på Boråsvägen och vara till gagn för oss boende på Råda 

Portar. 

 

Kommentar:  

Korsningen vid Metallvägen ligger utanför planområdet och hanteras inte inom ramen 

för detaljplanen. Kommunen arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

på kommunala vägar. Trafikutredningen har uppdaterats inför granskningen. Länsstyrel-

sen och Trafikverket har tydligt utryckt under samrådet att det inte är aktuellt med nya 

kopplingar direkt till väg 40. 

 

Privatperson 12 

Yttrande daterat 2019-11-14 

Jag anser att en pendelparkering bör placeras vid Mölnlyckemotet. Att resenärer kör en 

onödig sträcka på riksväg 40 för att parkera på pendelparkeringen vid Delsjömotet 

känns inte hållbarhetsmässigt bra. I nuläget flyter trafiken på sträckan Mölnlyckemotet - 

Delsjömotet bra större delen av dygnet, men när regionen växer kan det bli än viktigare 

att bilburna resenärer parkerar sina bilar så långt från stan som möjligt. 

Har ni planerat för pendelparkering? Finns yta reserverad för det? Om man skulle vilja 

kombinera parkeringshus med en välkomnande entré till samhället, så gäller det att ha 

med parkering i tankarna redan från början. 

 

Kommentar:  
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Pendelparkering har inte ingått i det aktuella uppdraget. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra för verksamheter inom området. Vanligtvis när kommunen planerar 

pendelparkering görs det i närmare anslutning till bostadsområden.  

 

ÄNDRINGAR 

Ändringar i plankartan  

• Risk farligt gods: Plankartan har uppdaterats efter samråd med egenskapsgräns 

som anger att för kvartersmark närmare än 150 meter från väg 40 ska ventilation 

placeras bort från väg 40. Bestämmelse har även införts om att fasader mot väg 

40 ska utföras i obrännbart material.  

o b1 - Ventilationen ska utföras så att friskluftsintag placeras vända bort 

från väg 40 

o b2 - Fasad mot väg 40 ska utföras med obrännbart material  

• Utfartsförbud mot Säterivägen har lagts till i plankartan. 

• Bestämmelsen p1 har tagits bort ur planområdets östra delar i plankartan.  

• Planområdet har ändrats: I sydväst, vid cirkulationsplatsen har plangränsen 

utgått från trafikförslag upprättat av Kreera samhällsbyggnad AB (omfattar en 

yta om ca 250 kvm utöver gällande detaljplans avgränsning). 

• Planområdets västra gräns har flyttats österut som skyddsåtgärd för arter som 

påträffats i området.  

• I plankartan förses lågpunkt i västra planområdet i anslutning till naturområde 

med höga naturvärden med prickmark runt kulvert för avrinning. 

o Utöver detta förses ytan med bestämmelse om förbud mot att hårdgöra 

markytan samt skydd mot störning översvämningsbar yta.  

 n2 – Marken får inte hårdgöras. 
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 m1- Översvämningsbar yta 

o Plushöjd har lagts till i plankartan på Metallvägens förlängning för att 

säkerställa trafikåtgärder och dagvattenavrinning. 

• Bestämmelse om villkor för startbesked införs i plankartan. 

o a1- Startbesked får inte ges för byggnation förrän bergsäkringsåtgärder 

och stabilitetsåtgärder utförts. Åtgärder ska godkännas av 

bergssakkunnig. 

• Planbestämmelse för att säkerställa riktlinjer för buller i rum avsedda för 

övernattning i har införts i plankartan. 

• Ändrad lokalisering av tillfartsgata i östra planområdet (Metallvägens 

förlängning).  

• Utformningsbestämmelse i sydöstra planområdet för teknisk anläggning har 

införts i plankartan. 

Ändringar i planbeskrivningen  

• Planbeskrivningen har kompletterats med information om kapaciteten i 

Ryaverkets avloppsreningsverk. 

• Miljökvalitetsnormer för luft: Planbeskrivningen har uppdaterats med 

information och kommunens bedömning avseende miljökvalitetsnormer för luft.  

• Förorenad mark:  

o Planbeskrivning förtydligad avseende hantering av potentiellt förorenade 

massor vid genomförande.  

o Förtydligande rörande 1,1 dikloretan. 

• Beskrivning av påträffade arter i området, samt de åtgärder som gjorts för att 

skydda arterna. 
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•  Beskrivning av detaljplanen i förhållande till förslag på nytt 

vattenskyddsområde. 

•  Förtydligande kring att markbelastningar inte får medföra försämring för statlig 

väg. 

•  Beskrivning av hur dagvattnet från området avses fördröjas och renas. 

•  Beskrivning av insatstid, tillgänglighet för Räddningstjänsten, 

brandvattenförsörjning. 

•  Beskrivning av att flyghinderanmälan krävs för byggnation som överstiger 45 

meter. 

• Krav på oljeavskiljare vid 25 p-platser har införts. 

Utöver ovanstående ändringar av planbeskrivningen har även redaktionella ändringar 

gjorts.  

 

 

 

 

 

 

Mölnlycke i mars 2021 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Plan och bygglov 
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Therese Axenborg   Martin Hallberg 

t.f. Verksamhetschef plan och bygglov  Planarkitekt, Krook & Tjäder 

 

Anna Sofia Wannerskog   Marcus Broman 

Planarkitekt    Planarkitekt 
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HÄRRYDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kornmunstyrelsen 2015-11-23 17

Ks § 343

uPPRÄ TTANDE AV DETALJPLAN FÖR DEL AV RADA 1:1 M.FL.,
MÖLNL YCKEMOTET, I MÖLNL YCKE

Dnr 2015KS531 214

Vid Mölnlyckemotets södra del, infarten till Mölnlycke fran Riksväg 40, fore
släs utveckling av omrâden for verksarnheter och trafikantservice pâ bada
sidor av Säterivägen. För det aktuella omrâdet behöver en detaljplan upprättas.

Omrâdet väster om Säterivägen är idag till största delen naturmark och saknar
delvis detaljplan. Omrâdet är utpekat i kommunens översiktsplan ÖP2012 som
utbyggnadsomrâde for verksarnheter pâ kort sikt.

Omrädet öster om Säterivägen ingâr i Säteriets industriomrâde och markan
vändningen regleras av detaljplanema S-9, S-88 och P-93f3. Marken närmast
Säterivägen utgörs av naturmark. För Säterivägen och motet gäller detalj
planema P-90114 och P-89fl.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla omrâdet vid Möln
lyckemotet genom att med den befintliga naturen och ny bebyggelse âstadkom
ma bade en välkornnande entré till Mölnlycke och nya strategiska lägen for
verksarnheter. I planen íngâr ocksâ en ny hâllplats for expressbussar samt en
säkrare och mer attraktiv cykelförbindelse mot Mölndal och Göteborg. Nya
hâllplatslägen och förbättrad tillgänglighet med cykel skapar även bättre
förbindelser med Mölnlycke foretagspark norr om motet.

Fran sektom for sarnhällsbyggnad föreligger skrivelse av den 15 oktober 2015.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar at förvaltningen att upprätta ny detaljplan for Rada
1:1 m fl, MÖLNLYCKEMOTET, i Mölnlycke.

Signatur justerande
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Till kommunstyrelsen              

 

Kommunstyrelsens sammanträde 
2021-09-23 

 

Datum      Diarienummer 
2021-09-23      2015KS531 

 

 

Återremitterat ärende: Antagande av detaljplan för del av 
Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke 

Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. 
Mölnlyckemotet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16 §160 med en 
minoritetsåterremiss att återremittera ärendet med detaljplanen till 
kommunstyrelsen för att göra en miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Råda 1:1 
m.fl. Mölnlyckemotet, Härryda kommun. Uppdraget att upprätta detaljplan 
beslutades av kommunstyrelsen den 23 november 2015 § 343. Förslaget är 
förenligt med kommunens översiktsplan, ÖP2012 och med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. 
miljöbalken. Förslaget medför inte att någon MKN enligt 5 kap. miljöbalken 
överträds.  
 
Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Mölnlyckemotet genom 
att med den befintliga naturen och ny bebyggelse åstadkomma både en 
välkomnande entré till Mölnlycke och nya strategiska lägen för 
verksamheter. I planen ingår också en säkrare och mer attraktiv 
cykelförbindelse mot Mölndal och Göteborg. Nya hållplatslägen och 
förbättrad tillgänglighet med cykel skapar även bättre förbindelser med 
Mölnlycke företagspark norr om motet. 
 
De yttranden som kommit in till kommunen under samråds- och 
granskningstiden, samt förvaltningens svar finns samlade i ett 
granskningsutlåtande. Förvaltningens bedömning är att de synpunkter som 
kommit in från remissinstanser och sakägare besvarats och att detaljplanen 
kan antas. Detaljplanen har anpassats och minskat möjlig byggnation i 
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omfattning utifrån inkomna synpunkter och naturvärden. Området ligger 
utanför Rådasjöns naturreservat. 
 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och inte kommer 
att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 
 
Utifrån ovanstående görs bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning 
inte är nödvändig för att leva upp till lagar och krav för att kunna anta 
detaljplanen. Kommunfullmäktige förslås därför anta detaljplanen. 
 
 
Per Vorberg (m) 
Kommunstyrelsens ordförande

Page 284 of 456



 

 

 

 

 

Upphävande av strategi för övertagande av 
enskilda vägar inom tätorter 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 315  Dnr 2021KS255 

Översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige upphäver Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att se över Strategi för övertagande av enskilda 
vägar inom tätorter är genomfört och därmed avslutat.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 § 142 att ge förvaltningen i uppdrag att göra 
en översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, antagen av 
kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3. 
  
Sedan antagandet av strategin har endast tre detaljplaner för övertagande av vägar inom 
strategin antagits. Ett succesivt övertagande av enskilda vägar inom tätbebyggt område med 
kommunen som huvudman har visat sig resurskrävande och komplext. Utifrån gjord översyn 
med den nya bedömningen av resursbehovet som krävs för fortsatt arbete med övertagande av 
vägarna enligt strategin, gör förvaltningen bedömningen att det inte är försvarbart att arbeta 
vidare med frågan enligt strategin i nuvarande form. Därför föreslås att strategin i sin 
nuvarande form upphävs.   
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 augusti 2021  
 Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
 Bilaga översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
 Publikation 2010:03 Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns 

större tätorter - kortversion 
 Publikation 2010:04 Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns 

större tätorter 
 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2012 § 3 
 Kommunstyrelsens beslut den 20 november 2017 § 341 
 Kommunstyrelsens beslut den 29 augusti 2019 § 214 
 Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2021 § 142 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige upphäver Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
samt att kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att se över Strategi för övertagande av 
enskilda vägar inom tätorter är genomfört och därmed avslutat. 
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för en konsekvensanalys. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Patrik Lindes förslag om återremiss mot avslag. 
Om kommunstyrelsen avslår förslaget om återremiss innebär det att ärendet avgörs idag och 
ordföranden kommer fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Patrik Lindes förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Patrik 
Lindes förslag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avslå Patrik Lindes förslag  
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag  
   
Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår, avslår kommunstyrelsen Patrik Lindes förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 4.    
  
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  
2021-09-23  

 

Voteringslista: § 315 
Ärende: Översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter,  2021KS255 
 
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   
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 
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 4 1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Henrik Yngve 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-08-18   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS255 318 

 

 

Översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar 
inom tätorter 
  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige upphäver Strategi för övertagande av enskilda vägar 
inom tätorter. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att se över Strategi för övertagande 
av enskilda vägar inom tätorter är genomfört och därmed avslutat.  
 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 § 142 att ge förvaltningen i 
uppdrag att göra en översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar 
inom tätorter, antagen av kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3. 
 
Sedan antagandet av strategin har endast tre detaljplaner för övertagande av 
vägar inom strategin antagits. Ett succesivt övertagande av enskilda vägar 
inom tätbebyggt område med kommunen som huvudman har visat sig 
resurskrävande och komplext. Utifrån gjord översyn med den nya 
bedömningen av resursbehovet som krävs för fortsatt arbete med 
övertagande av vägarna enligt strategin, gör förvaltningen bedömningen att 
det inte är försvarbart att arbeta vidare med frågan enligt strategin i 
nuvarande form. Därför föreslås att strategin i sin nuvarande form 
upphävs.    
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 18 augusti 2021  
 Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
 Bilaga översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom 

tätorter 
 Publikation 2010:03 Frågeställningar kring enskild väghållning i 

Härryda kommuns större tätorter - kortversion    
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 Publikation 2010:04 Frågeställningar kring enskild väghållning i 
Härryda kommuns större tätorter  

 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2012 § 3 
 Kommunstyrelsens beslut den 20 november 2017 § 341 
 Kommunstyrelsens beslut den 29 augusti 2019 § 214 
 Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2021 § 142 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 § 142 att ge förvaltningen i 
uppdrag att göra en översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar 
inom tätorter, antagen av kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3. 
 
Bakgrund 
Förvaltningen har gjort en översyn av strategin som framgår av bilagan.  
 
Kommunfullmäktige antog den 30 januari 2012 § 3 strategi för övertagande 
av enskilda vägar inom tätorter. Strategin innebar ett övertagande genom 
detaljplaner med uttag av gatukostnader samt ett bidragssystem där det 
bland annat ingick möjlighet att få stöd för åtgärder som syftade till att rusta 
upp vägar inför övertagandet. Förvaltningen utökades med en tjänst för att 
arbeta med detaljplaner kopplade till övertagandet. Strategin utgick från att 
en del planer skulle vara mer komplicerade medan andra bedömdes enklare 
att hantera. Uppskattningsvis skulle tre planer om året påbörjas. 
Målsättningen var att inom en period på omkring tio år ha genomfört 
planarbetet. Beslut avseende vilka detaljplaner som kommunen prioriterar 
fastställs årligen i samband med antagandet av kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. De planer som berört övertagandet inom ramen 
för strategin har med tiden fått stå tillbaka till förmån för andra planer med 
större fokus på nybyggnation av bostäder. Inom ramen för strategin har 
endast detaljplaner för del av Skolvägen, Alhagen samt Gärdesområdet i 
Mölnlycke tagits fram och medfört ett kommunalt övertagande av 
väghållarskapet från Mölnlycke vägförening.  
 
Under 2017 gjordes en översyn av bidragsdelen. Det konstaterades då att 
kommunen inte övertog vägar i den takt som strategin avsett och att en 
minskning av nivån på de riktade bidragen var motiverad till fördel för en 
ökning av driftbidraget. Förändringen av bidragen antogs av 
kommunstyrelsen 20 november 2017 § 341.  
 
I mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att ta 
fram förslag på frivillig överenskommelse avseende vinterväghållning med 
Mölnlycke och Pixbo vägföreningar. Kommunstyrelsen beslutade den 29 
augusti 2019 § 214 att teckna avtal avseende detta.  
 
 
Förvaltningens bedömning 
Strategin för övertagandet utgick från en omfattande utredning som 
presenterades i en kortversion Frågeställningar kring enskild väghållning i 

Page 290 of 456



  3(4) 

           
       

Härryda kommuns större tätorter, publikation 2010:03 samt mer 
omfattande i publikation 2010:04. I denna gjordes en analys av 
förutsättningar och förhållanden för enskild väghållning i kommunen. 
Utredningens slutsatser bedöms fortfarande vara korrekta. De orsaker som 
mest gjort att arbetet stannat av är hanteringen av gatukostnader, 
underskattning av resurser för övertagandet samt förändrade prioriteringar i 
över tid.  
 
Gatukostnader 
Kommunens uttag av gatukostnader i samband med detaljplanerna kom att 
bli en stor fråga i samband med övertagandet av enskilda vägar.  
 
Underskattning av uppdragets omfattning  
Strategin innebar en utökning av planavdelningen med en tjänst. Det visade 
sig snart att frågorna som var förknippade med de nya detaljplanerna var 
mer resurskrävande och påverkade fler verksamheter inom förvaltningen i 
större utsträckning än vad som antagits. 
 
Förändrade prioriteringar över tid 
Sedan strategin antogs har flera frågor som berör samhällsutvecklingen i 
kommunen förändrats och tagit förvaltningens resurser i anspråk. Bland 
dessa kan nämnas planeringen för ny järnväg och det ökade behovet av fler 
nya bostäder som har arbetats in i bostadsförsörjningsprogrammet.  
 
Sammanfattning   
Härryda kommuns antagna strategi är juridiskt hållbar och bedöms ge 
möjlighet till mervärden då den kombinerar övertagandet med en översyn av 
detaljplaner som kan uppdateras.  
  
Uppskattningsvis återstår ett tjugotal detaljplaner för att överta vägarna i 
kommunens tätorter. Arbetet bedöms vara resurskrävande och komplext 
samt svåruppskattat då flera delar av förvaltningen involveras. Med risk för 
att behovet underskattas så är en grov uppskattning att tre heltidstjänster 
kommer att behövas under en tidsperiod på omkring tio år. Med hänsyn till 
tidigare erfarenheter krävs också att dessa planer över tid prioriteras högt för 
att säkerställa att arbetet går framåt. Vidare finns även en risk att 
diskussioner kring gatukostnad kommer att fortsätta och ha påverkan på 
processen. 
  
Ett succesivt övertagande av enskilda vägar inom tätbebyggt område med 
kommunen som huvudman har visat sig resurskrävande och komplext. 
Utifrån gjord översyn med den nya bedömningen av resursbehovet som 
krävs för fortsatt arbete med övertagande av vägarna enligt strategin, gör 
förvaltningen bedömningen att det inte är försvarbart att arbeta vidare med 
frågan enligt strategin i nuvarande form. Därför föreslås att strategin i sin 
nuvarande form upphävs. Om kommunfullmäktige upphäver strategin, finns 
det möjlighet för kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta över 
enskilda vägar inom enstaka detaljplaner. 
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Anders Ohlsson  Fredrik Wejrot 
Samhällsbyggnadschef Verksamhetschef trafik 
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2011-08-24 Dnr 2011/124 318
Sektorn för samhällsbyggnad
Björn Sundén

Kommunstyrelsen

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV ENSKILDA VÄGAR INOM 
TÄTORTER 

Uppdrag och bakgrund

Kommunfullmäktige uppdrog i § 159/2006 åt kommunstyrelsen att genomlysa frågan 
om vägföreningar i de större tätorterna och deras väginnehav i relation till kommunens 
vägar med särskild inriktning på Mölnlycke, Pixbo och Landvetter samt belysa 
omfattning och andel samt konsekvenser för ett eventuellt kommunalt övertagande. 
Utredningen redovisades på kommunstyrelsens informationssammanträde i § 130/2010 
och på kommunfullmäktige i § 108/2010 samt i budgetberedning i § 5/2010 och § 
23/2010. Utredningen har även föredragits på kommundelsstämmorna under hösten 
2010.

Kommunstyrelsen beslutade i § 66/2011 att uppdra åt förvaltningen att ta fram en 
strategi, inklusive tidplan och kostnadsplan för genomförande av ett kommunalt 
övertagande av enskilda vägar inom tätorter samt att detta skall genomföras enligt 
utredningens förslag nummer 1 och 4:
- 1. Justering av det kommunala stödet till enskild väghållning.
- 4. Formellt kommunalt övertagande genom modernisering av detaljplaner och 
beaktande av helhetssyn.

I utredningen konstateras att kommunens driftbidrag till vägföreningar är lågt i 
förhållande till riksgenomsnittet och att det bör höjas successivt. Utredningen 
framhåller också att ett utvecklat bidrag till vägupprustning kan ge incitament och 
möjlighet för enskilda väghållare att rusta upp nergångna vägsträckor både inför ett 
förestående byte av huvudmannaskap och för att få långsiktligt hållbara 
vägsamfälligheter. Det nu gällande kommunala stödet i form av driftbidrag per 
löpmeter till enskild väghållning i Härryda kommun utformades till stor del på 1970-
talet. För att bli mer ändamålsenligt bör stödet moderniseras och även reflektera de 
särskilda förutsättningar som gäller i tätort respektive på landsbygden.

Plan- och bygglagen (PBL) anger att kommunen skall vara huvudman för vägar och 
allmänna platser i områden som omfattas av detaljplan, om det inte finns särskilda skäl 
till annat. PBL är genom sin huvudregel tydlig med att kommunalt huvudmannaskap i 
dessa områden anses vara det rimligaste sättet att förvalta vägar och allmänna platser. 
Det finns bebyggelseområden i Härryda kommuns tätorter där huvudmannaskapet för 
vägnätet är enskilt, eftersom detaljplanerna där härstammar från en tidigare period med 
annan lagstiftning. I några tätortsområden saknas detaljplan, trots en hög koncentration 
av bebyggelse och stadsliknande vägnät.

Page 293 of 456



2 (4)

Ur trafikhänseende är det inte relevant att göra åtskillnad mellan bebyggelseområden 
som av varierande skäl har olika planförutsättningar, men som annars upplevs som 
likvärdiga. Trafikförordningen (SFS 1998:1276) använder begreppet tättbebyggt 
område, vars definition är att ”det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed 
jämförbart vägnät och bebyggelse”. Inom tättbebyggt område kan särskilda 
förutsättningar gälla. Gränserna beslutas av kommunen, ofta i samråd med 
Trafikpolisen och Trafikverket, och kan justeras i takt med att ny bebyggelse 
tillkommer. Tättbebyggt område är en väl fungerande avgränsning beträffande vilka 
vägar som bör räknas till tätort. Definitionen är allmänt förekommande, påverkas inte 
av faktiska planförhållanden och utgör en självständig gränsdragning i förhållande till 
andra förekommande tätortsbegrepp. Platser med glesare bebyggelse, och därmed 
utanför tättbebyggt område, har ofta bättre förutsättningar att upprätthålla en naturlig 
samverkan kring ett gemensamt vägnät. En uppdelning av vägar inom och utom 
tättbebyggt område ger sålunda en av grundförutsättningarna för utformningen av ett 
reviderat kommunalt stöd till enskild väghållning.

Genomförande av övertagande av enskilda vägar inom tätbebyggt område

Ett framtida kommunalt övertagande kommer att föregås av planläggning eller 
modernisering av befintliga detaljplaner samt gatukostnadsutredningar. Utredningarna 
syftar till att fördela eventuella kostnader mellan fastighetsägare.

Sektorn för samhällsbyggnad har tagit fram en tidplan som utgår från att 2-3 planer kan 
moderniseras per år med start 2012 och att alla berörda planer är antagna av 
kommunfullmäktige 2021. Utgångspunkten för tidplanen är en kategorisering av 
områden utifrån i vilken utsträckning bebyggelsen stämmer med gällande detaljplan. 
Det kan konstateras att det för en längre tidsperiod är svårt att fastställa en bestämd 
tidplan för respektive detaljplan. Rekommendationen är därför att tidplanen ses över 
årligen.

För det fortsatta arbetet har ett förslag till bidragssystem avseende enskild väghållning 
tagits fram. Bidragen har utformats som ett driftsbidrag per löpmeter eller ett fastställt 
minimibidrag samt riktade bidrag ur vilka enskilda väghållare har möjlighet att söka 
medel. Rekommendationen är att bidragens utformning ses över efter halva tidplanen, 
tidigast 2015.

Kommunalt bidrag till enskilda väghållare

Kommunens driftbidrag bör fördelas enligt nedanstående principer.

Bidrag per löpmeter
Härryda kommuns generella bidrag per löpmeter till enskild väghållning bör finnas 
kvar.

Minimibidrag
Då många enskilda väghållare har ett relativt litet vägnät föreslås att ett minimibidrag 
kvarstår som stöd för mindre föreningar.
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Riktade bidrag
Idag är enskilda väghållare i Härryda kommun i princip hänvisade till eventuellt statligt 
stöd för upprustningsåtgärder och nybyggnationer. Härryda kommun har bidragit med 
10 % av de av Trafikverket godkända kostnaderna.

Ett kommunalt upprustningsbidrag riktas till områden som inte omfattas av övrig 
kommunal planering, såsom till exempel bostadsförsörjningsprogram. De största 
insatserna av ett kommunalt upprustningsbidrag bör riktas mot vägar inom tättbebyggt 
område, där detaljplanerna står inför en modernisering. Inför ett framtida kommunalt 
övertagande skulle då väghållarna få goda möjligheter att i förväg rusta upp sina vägar. 
Upprustningsbidraget utformas så att medfinansiering från väghållaren krävs. Syftet är 
att skapa incitament för de väghållare som vill ta initiativ till en bättre vägstandard. Ett 
villkor för kommunalt bidrag är att den enskilda väghållaren har sökt statligt bidrag. 
Kommunalt stöd till enskild väghållning är ingen skyldighet. Det hittillsvarande 
systemet med ytterligare kommunalt bidrag ovanpå beviljat statligt stöd bör vara kvar 
eftersom det premierar dem som huvudsakligen använder statliga medel.

Omförättningsbidrag
I vissa områden kan sammanslagningar av mindre vägnät ge en mer rationell 
förvaltning, på andra platser kan det istället vara fråga om att dela upp ett större, 
splittrat vägnät i flera mindre samfälligheter. De förhållandevis höga 
lantmäterikostnaderna kan vara ett hinder för fastighetsägare att ta initiativ till 
omförrättning, varför ett kommunalt bidrag skulle ge ett bättre incitament till detta. Ett 
kommunalt omförrättningsbidrag bör vara tillgängligt både inom och utom tättbebyggt 
område.

Kommunala investeringar
I samband med översynen av planerna kommer kommunala satsningar på bland annat 
trafiksäkerhet, skolvägar och cykelbanor att genomföras.

Ekonomiska konsekvenser

Driftbidrag
I driftbudgeten 2011 är driftbidraget till enskilda vägar 300 tkr, vilket motsvarar 70 öre 
per löpmeter eller ett lägsta bidrag 2 000 kr. Inledningsvis avses inte bidraget per 
löpmeter att höjas. Sektorn föreslår att riktade bidrag införs från 2012 samt att det lägsta 
bidraget höjs med 500 kronor till 2 500 år 2013 och med ytterligare 500 kr till 3 000 kr 
år 2016.

Ett genomförande av strategin för övertagande av enskilda vägar under 2012-2021 med 
en höjning av kommunens driftbidrag till enskilda vägar beräknas innebära en ökning 
av driftbidraget till 1,8 miljoner kronor per år. I förvaltningens förslag till budget 2012-
2016 finns 1,3 mkr i driftbidrag till enskild väghållning.

Ett övertagande av enskilda vägar fullt genomfört (cirka 40 km väg) innebär en årlig 
driftskostnadsökning på 3,5 mkr/år i 2011 års prisnivå.
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Övriga kostnader
Därtill kommer kostnader för information och dialog om syftet med strategin, vilket 
bedöms kosta cirka 300 tkr initialt och sedan cirka 100 tkr per år. Medel för 
information och dialog finns inte upptaget i förvaltningens förslag till budget 2012-
2016.

I samband med översynen av planerna kommer kommunala satsningar på bland annat 
trafiksäkerhet, skolvägar och cykelbanor att genomföras. Medel för detta budgeteras i 
förvaltningens investeringsbudget.

Organisation
För att kunna genomföra strategin beräknas sektorn sammantaget behöva en ny tjänst, 
vilket innebär en kostnad på cirka 600 tkr/år. I förvaltningens förslag till budget 2012-
2016 finns en tjänst för att genomföra strategin upptagen.

Sektorns bedömning 

Sektorn för samhällsbyggnad gör bedömningen att den föreslagna tidplanen för 
kommunalt övertagande och modernisering av detaljplaner kombinerat med det 
föreslagna bidragssystemet har goda förutsättningar att genomföras, samt att 
kvarvarande vägsamfälligheter ges förbättrade möjligheter att kunna bedriva sin 
verksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt.

Barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys har upprättats och bifogas ärendet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, 
inklusive bilagor enligt föreliggande förslag.

SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD

Bertil Widén
Samhällsbyggnadschef Björn Sundén

Trafikchef

Bilagor:
1 Enskild väghållning, Härryda kommun - plan för övertagande av enskilda vägar, 
daterad 2011-08-24
2 Enskild väghållning i Härryda kommun - driftbidrag, daterad 2011-08-24
3 Enskild väghållning, Härryda kommun – riktade bidrag, daterad 2011-08-24
4 Barnchecklista
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2011-08-24

Enskild väghållning, Härryda kommun – plan för kommunalt 
övertagande 

Aktuella områden

De områden som där ny detaljplan ska upprättas och kommunen ska ta över 
huvudmannaskapet för vägarna kan delas in i två kategorier:

1. Områden där bebyggelsen stämmer väl med gällande detaljplan och där några 
förtätningar inte är aktuella. Oftast innehåller dessa områden gruppbebyggelse från 
70- eller 80-talet. Områden i den här kategorin finns i Mölnlycke, Hindås och 
Rävlanda.

2. Områden där det finns många avvikelser från gällande detaljplan och där 
möjligheterna till förtätning behöver utredas. De flesta av dessa områden finns inom 
den gamla byggnadsplanen för Mölnlycke (B-1) som fastställdes 1947-12-31. 
Områden i den här kategorin finns endast i Mölnlycke.

En tredje kategori, där kommunen ska ta över ansvaret för vägarna är s.k. förnyelseområden 
d.v.s. områden inom utvecklingszon där även kommunalt VA ska byggas ut. Dessa områden 
är sedan länge planerade för planläggning och prioriteras i Bostadsförsörjningsprogrammet. 
Dessa områden omfattas inte av planen för kommunalt övertagande.

Mölnlycke

Följande områden tillhör kategori 1:
 Skolvägen, vid Ekdalaskolan
 Hönekullavägen, verksamheter
 Hönekullavägen, väster om Råda Stocksvägen
 Tamburinvägen, Pianovägen, Gitarrvägen
 Violinvägen
 Basunvägen
 Alhagen
 Oskar Lundgrens väg
 Rådavägen, Kullbäckstorpsvägen, Vällkullevägen, Sjökullevägen
 Tjäderstigen

Följande områden tillhör kategori 2:
 Hagaslätt
 Gärdet
 Granviksliden
 Törnrosvägen
 Kindbogården
 Lyckevägen
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 Rådastocksvägen
 Vällsjövägen
 Nordöstra Pixbo, längs Rådavägen
 Sydvästra Pixbo, Kullavägen. Heymans väg, Björnvägen

Landvetter

Det finns inga områden i kategori 1eller 2.

Hindås

Följande områden tillhör kategori 1:
 Ljungåsvägen
 Hindbyvägen

Rävlanda

Följande områden tillhör kategori 1:
 Bäckvägen
 Ekedalsvägen
 Hedebergsvägen m fl

Tidsåtgång

Övertagandet innehåller flera etapper. Inledningen består av en översyn av planområdet samt 
ett underlag för gatukostnaden. Därefter sker samråd, granskning och antagande av 
detaljplaneförslag samt förslag till gatukostnadsutredning. När besluten vunnit laga kraft kan 
utbyggnad och övertagande ske.

Områden i kategori 2 är större och innehåller fler frågor som behöver lösas än områden i 
kategori 1 och kommer därför att ta mer tid. Områden i kategori 1 kan grovt räknat ta mellan 
två och tre år från planstart till övertagande, medan områden i kategori 2 kan ta mellan tre och 
fem år.

Prioritering

Vid prioritering av områden beaktas följande punkter:
 Områden med vägar av stort allmänt intresse.
 Områden i kategori 1.
 Områden där det finns problem med vägar och vägstandard.
 Områden där planläggning behövs för att även andra förändringar ska göras.
 Områden där det finns många frågor om avstyckningar.
 Områden där det finns många avvikelser från gällande detaljplan. 

Sektorn föreslår att några områden prioriteras för planstart 2012, men att övriga områden inte 
ges en inbördes prioritering ännu. Tidsplaner på så lång sikt som tio år är svåra att upprätta 
från början. Det är därför bättre att ha en rullande tidsplan, som revideras varje år i samband 
med Bostadsförsörjningsprogrammet.
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Följande områden föreslås för planstart 2012-13:
 Skolvägen, vid Ekdalaskolan i Mölnlycke
 Vällsjövägen i Mölnlycke
 Hönekullavägen (två områden norr om vägen) i Mölnlycke
 Alhagen i Mölnlycke
 Nordöstra Pixbo, längs Rådavägen i Mölnlycke
 Hindbyvägen och Ljungåsvägen i Hindås
 Bäckvägen och Ekedalsvägen i Rävlanda

Illustrerande tidsplan

Kategori 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skolvägen, vid Ekdalaskolan            
Hönekullavägen, verksamheter
Alhagen i Mölnlycke            
Hindbyvägen, Ljungåsvägen i Hindås            
Bäckvägen, Ekedalsvägen i Rävlanda            
Område 6, kategori 1            
Område 7, kategori 1            
Område 8, kategori 1            
Område 9, kategori 1            
Område 10, kategori 1            
Område 11, kategori 1            
Område 12, kategori 1            
Kategori 2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vällsjövägen            
Nordöstra Pixbo, längs Rådavägen            
Område 3, kategori 2            
Område 4, kategori 2            
Område 5, kategori 2            
Område 6, kategori 2            
Område 7, kategori 2            
Område 8, kategori 2            
Område 9, kategori 2            
Område 10, kategori 2            
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Enskild väghållning, Härryda kommun - driftbidrag 

Villkor för att erhålla bidrag

Bidrag lämnas generellt till vägförening eller vägsamfällighet i Härryda kommun under 
förutsättning att; 

 Vägnätet är minst 500 meter. 
 Vägföreningen/vägsamfälligheten omfattar minst tio fastigheter/medlemmar. 
 Hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten hålls öppet för allmän trafik. 
 Vägnätet är i tillfredsställande skick för sitt ändamål.

I övriga fall kan bidrag beviljas om detta är motiverat av särskilda skäl.
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Enskild väghållning, Härryda kommun – riktade bidrag 

Alla ansökningar behandlas individuellt av sektorn för samhällsbyggnad, trafikverksamheten. 
Alla bidrag avser kostnader inklusive moms.

1 Upprustning av enskild väg inom tättbebyggt område
Prioritering av bidragsansökningar sker utifrån följande kriterier: 

 Vägar som ingår i kommunens översyn av detaljplaner enligt bilaga (Plan för 
övertagande av enskilda vägar). Vägar som ligger nära i tiden ges en högre prioritet än 
de som kommer senare. 

 Vägar där särskilt stort upprustningsbehov föreligger med hänsyn till bärighet och 
framkomlighet. 

 Vägar som har ett stort allmänintresse. 

Villkor för att erhålla bidrag
 Upprustningen skall ske till en av kommunen acceptabel standard. Enbart 

beläggningsarbeten är generellt sett inte bidragsgrundande.
 Vägföreningen/vägsamfälligheten omfattar minst tio fastigheter/medlemmar. 
 Vägsträcka som erhåller upprustningsbidrag skall hållas öppen för allmän trafik under 

minst 5 år. Skriftlig överenskommelse om detta skall tecknas med kommunen. 
 Möjligheten till statligt bidrag skall alltid undersökas. I ansökan till Härryda kommun 

skall underlag (ansökan, avslag mm) biläggas. 

Bidragets storlek
Bidrag lämnas generellt till 75 procent av godkända kostnadern. Om det finns särskilda skäl 
kan annan nivå beslutas. 

2 Upprustning av enskild väg utom tättbebyggt område 

Prioritering av bidragsansökningar sker utifrån följande kriterier: 
 Vägar där särskilt stort upprustningsbehov föreligger med hänsyn till bärighet och 

framkomlighet. 
 Vägar som har ett stort allmänintresse. 

Villkor för att erhålla bidrag
 Upprustningen skall ske till en av kommunen acceptabel standard.
 Vägföreningen/vägsamfälligheten omfattar minst tio fastigheter/medlemmar. 
 Hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten hålls öppet för allmän trafik under 

minst 5 år. Skriftlig överenskommelse om detta skall tecknas med kommunen. 
 Möjligheten till statligt bidrag skall alltid undersökas. I ansökan till Härryda kommun 

skall underlag (ansökan, avslag mm) biläggas. 
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Bidragets storlek
Bidrag lämnas generellt till 75 procent av godkända kostnadern. Om det finns särskilda skäl 
kan trafikverksamheten besluta om annan nivå. 

3 Upprustning av enskild väg till vilken statligt bidrag beviljats

Bidrag kan lämnas till upprustning av väg till vilken statligt bidrag beviljats. 

Bidraget till vägupprustning uppgår till 10 % av det av Trafikverket godkända bidrags-
underlaget. 

4 Omförättningsbidrag till enskilda vägar

Kommunen kan bevilja bidrag till lantmäterikostnader för omförättning.

Prioritering av bidragsansökningar sker utifrån följande kriterier: 
 Ansökningar som leder till mer funktionella vägsamfälligheter, vilket kan innebära 

både delningar och sammanslagningar. 

Villkor för att erhålla bidrag
 Vägföreningen/vägsamfälligheten omfattar minst tio fastigheter/medlemmar. 
 Hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten hålls öppet för allmän trafik under 

minst 5 år. Skriftlig överenskommelse om detta skall tecknas med kommunen. 

Bidragets storlek
Bidrag lämnas generellt med ett fast belopp per fastighet. Om det finns särskilda skäl kan 
undantag ges av trafikverksamheten. Om lantmäteriförrättningen avbryts utbetalas 10 % av 
beviljat bidrag till sökande.   
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Översyn strategi för övertagande av enskilda vägar inom 
tätorter 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige uppdrog den 2 maj 2006 § 159 åt kommunstyrelsen att 
genomlysa frågan om vägföreningar i de större tätorterna och deras 
väginnehav i relation till kommunens vägar med särskild inriktning på 
Mölnlycke, Pixbo och Landvetter. Utredningen återredovisades 2010.  
I utredningen konstateras att kommunens driftbidrag till vägföreningar var 
lågt i förhållande till riksgenomsnittet och att det borde höjas successivt. 
Utredningen framhöll också att ett utvecklat bidrag till vägupprustning kan 
ge incitament och möjlighet för enskilda väghållare att rusta upp nergångna 
vägsträckor både inför ett förestående byte av huvudmannaskap och för att 
få långsiktigt hållbara vägsamfälligheter. Det då gällande kommunala stödet 
i form av driftbidrag per löpmeter till enskild väghållning i Härryda 
kommun utformades till stor del på 1970-talet. För att bli mer 
ändamålsenligt framfördes att stödet borde moderniseras och reflektera de 
förutsättningar som gäller i tätort respektive på landsbygden. 
 
Plan- och bygglagen (2010:900) anger att kommunen skall vara huvudman 
för vägar och allmänna platser i områden som omfattas av detaljplan, om det 
inte finns särskilda skäl till annat. Lagen är genom sin huvudregel tydlig 
med att kommunalt huvudmannaskap i dessa områden anses vara det 
rimligaste sättet att förvalta vägar och allmänna platser. Det finns 
bebyggelseområden i Härryda kommuns tätorter där huvudmannaskapet för 
vägnätet är enskilt, eftersom detaljplanerna där gjordes utifrån tidigare 
lagstiftning. Från ett trafikperspektiv är det inte relevant att göra åtskillnad 
mellan bebyggelseområden som av varierande skäl har olika 
planförutsättningar, men som annars upplevs som likvärdiga.  
 
Trafikförordningen (SFS 1998:1276) använder begreppet tättbebyggt 
område, vars definition är att ”det har stads- eller bykaraktär eller annars har 
därmed jämförbart vägnät och bebyggelse”. Inom tättbebyggt område kan 
särskilda förutsättningar gälla. Gränserna beslutas av kommunen, ofta i 
samråd med Trafikpolisen och Trafikverket, och kan justeras i takt med att 
ny bebyggelse tillkommer. Tättbebyggt område är en väl fungerande 
avgränsning beträffande vilka vägar som bör räknas till tätort. Definitionen 
är allmänt förekommande, påverkas inte av faktiska planförhållanden och 
utgör en självständig gränsdragning i förhållande till andra förekommande 
tätortsbegrepp. Platser med glesare bebyggelse, och därmed utanför 
tättbebyggt område, har ofta bättre förutsättningar att upprätthålla en 
naturlig samverkan kring ett gemensamt vägnät. En uppdelning av vägar 
inom och utom tättbebyggt område var en av grundförutsättningarna för 
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utformningen av förslaget till reviderat kommunalt stöd till enskild 
väghållning. 
Kommuner har enligt plan och bygglagen möjlighet att ta ut kostnad av 
fastighetsägarna för att anlägga och förbättra gator och andra allmänna 
platser, så kallad gatukostnadsersättning. Bestämmelserna innebär att om 
kommunen ska anlägga eller förbättra gator eller andra allmänna platser 
inom ett detaljplanelagt område, får kommunen besluta att kostnaderna för 
detta ska betalas av fastighetsägarna inom området. Härryda kommun har 
sedan år 1982 tillämpat möjligheten att fördela gatukostnaderna på berörda 
fastighetsägare.  
Kommunfullmäktige antog den 30 januari 2012 § 3 Strategi för övertagande 
av enskilda vägar inom tätorter. Strategin innebar ett övertagande genom 
detaljplaner med uttag av gatukostnader samt ett bidragssystem där det 
bland annat ingick möjlighet att få stöd för åtgärder som syftade till att rusta 
upp vägar inför övertagandet. Sektorn för samhällsbyggnad utökades med 
en tjänst för att arbeta med detaljplaner kopplade till övertagandet. Strategin 
utgick från att en del planer skulle vara mer komplicerade medan andra 
bedömdes enklare att hantera. Uppskattningsvis skulle tre planer om året 
påbörjas. Målsättningen var att inom en period på omkring tio år ha 
genomfört planarbetet. Beslut avseende vilka detaljplaner som kommunen 
prioriterar fastställs årligen i samband med antagandet av kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. De planer som berört övertagandet inom ramen 
för strategin har med tiden fått stå tillbaka till förmån för andra planer med 
större fokus på nybyggnation av bostäder. Inom ramen för strategin har 
endast detaljplaner för del av Skolvägen, Alhagen samt Gärdesområdet i 
Mölnlycke tagits fram och medfört ett kommunalt övertagande av 
väghållarskapet från Mölnlycke vägförening.  
Under 2017 gjordes en översyn av bidragsdelen. Det konstaterades då att 
kommunen inte övertog vägar i den takt som strategin avsett och att en 
minskning av nivån på de riktade bidragen var motiverad till fördel för en 
ökning av driftbidraget. Förändringen av bidragen antogs av 
kommunstyrelsen 20 november 2017 § 341.  
I mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att ta 
fram förslag på frivillig överenskommelse avseende vinterväghållning med 
Mölnlycke och Pixbo vägföreningar. Kommunstyrelsen beslutade den 29 
augusti 2019 § 214 att avtal om detta skulle tecknas.  
 
Bedömning 
Strategin för övertagandet utgick från en omfattande utredning som 
presenterades i en kortversion Frågeställningar kring enskild väghållning i 
Härryda kommuns större tätorter, publikation 2010:03 samt mer 
omfattande i publikation 2010:04. I denna gjordes en analys av 
förutsättningar och förhållanden för enskild väghållning i kommunen. 
Utredningens slutsatser bedöms fortfarande vara korrekta. Med tanke på hur 
arbetet med övertagandet stannat av är det viktigt att förstå orsakerna till 
varför det blivit så.  

Page 304 of 456



   
  

3 (4)  
 

De faktorer som haft mest påverkan är hanteringen av gatukostnader, 
underskattning av resurser för övertagandet samt förändrade prioriteringar 
över tid.  
Gatukostnader 
Kommunens uttag av gatukostnader i samband med detaljplanerna kom att 
bli en stor fråga i samband med övertagandet av enskilda vägar. 
Diskussionerna om detta var omfattande och resurskrävande. 
 
Underskattning av uppdragets omfattning  
Strategin innebar en utökning av planavdelningen med en tjänst. Det visade 
sig snart att frågorna som var förknippade med de nya detaljplanerna var 
mer resurskrävande och påverkade fler verksamheter inom sektorn för 
samhällsbyggnad i större utsträckning än vad som antagits. 
 
Förändrade prioriteringar över tid 
Sedan strategin antogs har flera frågor som berör samhällsutvecklingen i 
kommunen förändrats och tagit förvaltningens resurser i anspråk. Bland 
dessa kan nämnas planeringen för ny järnväg och det ökade behovet av fler 
nya bostäder som har arbetats in i bostadsförsörjningsprogrammet.  
 
Sammanfattning  
Grundproblematiken med enskilda vägar inom tättbebyggt område kvarstår, 
ett succesivt övertagande med kommun som huvudman för samtliga vägar 
har visat sig resurskrävande och komplext. Frågan är återkommande för 
flera kommuner i Sverige och sättet att hantera den har varierat.   
  
Härryda kommuns antagna strategi är juridiskt hållbar och bedöms ge 
möjlighet till mervärden då den kombinerar övertagandet med en översyn av 
detaljplaner som kan uppdateras. Resursbehovet har dock visat sig vara 
betydligt större än vad som bedömdes vid antagandet av strategin vilket 
tillsammans med att andra åtagandet varit mer prioriterade lett till att 
strategin blivit vilande.   
  
Uppskattningsvis återstår ett tjugotal detaljplaner för att överta vägarna i 
kommunens tätorter. Arbetet bedöms vara resurskrävande och komplext 
samt svåruppskattat då flera delar av förvaltningen involveras. Med risk för 
att behovet underskattas så är en grov uppskattning att tre heltidstjänster 
kommer att behövas under en tidsperiod på omkring tio år. Med hänsyn till 
tidigare erfarenheter krävs också att dessa planer över tid prioriteras högt för 
att säkerställa att arbetet går framåt. Vidare finns även en risk att 
diskussioner kring gatukostnad kommer att fortsätta och ha påverkan på 
processen. 
  
Med hänsyn till den förändrade resursbedömningen som krävs samt de 
svårigheter som uppstått hittills bedömer förvaltningen att det inte är 
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försvarbart att gå vidare med arbetet med övertagandet enligt strategin i 
nuvarande form. Därför föreslås att förvaltningen inte arbetar vidare med 
strategin för övertagande av enskilda vägar inom tätort.  
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kring enskild 
väghållning i 

Härryda kommuns 
större tätorter

Kortversion juni 2010

Sektorn för samhällsbyggnad 
Trafikverksamheten

Publikation 2010:03

Mölnlycke • landvetter • Härryda • Hindås • rävlanda • Hällingsjö
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Bakgrund

Översiktsplanen för Härryda kommun (2002) tar upp frågan 
om enskild väghållning i kommunens större samhällen. Utan 
att specificera tidplan eller geografiska avgränsningar anges 
att kommunen kommer att ta över ansvaret för vägarna vid 
planläggning av befintlig bebyggelse i dessa områden.

Kommunfullmäktige gav i § 159/ 2006 kommunstyrelsen i upp-
drag att utreda handlingsalternativ för ett eventuellt kommu-
nalt övertagande av enskilda vägar inom Härryda kommuns 
större tätorter: Mölnlycke-Pixbo, Landvetter, Hindås och 
Rävlanda. En fördjupad studie inleddes våren 2009. 

En del av de enskilda vägarna i tätort har övergått till kom-
munalt huvudmannaskap i takt med att nya detaljplaner har 
tagits fram, men det finns fortfarande detaljplaneområden 
med enskilt huvudmannaskap kvar. Sedan 1982 har Härryda 
kommun konsekvent tagit ut en gatukostnadsavgift av de 
fastighetsägare som anslutits till en kommunal väg. Tidigare 
kommunala övertaganden har resulterat i delvis svåröver-
skådliga vägnät. Brukarna i de kvarvarande områdena känner 
idag inte nödvändigtvis någon geografisk samhörighet med 
varandra, vilket kan innebära att driften kompliceras av de 
splittrade förvaltningsområdena. Samma fenomen återfinns i 
andra svenska kommuner, med likartade konsekvenser som 
i Härryda.

Krav på större kommunalt engagemang i det enskilda vägnätet 
har också rests av representanter för tätorternas vägfören-
ingar. Befolknings-, bebyggelse- och trafikstrukturen är idag 
helt annan än när vägarna anlades, då trafikens utveckling för-
stås var svår att förutse. Vägföreningarna har också uppmärk-
sammat att medlemmarna betalar full kommunalskatt, sam-
tidigt som de även bekostar det egna vägnätet. Motsvarande 
kommunala vägområden finansieras via skattsedeln.

Konsult: Eventito 

Författare: Pether Bäversjö

Beställare: Härryda kommun 
                  Kontaktperson: Henrik Yngve, tel 031-724 61 30

Page 308 of 456



3

Enskild väghållning

Enskild väghållning är den vanligaste förvaltningsformen för svenska vägar. En väg kan också 
vara allmän, med stat eller kommun som huvudman. Enskild väghållning kan ske i en enda 
fastighetsägares regi eller som en gemensamhetsanläggning där en föreningsstyrelse ansvarar 
för drift och underhåll. Styrelsen väljs på årsstämma av representanter för de fastigheter som 
ingår i vägområdet. Under vissa förutsättningar kan enskild väghållning vara ett mycket bra 
sätt att förvalta ett lokalt vägnät på. Exempel på gynnsamma faktorer kan vara att: 

•	 De lokala brukarna, medlemmarna, känner en naturlig samhörighet kring ett tydligt 
avgränsat område och har jämbördig nytta av vägnätet. 

•	 Medlemmarna representeras av en styrelse, som väl känner till de lokala förhållan-
dena. Det finns gott om medlemmar som gärna åtar sig styrelseuppdrag eller andra 
arbetsuppgifter och som lägger ner eget engagemang, inte sällan ideellt. 

•	 De lokala fastighetsägarna beslutar i samråd vilka förhållanden som skall gälla och 
vilken standard som vägnätet skall ha. Därigenom allokeras precis rätt resurser, vägen 
blir varken för dålig eller onödigt påkostad. 

•	 Eventuellt kan det finnas tillgång till en lämplig maskinpark genom att någon lant-
brukare eller annan näringsidkare återfinns bland medlemmarna, vilket kan vara ett 
alternativ till externa entreprenadtjänster. Genom att mobilisera lokala resurser kan 
t ex snabb snöröjning ske på vintern, där kommunen eller en entreprenör kanske inte 
hade haft möjlighet att göra samma prioritering.

Den enskilda väghållningen kan också ställas inför utmaningar när t ex ökade krav på tillgäng-
lighet, miljö- och trafiksäkerhet ställer motsvarande krav på engagemang och kompetens bland 
dem som åtar sig styrelseuppdrag. Förutsättningarna kan också förändras på andra sätt som gör 
förvaltningsformen mindre lämplig jämfört med idealsituationen ovan. Exempel kan vara att:

•	 Det lokalt förvaltade vägnätet kan genom bebyggelseutvecklingen bli uppsplittrat och 
opedagogiskt avgränsat, vilket gör att den naturliga geografiska samhörigheten för-
svinner. Det blir också svårt att ha kontroll över vilka som använder vägarna. 

•	 Det sker stor inflyttning, trafiken ökar och de nya brukarna är inte insatta i vad 
enskild väghållning innebär. De nya brukarna kan också ställa högre krav på vägnätet.

•	 Svårigheter att uppbåda engagerade och aktiva medlemmar, som kan åta sig arbets-
uppgifter och styrelseuppdrag.
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Kommunal vägstandard och gatukostnad
I de fall kommunen skall åta sig huvudmannaskapet för en väg, så måste vissa centrala stan-
dardkrav iakttas, såsom bärighet, avvattning och trafiksäkerhet. Det har bl a med väghållarens 
juridiska ansvar att göra, men kommunala gator bör vara likvärdiga inom likvärdiga detalj-
planeområden, även om vissa avvikelser kan göras med hänsyn till lokala förhållanden. Om 
vägstandarden måste höjas vid ett kommunalt övertagande uppstår frågan om vem som skall 
stå för kostnaden, i synnerhet som brukarnas krav på standard tenderar att öka när en väg 
förvaltas i offentlig regi.

Även om det finns stora variationer, så är det inte ovanligt att enskilda vägar har en lägre stan-
dard än kommunala motsvarigheter. Det är inte förvånande, eftersom en stor poäng med lokal 
förvaltning är att vägstandarden kan anpassas enligt medlemmarnas önskemål och det finns 
sällan incitament för en fastighetsägare att lägga mer resurser än nödvändigt på gatuarbeten. 
Värdet av en gata med hög standard förefaller inte återspeglas i fastighetspriserna på samma 
sätt som t ex kommunalt/enskilt VA. Marknadspriset för en fastighet vid en enskild väg med 
lägre standard hade rimligtvis annars justerats för att kompensera skillnaden i förutsättningar 
jämfört med en liknande fastighet vid en kommunal gata med högre standard. Om det är svårt 
att tillgodogöra sig värdet av en standardhöjning vid en framtida försäljning, blir motivet svagt 
för fastighetsägarna att investera mer i vägen än vad som upplevs som nödvändigt. 

Om de centrala standardkraven är uppfyllda finns det inte nödvändigtvis behov av uppgrade-
ring vid ett kommunalt övertagande. I de fall förbättringar krävs måste finansieringen lösas. 
I motsats till många svenska kommuner har Härryda kommun sedan 1982, då en ändring i 
plan- och bygglagen (PBL) gjorde det möjligt, konsekvent tagit ut en gatukostnadsavgift av 
de fastighetsägare som anslutits till en kommunal väg eller gata. Det allmänna har alltså inte 
subventionerat fastighetsägarna vid anläggande av nya gator, eller vid uppgradering av gatu-
standarden i samband med kommunalt övertagande.

Det konsekventa uttagande av gatukostnad sedan 1982 
minskar handlingsutrymmet, vilket innebär att Härryda 
kommun får svårt att göra avsteg från praxis eftersom det 
skulle strida mot principen om likställighet. Fastighet-
sägare vid kommunala gator, som själva betalat full 
gatukostnadsersättning, skulle då kunna uppleva en 
orättvisa. Det är oklart huruvida någon kompensation 
skulle kunna krävas.

Huvudmannaskap och drift av vägar i framtiden
Det finns inga tydliga nationella riktlinjer avseende hur kommunerna skall förhålla sig till 
enskilda vägar, lösningarna varierar därför över landet. Hade vägarna i tätort tillkommit idag, 
skulle PBL ha föreskrivit kommunalt huvudmannaskap, men lagstiftningen tillämpas inte 
retroaktivt. Huvudalternativen för Härryda kommun utkristalliserar sig enligt följande: 

1. Justering av det kommunala stödet till enskild väghållning.

2. Kommunal finansiering av driften av enskilda vägar, men med oförändrat huvudman-
naskap. 

3. Formellt kommunalt övertagande genom ändring av detaljplan, med enda syfte att 
föra över väghållarskapet.  

4. Formellt kommunalt övertagande genom modernisering av detaljplaner och beak-
tande av helhetssyn.

Möjligheten att inte vidta någon åtgärd alls har inte tagits med i uppräkningen ovan. 
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1. Justering av det kommunala stödet till enskild väghållning
Härryda kommuns driftsbidrag till enskilda vägar har kraftigt försämrats över tid. Från en 
nivå om 0,90 kr/m på 1970-talet sänktes bidraget 1997 av besparingsskäl till dagens 0,70 kr/m. 
Nivån i början av 1970-talet motsvarar ca 6 kr/m i dagens penningvärde, mätt i köpkraft. 
Riksgenomsnittet låg 2007 på i storleksordningen 3,50 kr/m väg. Det förekommer idag också 
att enskilda väghållare i Härryda kommun inte känner till stödmöjligheten, andra ansöker 
inte om driftsbidraget eftersom det inte påverkar ekonomin i någon större utsträckning. Även 
statens stöd till enskild väghållning har ändrat karaktär över tid och ytterligare förändringar 
i framtiden är inte osannolika. 

Det kommunala driftsbidraget är ett understöd till enskilda väghållares ekonomi, men reflekterar 
också allmänhetens intresse av att enskilda vägar byggs, förvaltas och hålls öppna för samfärdsel. 
Bidraget minskar även skillnaden mellan skattefinansierade kommunala vägar och avgiftsfinan-
sierade enskilda vägar - ju högre bidrag, desto större kompensation. Olika former av kommunalt 
stöd kan dessutom utformas på ett sådant sätt att det återspeglar de skillnader i förutsättningar 
och stödmöjligheter som finns för enskilda vägar i tätort respektive på landsbygden.

Förutom kontant driftsstöd finns det andra sätt för kommunen att stödja enskilda väghållare. 
Då kompetenskraven i samband med vägförvaltning har ökat kan en kommunal resursperson 
för rådgivning m m vara värdefull. Kommunen kan också lämna bidrag till justeringar utifrån 
ändrade trafik- och fastighetsförhållanden (omförrättning) som ett incitament till modernisering 
av områden med enskilt väghållarskap. Lantmäteritjänster är förenade med kostnader, vilket 
kan hindra den som annars skulle vilja ta initiativ till omförrättning. Kanske finns det också 
förutsättningar för fastighetsägarna i ett lokalt område att själva ansvara för den egna förvalt-
ningen. Ett omförrättningsbidrag kan då vara till hjälp i processen med att revidera vägnätet. 

Kommunen kan även lämna bidrag till upprustning (iståndsättning), där de enskilda väghållarna 
är berättigade till en viss kommunal medfinansiering i samband med kvalitetshöjande åtgärder 
i det enskilda vägnätet. I begränsad utsträckning erbjuder Härryda kommun ett sådant bidrag, 
som skulle kunna utvecklas. Det finns ett liknande statligt stöd, men det är främst utformat 
för enskilda vägar utanför tätort. 

 
2. Kommunal finansiering av driften av enskilda vägar, men med oförändrat  
 huvudmannaskap

I samband med kommunsammanslagningarna på 1970-talet tog en del svenska kommuner 
över driften av enskilda vägar, utan att för den skull ändra det formella väghållarskapet. Avtal 
som reglerade förhållandena saknades i vissa fall. I samband med den ekonomiska krisen på 
1990-talet drogs den kommunala driften in på flera orter, många vägföreningar hade vid det 
laget i praktiken upphört att finnas till, vilket innebar att det inte fanns någon som kunde ta 
över uppgifterna. 

Så länge det formella väghållarskapet är enskilt så är ett beslut om kommunal drift ett tillfälligt 
avsteg från huvudprincipen och inte en permanent lösning, vilket reser frågor om det admi-
nistrativa och juridiska ansvaret för vägen. Kommunen kan inte heller periodisera ekonomiska 
insatser som avser någon annans anläggning, vilket förhindrar investeringar.

I något fall ombesörjer Härryda kommun idag vinterväghållningen längs en busslinje där 
huvudmannaskapet är enskilt. Det tydliga allmänintresset är i detta fall en konkret motivering 
för kommunal subvention. Skulle kommunen mer allmänt svara för driften av enskilda vägar 
kommer det sannolikt att resultera i liknande förfrågningar från andra enskilda väghållare i 
kommunen, vilket ställer höga krav på beslutskriterierna om kommunen inte är villig att låta 
detta omfatta alla. Detsamma gäller om kommunen, på initiativ från medlemmarna, skulle 
träda i styrelsens ställe och organisera driften med avgifterna från medlemmarna.
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3. Formellt kommunalt övertagande genom ändring av detaljplan, med enda  
 syfte att föra över väghållarskapet

För att formellt överföra huvudmannaskapet till kommunen krävs en planändring, där kom-
munen tar på sig att svara för vägförvaltningen. Ett formellt kommunalt övertagande väcker 
frågan om vägarnas skick och uttagande av gatukostnad, se avsnittet om vägstandard. Att utan 
kompensation ta över en dåligt underhållen väg från en annan väghållare skulle stå i konflikt 
med likabehandlingsprincipen utifrån att kommunen tagit ut gatukostnad i samband med 
detaljplanearbeten sedan 1982. I antagna styrdokument för vägförvaltningen i Härryda kommun 
anges också att underhållsskulden för de kommunala vägarna inte skall öka, d v s de ”dolda” 
kostnaderna som motsvarar eftersatt underhåll skall inte växa ytterligare. Det finns dessutom 
ett samband mellan vägens standard och driftskostnadens storlek. 

Att ta över fullgoda vägar, så snart tiden medger, och tills vidare utesluta övriga är inte heller 
ett rimligt alternativ. Lagstiftningen tillåter inte idag ett delat huvudmannaskap inom samma 
planområde och det kan knappast heller vara önskvärt att genom avgränsade detaljplaneänd-
ringar skapa en situation där endast de gator som har lägst kvalitet förvaltas i enskild regi. 
Huvudsyftet med ett kommunalt övertagande bör vara att skapa mer effektiva och logiska 
förvaltningsområden. En ytterligare splittring av vägnätet beträffande huvudmannaskapet 
verkar i motsatt riktning. 

 
4. Formellt kommunalt övertagande genom modernisering av detaljplaner  
 och beaktande av helhetssyn

En ändring av detaljplan från enskilt till kommunalt huvudmannaskap överför permanent 
ansvaret för vägar och gator till kommunen. Liksom i alternativ 3 behöver vägnätet uppfylla 
en viss godtagbar standard, eventuella förbättringsarbeten finansieras genom uttag av gatu-
kostnadsavgift, i enlighet med PBL och den praxis som rått i Härryda kommun sedan 1982. 

En fullständig översyn av tätorternas detaljplaner med enskilt huvudmannaskap skulle beakta 
en rad aspekter av samhällsplaneringen och resultatet blir då detaljplaner som moderniserats i 
flera avseenden. T ex kan förtätning bli möjlig och byggrätter tillkomma, vilket kan sänka gatu-
kostnadsavgifterna, eftersom tillkommande fastigheter kan subventionera befintlig bebyggelse. 

Hur snabbt en modernisering av befintliga detaljplaner kan ske beror på förvaltningens resurser. 
Beslutade omvandlingsområden eller VA-saneringszoner i Härryda kommuns tätorter finns 
emellertid redan med i den kommunala planeringen. Från det att ett planarbete påbörjas till 
dess att detaljplanen vinner laga kraft är det rimligt att beräkna en tidsåtgång på cirka tre-fem 
år, inklusive eventuella överklaganden. 

De olika områdena har skilda förutsättningar beträffande förtätningsmöjligheter, tillväxttakt o 
s v. Detaljplanerna med enskilt huvudmannaskap i tätorterna Hindås, Rävlanda och Landvetter 
skulle sannolikt kunna moderniseras inom ramen för befintlig organisation på tjugo års sikt, i 
takt med gängse planering. Mölnlycke-Pixbo har inte motsvarande förutsättningar för förtät-
ning mm, vilket innebär att en naturlig modernisering inte kommer att ske.
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Rekommenderat alternativ
Att i förlängningen åstadkomma en likvärdig förvaltning i likvärdiga områden före-
faller vara mest långsiktigt hållbart. Inom detaljplanerat, tättbebyggt område pekar 
mycket på att det är kommunen som är bäst lämpad att vara väghållare. 

Ett kommunalt huvudmannaskap för enskilda vägar i tätort kräver planändringar och 
bör enligt principen om likställighet ske på samma sätt som tidigare övertaganden, 
vilket innebär vissa standardkrav på vägen och uttag av gatukostnad. 

En detaljplaneöversyn enligt alternativ 4 skulle med fördel kunna samordnas med 
den pågående översiktsplaneringen, där strategin från ÖP 2002 kan förtydligas och 
tätortsavgränsningar åskådliggöras. På detta sätt skapas inte en separat process 
där endast frågeställningar kring väghållningen hanteras (jämför alternativ 3), utan 
flera viktiga aspekter av samhällsplaneringen beaktas i en helhetssyn. Det stärker 
allmänintresset och motiverar ett starkare kommunalt engagemang. Sannolikt 
behöver en prioriteringsplan för detaljplanearbetet tas fram, analogt med tidigare 
VA-saneringsplan.  

Strategiska förbindelser bör under alla omständigheter förvaltas av kommunen och 
i det fall det finns vägsträckor med uppenbart allmänintresse som idag har enskilt 
huvudmannaskap, så hindrar inte en mer övergripande tidplanering att separata 
beslut om snabbare övertagande fattas i enskilda fall.  

Då en permanent lösning ligger flera år fram i tiden, och det kommunala driftsbi-
draget blivit kraftigt urholkat över tid, förefaller det vara rimligt att snarast se över 
bidragsnivåerna enligt alternativ 1. Förutom ett ökat driftsbidrag kan ett utvecklat 
bidrag till iståndsättning ge fastighetsägarna incitament att höja vägstandarden inför 
ett förestående byte av huvudmannaskap. En vägs skick vid övertagandet står för-
stås i proportion till eventuella gatukostnadsavgifter och genom god planering kan 
fastighetsägarnas kostnader för eventuella uppgraderingar minskas genom ett kom-
munalt iståndsättningsbidrag.

Kommunal drift av enskilda vägar i tätort (alternativ 2) löser vissa problem på kort 
sikt, men skapar också nya, inklusive liknande krav från övriga enskilda väghållare 
i kommunen. Det är inte heller en permanent lösning. Om beslutet om kommunal 
drift dras tillbaks vid ett senare tillfälle, så är fastighetsägarna sannolikt oförberedda 
att återta ansvaret för de egna vägarna, i synnerhet om engagemanget redan idag är 
lågt. 

Rekommenderat alternativ föreslås sålunda vara en kombination av 
handlingsalternativen 1, ”justering av det kommunala stödet till enskild 
väghållning” och 4 ”formellt kommunalt övertagande genom modernise-
ring av detaljplaner och beaktande av helhetssyn”, vilket skulle förbättra 
situationen på kort sikt och på längre sikt skapa en permanent och håll-
bar lösning med avseende på väghållarskapet i kommunens större tätor-
ter. Kombinationen av dessa alternativ skapar också bäst förutsättningar 
för en fördelning av kostnaderna mellan parterna.
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Signatur justerande  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Kf § 3 Dnr 2011/124 318 
 
STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV ENSKILDA VÄGAR INOM 
TÄTORTER 
 
Kommunfullmäktige beslutade i § 159/2006 uppdra åt kommunstyrelsen att 
genomlysa frågan om vägföreningar i de större tätorterna och deras väginne-
hav i relation till kommunens vägar med särskild inriktning på Mölnlycke, 
Pixbo och Landvetter samt belysa omfattning och andel samt konsekvenser 
vid ett eventuellt kommunalt övertagande.  
 
Utredningen redovisades på kommunstyrelsens informationssammanträde  
i § 130/2010 och på kommunfullmäktige i § 108/2010 samt på budgetbered-
ningen och på kommundelsstämmor under 2010.  
 
Kommunstyrelsen beslutade i § 66/2011 uppdra åt förvaltningen att ta  
fram strategi, inklusive tidsplan och kostnadsplan, för genomförande av  
ett kommunalt övertagande av enskilda vägar inom tätorter samt att detta  
ska genomföras enligt utredningens förslag nummer 1 och 4: 
1. Justering av det kommunala stödet till enskild väghållning. 
4. Formellt kommunalt övertagande genom modernisering av detaljplaner  
    och beaktade av helhetssyn. 
 
I utredningen konstateras att kommunens driftbidrag till vägföreningar  
är lågt i förhållande till riksgenomsnittet och att det bör höjas successivt.  
Utredningen framhåller även att ett utvecklat bidrag till vägupprustning kan  
ge incitament och möjlighet för enskilda väghållare att rusta upp nedgångna 
vägsträckor både inför förestående byte av huvudmannaskap och för att få 
långsiktigt hållbara vägsamfälligheter.  
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse av den 24 augusti 
2011. Sektorn bedömer att den föreslagna tidsplanen för kommunalt över-
tagande och modernisering av detaljplaner kombinerat med det föreslagna 
bidragssystemet bedöms ha goda förutsättningar att kunna genomföras  
samt att kvarvarande vägsamfälligheter ges förbättrade möjligheter att  
kunna bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt och hållbart sätt.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 252/2011 och beslutade då föreslå 
fullmäktige att anta Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, 
inklusive bilagor, enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i § 116/2011 bordlägga ärendet. 
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forts Kf § 3 
 
Fullmäktige beslutade i § 132/2011 återremittera ärendet till kommunstyrel-
sen för förtydligande av skillnaden mellan områden som betraktas som 
tätortsnära-, omvandlings- eller saneringsområden. Förtydligande behöver 
även göras om vad som avses med standard och hur den bedöms. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad redovisar remissen i skrivelse av den 14 
december 2011. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 3/2012 och beslutade då föreslå 
fullmäktige att anta Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, 
inklusive bilagor, enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yttrande 
 
Steinar Walsö-Kanstad (KP), Annette Eiserman-Wikström (M) och Lars-Erik 
Kileby (FP). 
 
Yrkanden 
 
Steinar Walsö-Kanstad yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Annette Eiserman-Wikström yrkar med instämmande av Lars-Erik Kileby 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Steinar Walsö-
Kanstads yrkande finner ordföranden att fullmäktige beslutat bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes.  
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller 
Steinar Walsö-Kanstads yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller så att 44 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej, bilaga 1 
voteringslista. 
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forts Kf § 3 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
Fullmäktige antar Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, 
inklusive bilagor, enligt föreliggande förslag. 
_____ 
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SAM MANTRADES PROTO KOLL
Kommunstyrelsen

Sammantrådesdatum

2017-tt-20

Nv HARRYDA
KOMMUN

$ 341 Dnr 2017KS787

Oversyn av kommunens vägbidrag till enskild väghållning

Kommunfullmäktige antog i ç 3l20l2 "Strategi fìir övertagande av enskilda vägar inom

tätorter". Strategins utgångspunkt är att kommunen i framtiden ska vara väghållare inom tätort

eftersom dessa vägar i stor utsträckning nyttjas av en vidare krets. Rekommendationen enligt
strategin är att bidragens utformning ska ses över efter halva tidsperioden. Ett ftirslag till
revidering av vägbidragen till enskild väghållning har tagits fram av sektorn ftir
samhällsbyggnad.

Eftersom kommunen i dagsläget inte övertar lika många vägar som planerat, kan en

minskning av nivån på de riktade bidragen motiveras till ftirdel für en ökning av driftbidraget.

Ett ökat driftbidrag möjliggör ftir fler långsiktigt hållbara vägfloreningar. Förvaltningen har

därftir tagit fram ett ftirslag till nytt bidragssystem där flera faktorer påverkar nivån på

driftbidraget. Den nya modellen bedöms bidra till ett mer jämlikt system. Den nya

bidragsmodellen hanteras inom ordinarie ram.

Från sektorn ftir samhällsbyggnad ñreligger skrivelse daterad den l3 oktober 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar attanta "Bidrag till enskild väghållning i Härryda kommun" att

gälla från och med I januari 2018.

Kommunstyrelsen beslutar att notera "Översyn av kommunens vägbidrag till enskild

väghållning".

Signatur justerande

u\^'/

Utdragsbestyrkande

Sida 12(44)
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 
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§ 142  Dnr 2021KS10 

Inkomna skrivelser 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar följande inkomna skrivelser: 

 Namninsamling för återinförande av friskvårdsbidraget. 
 Fråga om övertagande av enskilda vägar. 
 Namninsamling mot planer på att arrendera ut marken vid Massetjärn till padeltennis. 

 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn av Strategi för övertagande av 
enskilda vägar inom tätorter, antagen av kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen noterar följande inkomna skrivelser: 

 Namninsamling för återinförande av friskvårdsbidraget. 
 Fråga om övertagande av enskilda vägar. 
 Namninsamling mot planer på att arrendera ut marken vid Massetjärn till padeltennis. 

  
Vidare föreslår Per Vorberg att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn 
av Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, antagen av kommunfullmäktige 
den 30 januari 2012 § 3. 
  

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

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

71 / 78Page 387 of 456



 

 

 

 

 

Borgen för Härryda Vatten och Avfall AB 

13 

2020KS614 
   

Page 388 of 456



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 317  Dnr 2020KS614 

Borgen för Härryda Vatten och Avfall AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härryda Vatten och 
Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
  

Reservation  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 238 att bevilja Härryda Vatten och 
Avfall borgen med maximalt 400 mnkr, för upptagande av lån. 
  
I samband med diskussion med Kommuninvest om att bolaget ska överta lån som är tecknade 
av kommunen har det framkommit att, den av förvaltningen föreslagna, beslutsformuleringen 
inte är tillräcklig. Beslutsformuleringen avser ”enkel borgen”. Det Kommuninvest behöver för 
ett gäldenärsbyte är en proprieborgen, dvs att kommunen går i borgen ”så som för egen 
skuld”. Innebörden av det är att Härryda Kommun går in och täcker räntekostnader och 
skulden om inte bolaget betalar. 
  
För att ett övertagande av lån ska kunna ske behöver följaktligen ett nytt beslut tas av 
kommunfullmäktige. 
  
Förvaltningen gör, efter samråd med bolaget, bedömningen att det nu är motiverat med en 
högre borgen, än den tidigare beslutade. Orsaken är bolagets utgifter i samband med 
investeringen i nytt vattenverk. Sannolikt kommer ytterligare finansiering att behövas under 
år 2022 och i det fallet kommer kommunfullmäktige att få ta ställning till en ytterligare 
utökad borgen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 augusti 2021 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Härryda Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen återremiss där alternativ utreds samt tydligare ekonomisk bedömning såväl som 
risk och konsekvensbedömning utförs. I andra hand föreslår Peter Arvidsson att 
kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss 
mot avslag. Om kommunstyrelsen avslår förslaget om återremiss innebär det att ärendet 
avgörs idag och ordföranden kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Peter Arvidssons 
förslag om avslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Peter 
Arvidssons förslag.   
   
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Bo Ekström 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-08-20   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS614 001 

 

 

Borgen för Härryda Vatten och Avfall AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Härryda Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 238 att bevilja 
Härryda Vatten och Avfall borgen med maximalt 400 mnkr, för upptagande 
av lån. 
 
I samband med diskussion med Kommuninvest om att bolaget ska överta 
lån som är tecknade av kommunen har det framkommit att, den av 
förvaltningen föreslagna, beslutsformuleringen inte är tillräcklig. 
Beslutsformuleringen avser ”enkel borgen”. Det Kommuninvest behöver för 
ett gäldenärsbyte är en proprieborgen, dvs att kommunen går i borgen ”så 
som för egen skuld”. Innebörden av det är att Härryda Kommun går in och 
täcker räntekostnader och skulden om inte bolaget betalar. 
 
För att ett övertagande av lån ska kunna ske behöver följaktligen ett nytt 
beslut tas av kommunfullmäktige. 
 
Förvaltningen gör, efter samråd med bolaget, bedömningen att det nu är 
motiverat med en högre borgen, än den tidigare beslutade. Orsaken är 
bolagets utgifter i samband med investeringen i nytt vattenverk. Sannolikt 
kommer ytterligare finansiering att behövas under år 2022 och i det fallet 
kommer kommunfullmäktige att få ta ställning till en ytterligare utökad 
borgen. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2021-08-20 
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Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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§ 314  Dnr 2021KS481 

Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteters rättigheter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteters rättigheter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) trädde i 
kraft 2010 och innebär bland annat att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, att de 
nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur i Sverige samt att 
förvaltningsmyndigheter ska informera nationella minoriteter om deras rättigheter. Alla 
kommuner och myndigheter i Sverige ska följa de allmänna bestämmelser som följer av 
minoritetslagstiftningen. 
  
Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes 
ytterligare. Kommunerna och regionerna är t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som 
har uppföljningsansvar för lagen. 
  
Förvaltningen har utifrån rådande lagstiftning tagit fram ett förslag till mål och riktlinjer för 
arbetet med nationella minoriteters rättigheter i Härryda kommun. Härryda kommun arbetar i 
dagsläget redan med flertalet områden för att stärka nationella minoriteters rättigheter. De 
utvecklingsområden som förvaltningen har identifierat är att tydligare informera om 
nationella minoriteters rättigheter samt att möjliggöra för samråd genom strukturerad dialog i 
de frågor som berör de nationella minoriteterna.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 augusti 2021 
 Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter  
 Lagstiftningen i korthet 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Anna Svensén Burgman 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-08-04   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS481 003 

 

 

Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteters rättigheter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med 
nationella minoriteters rättigheter. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) 
trädde i kraft 2010 och innebär bland annat att minoritetsspråken ska skyddas och 
främjas, att de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur i 
Sverige samt att förvaltningsmyndigheter ska informera nationella minoriteter om 
deras rättigheter. Alla kommuner och myndigheter i Sverige ska följa de allmänna 
bestämmelser som följer av minoritetslagstiftningen. 
 
Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter 
stärktes ytterligare. Kommunerna och regionerna är t.ex. skyldiga att anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas 
ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen. 
 
Förvaltningen har utifrån rådande lagstiftning tagit fram ett förslag till mål och 
riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter i Härryda kommun. 
Härryda kommun arbetar i dagsläget redan med flertalet områden för att stärka 
nationella minoriteters rättigheter. De utvecklingsområden som förvaltningen har 
identifierat är att tydligare informera om nationella minoriteters rättigheter samt 
att möjliggöra för samråd genom strukturerad dialog i de frågor som berör de 
nationella minoriteterna.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 4 augusti 2021 
 Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella 

minoriteters rättigheter  
 Lagstiftningen i korthet 
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Ärendet 
Den svenska minoritetspolitiken har sin grund i Sveriges anslutning till 
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 
(ramkonventionen) samt den europeiska stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk (språkstadgan). Sedan anslutningen år 2000 har Sverige fem 
erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Enligt språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken 
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 
 
Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella 
minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska 
minoritetsspråken så att de hålls levande. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har utifrån rådande lagstiftning tagit fram ett förslag till mål och 
riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter för Härryda kommun. I 
förslaget är målet för det minoritetspolitiska arbetet i Härryda kommun detsamma 
som för den nationella minoritetspolitiken; att skydda de nationella minoriteterna 
och stärka deras möjlighet till inflytande, samt att stödja de historiska 
minoritetsspråken så att de hålls levande. Förslaget till riktlinjer beskriver Härryda 
kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter och omfattar 
verksamheter som berörs av de skyldigheter och det ansvar som följer av 
lagstiftningen. 
 
Förslaget till riktlinjer innehåller till övervägande del områden som förvaltningen 
i dagsläget redan arbetar med. Förslaget ska främst ses som ett samlat 
styrdokument över till största del redan vidtagna åtgärder för att möta de krav som 
följer av minoritetslagstiftningen. Förvaltningen har identifierat framförallt två 
utvecklingsområden som kommunen bör fokusera på för att leva upp till de 
allmänna bestämmelser som följer av minoritetslagstiftningen: 
 

 informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det 
allmännas ansvar (§ 3 minoritetslagen) i olika former, exempelvis på 
kommunens webbplats harryda.se. 

 samt ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana 
frågor (§ 5 minoritetslagen). Kommunen bör hitta former för samråd i de 
frågor som berör de nationella minoriteterna. Ett sätt kan vara genom att 
nå ut till föreningar, men lagstiftningen anger att myndigheter inte enbart 
bör samråda med representanter som är utsedda av föreningar som 
företräder de nationella minoriteterna, utan även med personer som tillhör 
de nationella minoriteterna men som inte är organiserade inom 
föreningslivet. Formerna för hur det ska ske behöver prövas ut över tid. 

 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef
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Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med 
nationella minoriteters rättigheter 

Sveriges minoritetspolitik  
Den svenska minoritetspolitiken har sin grund i Sveriges anslutning till 
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 
(ramkonventionen) samt den europeiska stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk (språkstadgan). Sedan anslutningen år 2000 har Sverige fem 
erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Enligt språklagen (2009:600) är de nationella 
minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella 
minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de 
historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. 

Minoritetslagstiftningen och andra bestämmelser  
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i 
kraft 2010 och innebär bland annat att minoritetsspråken ska skyddas och 
främjas, att de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin 
kultur i Sverige samt att förvaltningsmyndigheter ska informera nationella 
minoriteter om deras rättigheter. Genom ändringar av lagen 2019 förstärktes 
rättigheterna i lagens allmänna bestämmelser som gäller för samtliga 
nationella minoriteter och för samtliga minoritetsspråk i hela landet. Alla 
kommuner och myndigheter i Sverige ska följa de allmänna bestämmelserna 
som följer av minoritetslagstiftningen. Det innebär till exempel att alla 
kommuner och regioner ska ha antagit mål och riktlinjer för 
minoritetsarbetet. 

Utöver minoritetslagstiftningen finns ytterligare lagstiftning och 
styrdokument som fastställer de nationella minoriteternas rättigheter, se 
bilaga till riktlinjerna för lagstiftningen i korthet. 

Mål 
Målet för Härryda kommun är, i likhet med den nationella 
minoritetspolitiken, att skydda de nationella minoriteterna och stärka deras 
möjlighet till inflytande, samt att stödja de historiska minoritetsspråken så 
att de hålls levande. 

Riktlinjer 
Riktlinjerna beskriver Härryda kommuns arbete med nationella minoriteters 
rättigheter och omfattar verksamheter som motiveras av de skyldigheter och 
det ansvar som följer av lagstiftningen. 

Utvecklingsfunktionen
2021-08-04
Diarienummer 2021KS481
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Nationella minoriteters rätt till sitt minoritetsspråk 

∗ Sektorn för utbildning, kultur och fritid erbjuder barn och ungdomar 
modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. 
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 
modersmål. 

∗ Sektorn för utbildning, kultur och fritid samt sektorn för socialtjänst 
uppmuntrar initiativ från de nationella minoriteterna om språkliga 
och kulturella insatser i sina verksamheter som stärker och utvecklar 
de nationella minoritetsspråken. 

∗ Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med 
kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i 
enskildas kontakter med kommunen. Detta görs genom att 
kommunen aktivt beaktar behovet av personal som behärskar dessa 
språk och vid behov aktivt söker efter sådan personal. 

Nationella minoriteters rätt till sin kultur 

∗ Sektorn för utbildning, kultur och fritid säkerställer att elever efter 
genomgången grundskola har fått kunskaper om de nationella 
minoriteternas kultur, språk, religion och historia. 

∗ Kommunens kulturliv ska vara en angelägenhet för alla, och ska 
därigenom spegla och inkludera de nationella minoritetsspråken och 
de nationella minoriteterna. 

∗ Kommunens bibliotek erbjuder ett brett utbud av litteratur, tidskrifter 
och annan media på de nationella minoritetsspråken och om de 
nationella minoriteterna. 

Nationella minoriteters rätt till information 

∗ Det finns information om nationella minoriteters rättigheter på 
kommunens webbplats harryda.se. 

∗ Sektorn för utbildning, kultur och fritid ansvarar för att på lämpligt 
sätt ge information till kommunens elever och deras vårdnadshavare 
om rätten till modersmålsundervisning på de nationella 
minoritetsspråken. 

∗ Under förutsättning att språkkunnig personal finns att tillgå ansvarar 
sektorn för socialtjänst för att på lämpligt sätt ge information om 
möjligheten att få beviljade omsorgsinsatser på nationellt 
minoritetsspråk.  

2
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Nationella minoriteters rätt till delaktighet och inflytande 

∗ Berörda sektorer ansvarar för att bjuda in till och genomföra samråd 
med de nationella minoriteterna i frågor som berör dem. 

∗ Sektorn för utbildning, kultur och fritid ansvarar för att anpassa 
former för barns och ungas möjligheter till inflytande och 
delaktighet när det gäller skola, föreningsliv och kulturaktiviteter. 

Nationella minoriteters rätt till äldreomsorg på sitt språk 

∗ Sektorn för socialtjänst erbjuder hela eller en väsentlig del av den 
service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen 
på minoritetsspråk till den som begär det. Detta gäller under 
förutsättning att språkkunnig personal finns att tillgå. 

3
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Lagstiftningen i korthet 

Alla kommuner och myndigheter i Sverige är skyldiga att följa de allmänna 
bestämmelserna som följer av minoritetslagstiftningen. Utöver de allmänna 
bestämmelserna gäller särskilda rättigheter för finska, meänkieli och 
samiska inom så kallade förvaltningsområden. I kommuner som ingår i 
sådana förvaltningsområden ska de nationella minoriteterna kunna använda 
sitt språk i kontakt med myndigheter, både muntligen och skriftligen. 
Härryda kommun ingår inte i något förvaltningsområde. 

Utöver minoritetslagstiftningen finns ytterligare lagstiftning och 
styrdokument som fastställer de nationella minoriteternas rättigheter, se 
rubriken Övriga bestämmelser som berör nationella minoriteters 
rättigheter. 

Minoritetslagstiftningens allmänna bestämmelser 
• De nationella minoriteterna ska informeras om sina rättigheter och

det allmännas ansvar enligt minoritetslagen och de föreskrifter som
lagen hänvisar till.

• Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de
nationella de minoritetsspråken. Det allmänna ska även främja de
nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin
kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och
användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

• De nationella minoriteterna ska ges möjlighet till inflytande i frågor
som berör dem och kommunen ska, så långt det är möjligt, samråda
med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom att
kommunen för en strukturerad dialog med de nationella
minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i
kommunens beslutsfattande.

• Barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som
berör dem ska främjas särskilt och formerna för detta ska anpassas
till deras förutsättningar.

• Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete.

• Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med
kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i
enskildas kontakter med kommunen.

• Finns det personal som behärskar finska, meänkieli eller samiska så
har den enskilde rätt att använda sitt språk vid muntliga och
skriftliga kontakter med kommunen där den enskilde är part.

Utvecklingsfunktionen
2021-08-04
Diarienummer 2021KS481

1 Page 401 of 456



• Kommunen ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller
en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom
ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till
personal med sådana språkkunskaper.

• Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds inom
äldreomsorgen beakta de äldres behov av att upprätthålla sin
kulturella identitet.

• Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen
för äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och
omvårdnad som anges ovan.

Övriga bestämmelser som berör nationella minoriteters rättigheter 
• Socialtjänstlagen (2001:453) slår fast att kommuner ska verka för att

det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i
omvårdnaden av äldre personer.

• Enligt språklagen ansvarar det allmänna för att den enskilde som
tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och
använda sitt minoritetsspråk.

• Skollagen (2010:800) anger att en elev som tillhör någon av de
nationella minoritetsgrupperna ska kunna få
modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk. Även
förskolan ska erbjuda barn modersmålsstöd.

• Enligt mål och riktlinjer för grundskolans läroplan ska varje elev få
kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och
historia.

• Diskrimineringslagen (2008:567) har som ändamål att motverka
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett till
exempel etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

• Av artikel 30 i barnkonventionen framgår att ett barn som tillhör en
minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur
och religion.

• Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska biblioteksväsendet ägna
särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och erbjuda
litteratur på de nationella minoritetsspråken.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 316  Dnr 2021KS506 

Ändring i taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor, LBE, och taxebestämmelser för 
tillsyn och tillstånd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra i taxan för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor, LBE, på så sätt att p. 12 ska ha följande formulering: 
  
”12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet med explosiva varor 2910 kr” 
  
”12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med explosiva varor.  
1–5 deltagare 1 164 kr  
6–10 deltagare 2 328 kr, 
11 deltagare eller fler 3 492 kr”  
  
Kommunfullmäktige beslutar att ändra i taxebestämmelserna för tillsyn och tillstånd i 1 § 3 st. 
3 p. under rubriken LBE till följande formulering:  
  
”Godkännande av föreståndare och deltagare”. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från den 1 augusti 2021 gäller vissa ändringar i LBE och i förordningen om brandfarliga och 
explosiva varor (FBE). Nu gäller ökade krav på kontroll och lämplighetsprövning av personer 
som har tillgång till explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter eller som har betydande 
inflytande i sådana verksamheter. Ändringarna innebär bland annat krav på anmälan, 
lämplighetsprövning och godkännande av personer som i tillståndspliktig verksamhet avses få 
delta i hantering, överföring, import och export av explosiva varor. Tidigare har krav på 
godkännande endast gällt för föreståndare för denna typ av verksamhet. 
  
Mot bakgrund av ändringen i LBE finns behov av att ändra i taxan för tillståndsprövning 
LBE, punkt 12, samt i 1 § i tillhörande taxebestämmelser. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 september 2021  
 Taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor, LBE, i gällande lydelse 
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 Taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, i gällande lydelse 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 

Page 2 of 2Page 405 of 456



 1(3) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Anna Rapphed 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-03   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS506 175 

 

 

Ändring i taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor, LBE, och 
taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra i taxan för tillståndsprövning enligt 
lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE, på så sätt att    
p. 12 ska ha följande formulering: 
 
”12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet med explosiva varor 
2910 kr” 
 
”12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med explosiva varor.  
1–5 deltagare 1 164 kr  
6–10 deltagare 2 328 kr, 
11 deltagare eller fler 3 492 kr”  
 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra i taxebestämmelserna för tillsyn och 
tillstånd i 1 § 3 st. 3 p. under rubriken LBE till följande formulering:  
 
”Godkännande av föreståndare och deltagare”. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Från den 1 augusti 2021 gäller vissa ändringar i LBE och i förordningen om 
brandfarliga och explosiva varor (FBE). Nu gäller ökade krav på kontroll 
och lämplighetsprövning av personer som har tillgång till explosiva varor i 
tillståndspliktiga verksamheter eller som har betydande inflytande i sådana 
verksamheter. Ändringarna innebär bland annat krav på anmälan, 
lämplighetsprövning och godkännande av personer som i tillståndspliktig 
verksamhet avses få delta i hantering, överföring, import och export av 
explosiva varor. Tidigare har krav på godkännande endast gällt för 
föreståndare för denna typ av verksamhet. 
 
Mot bakgrund av ändringen i LBE finns behov av att ändra i taxan för 
tillståndsprövning LBE, punkt 12, samt i 1 § i tillhörande taxebestämmelser. 
 

Page 406 of 456



  2(3) 

           
       

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 3 september 2021  
 Taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga 

och explosiva varor, LBE, i gällande lydelse 
 Taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, i gällande lydelse 
 Förbundsstyrelsens beslut RSG 2 september 2021 § 73 
 Tjänsteutlåtande RSG 

 
Ärendet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) meddelar tillstånd och utövar 
tillsyn enligt LBE. Kommunen får enligt 27 § LBE föreskriva att avgift tas 
ut för denna tillstånds- och tillsynsverksamhet. Nu gällande taxa antogs av 
Härryda kommunfullmäktige den 15 oktober 2020, § 187 (ärende 
2020K407).  
 
Taxa för tillståndsprövning enligt LBE, med taxebestämmelser, trädde i 
kraft den 1 januari 2021 efter att ha antagits även av övriga kommuner som 
ingår i RSG.  
 
Från den 1 augusti 2021 gäller vissa ändringar i LBE och i förordningen om 
brandfarliga och explosiva varor (FBE). Syftet med ändringarna är att 
försvåra och begränsa illegal hantering av explosiva varor. (se vidare 
propositionen 2020/21:158 ”Skärpt kontroll över explosiva varor”). 
 
Enligt en ny bestämmelse 19 a § LBE ska tillståndsmyndigheten nu inte 
bara godkänna föreståndare, utan även deltagare i en verksamhet med 
explosiva varor. Enligt 9 a § LBE ska den som bedriver tillståndspliktig 
verksamhet med explosiva varor anmäla till tillståndsmyndigheten vilka 
som i verksamheten avses få delta i hantering, överföring, import och export 
av sådana varor. Nuvarande ”Taxa för tillståndsprövning enligt LBE” ger 
RSG en möjlighet att ta ut avgift för godkännande av föreståndare i 
verksamhet med explosiva varor, men det saknas möjlighet att ta ut avgift 
för godkännande av deltagare.  
 
Från den 1 augusti 2021 gäller en sex månaders övergångsperiod under 
vilken samtliga deltagare och föreståndare i verksamheter som har gällande 
tillstånd ska anmälas, prövas och godkännas av RSG. Senast den 1 februari 
2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta 
arbeta med explosiva varor. RSG kommer således under hösten 2021 att få 
pröva och fatta beslut om godkännande för ett stort antal personer.  
 
Modellen för gällande ”Taxa för tillståndsprövning LBE” bygger på 
självkostnadsprincipen. Beloppen i taxan har beräknats genom att en 
framräknad handläggningskostnad per timme (1 164 kr) har multiplicerats 
med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.  
I nuvarande punkt 12 i taxan anges att avgiften för godkännande av 
föreståndare är 2 910 kr, vilket är en tidsåtgång om 2,5 timme.  
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En prövning av en föreståndare är mer omfattande än en prövning av en 
deltagare. RSG:s bedömning är att punkt 12 i tillståndstaxan behöver delas 
upp i en punkt a avseende föreståndare respektive en punkt b avseende 
deltagare. Punkt b behöver i sin tur differentieras utifrån antalet deltagare 
som ska prövas och godkännas (1–5 deltagare, 1 timme, 6–10 deltagare,  
2 timmar samt fler än 10 deltagare, 3 timmar).  
 
Utöver denna uppdelning och åtskillnad i tidsåtgång är det ingen ändring i 
taxans konstruktion som sådan som behövs.  
 
RSG har vidare uppmärksammat att i nuvarande formulering av punkt 12 i 
taxan anges att godkännande av föreståndare för brandfarlig vara ska ske. 
Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska dock 
inte godkännas utan endast anmälas till tillsynsmyndigheten, vilket gör att 
formuleringen i taxan inte är korrekt. Genom nu föreslagen lydelsen i punkt 
12a rättas detta, genom att begreppet brandfarlig utgår. 
 
Även den föreslagna ändringen av taxebestämmelserna beror på att 
deltagare i berörda verksamheter ska godkännas enligt vad som beskrivits 
ovan. 
 
Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
(RSG) måste fattas av förbundets medlemskommuner. För att på ett likställt 
sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av vikt att samtliga 
medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. De ändrade 
formuleringarna träder i kraft då alla medlemskommuner i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg har fattat beslut om ändringarna. 
 
 
 
 
 
Peter Lönn        Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef  
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Reviderad taxa för tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 
LBE 
För tillståndsprövning enligt 16§ LBE utgår ersättning enligt denna taxa. 
 
Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (Göteborg, 
Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum).  

Taxor för tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
Ärendetyp tillstånd Verksamhetstyp Avgift (kr) 

1 Redaktionell ändring tillstånd - 1164 
2 Mindre ändring i befintligt 

tillstånd under pågående 
tillståndsperiod 

- 2328  

3 Tillfällig hantering brf vara Evenemang, byggarbetsplats 3492  
4 Enkel hantering brf vara Skola, restaurang 5820  
5 Mindre hantering brf vara Obemannad bensinstation, handel 8148  
6 Måttlig hantering brf vara Bemannad bensinstation, verkstad, 

lager 
10 476  

7 Omfattande hantering brf vara Övrig industri 13 968  
8 Mycket omfattande hantering 

brf vara 
Industri, raffinaderi 34 920  

9 Enkel hantering explosiv vara Stenspräckare, dagsprängare utan 
egen förvaring 

5820 

10 Mindre hantering explosiv vara Fyrverkeriförsäljning, ammunition, 
förvaring explosiv vara < 60 kg 

8148  

11 Omfattande hantering explosiv 
vara 

Förvaring explosiv vara ≥ 60 kg 13 968 

12a Godkännande av föreståndare i 
en verksamhet med explosiva 
varor. 

- 2910 

12b Godkännande av deltagare i en 
verksamhet med explosiva 
varor. 
1–5 deltagare  
6–10 deltagare 
11 deltagare eller fler,  

-  
 
 
1164 
2328 
3492 

13 Avvisning tillstånd - 2328 
14 Avslag tillstånd - 3492  
Årlig justering av taxan 
Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i februari, i 
samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och skatteprognos. Taxan 
beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska gälla, justeringen görs med PKV 
enligt det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet ska gälla. 

Page 409 of 456



  Bilaga 2

 

Reviderade taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd 
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) och Taxa för tillsyn samt Taxa för tillståndsprövning enligt Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborgs (RSG) medlemskommuners beslut att anta taxan. 

Inledande bestämmelser 
1 § 
Enligt denna taxa utgår avgift för 

LSO 
1. Tillsynsbesök 

LBE 
1. Tillsynsärende 
2. Tillståndsprövning 
3. Godkännande av föreståndare och deltagare 
4. Provtagning och undersökning av prov 

LSO och LBE (samtidig tillsyn) 
1. Tillsynsbesök (LSO) 
2. Tillsynsärende (LBE) 

Allmänna bestämmelser 
2 § 

Beräkning av avgift 

Avgift enligt tabell 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1–3. Beloppen i tabellerna 1–3 har beräknats genom 
att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en 
genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.  

Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer eller när tillsynen genomförts.  

Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme är 1164 kronor för LSO och för LBE. 

Tidsersättning 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar RSG om skälig avgift 
grundad på tidsersättning.  
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Höjning/sänkning av avgift 
Finner RSG att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger 
kommunalförbundet för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 

3 § 

Ändring av taxan 
RSG beslutar om justering av beloppen i tabellerna 1–3 samt det belopp som ska utgå per timme 
handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige 
har beslutat att delegera uppgiften till kommunalförbundet och på vilka villkor det sker.  

Övriga ändringar i taxan beslutas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 

4 § 

Betalning av avgift  
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden av tillstånd eller hos den där tillsynen genomförts mot 
faktura när denne tillställts RSG:s beslut eller efter genomförd tillsyn.  
Avgift kan alternativt tas ut i förskott. 

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 
från förfallodagen tills betalning sker. 

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot eventuell 
avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden. 

Dessa taxebestämmelser träder i kraft den 1 januari 2021.  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
   
Juridiska enheten/Enheten för brandfarligt och explosivt Utfärdat 2021-08-24 
Therese Kogler Bennsten/Patrik Midenborn Presidiet 2021-08-20 
Jurist/Enhetschef Enheten för brandfarligt och explosivt Förbundsstyrelse 2021-09-02 
031-3844802/031-3352756 Diarienummer 0211/20  
   
 

Revidering av del av Taxa för tillståndsprövning enligt LBE 
och del av tillhörande Taxebestämmelser 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen överlämnar till medlemskommunernas kommunstyrelser och 
kommunfullmäktige att besluta att 

1. Taxan för tillståndsprövning enligt LBE punkt 12 ska ha följande reviderade 
formulering i en punkt a respektive en punkt b, se kursivt: 

”12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet med explosiva varor.” 

”12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med explosiva varor. 

1–5 deltagare, 1 164 kr  

6–10 deltagare, 2 328 kr 

11 deltagare eller fler, 3 492 kr” 

 

2. Taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, den inledande bestämmelsen 1 § ska 
kompletteras med följande formulering under LBE, punkt 3, se kursivt:  

”Godkännande av föreståndare och deltagare” 

 

Formuleringarna ovan träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat härom. 

 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

Ärendet 
Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en 
kommun i lag eller förordning kan inte delegeras från kommun till kommunalförbund. 
Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) måste 
därför fattas av förbundets medlemskommuner. För att på ett likställt sätt kunna ta ut 
avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig 
fattar likalydande beslut.  

RSG meddelar tillstånd och utövar tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE). Kommunen får enligt 27 § LBE föreskriva att avgift tas ut för 
denna tillstånds- och tillsynsverksamhet.  

I ärendet Taxor för räddningstjänstförbundet Storgöteborg (dnr 0209/20, 0210/20 och 
0211/20), som behandlar fem taxor för RSG, ingår bland annat ärendet Taxa för 
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tillståndsprövning enligt LBE, dnr 0211/20. Detta ärende har behandlats av RSG:s 
förbundsstyrelse i maj 2020 och har därefter skickats till förbundets sex 
medlemskommuner för beslut av kommunfullmäktige under hösten 2020. 
Taxebestämmelserna ingår tillsammans med Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) och Taxa för tillsyn samt Taxa för tillståndsprövning enligt 
LBE i RSG:s medlemskommuners beslut att anta taxorna. Taxorna, däribland Taxa för 
tillståndsprövning enligt LBE, med taxebestämmelser, trädde i kraft den 1 januari 2021. 

I propositionen 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor, vilken bifölls av 
riksdagen den 9 juni 2021, föreslås ett antal ändringar i LBE och även i förordningen 
om brandfarliga och explosiva varor (FBE). Syftet med ändringarna är att försvåra och 
begränsa illegal hantering av explosiva varor. Tyngdpunkten i ändringarna utgörs av 
ökade krav att kontrollera och lämplighetspröva personer som har tillgång till 
explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter eller har betydande inflytande i 
sådana verksamheter. Ändringarna innebär bland annat krav på anmälan, 
lämplighetsprövning och godkännande av personer som i tillståndspliktig verksamhet 
avses få delta i hantering, överföring, import och export av explosiva varor.  

Ändringarna i LBE och FBE träder ikraft den 1 augusti 2021. Från den 1 augusti gäller 
en sex månaders övergångsperiod under vilken samtliga deltagare och föreståndare i 
verksamheter som har gällande tillstånd ska anmälas, prövas och godkännas av 
tillståndsmyndigheten, här RSG. Senast den 1 februari 2022 måste alla deltagare och 
föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. RSG 
kommer således under hösten 2021 få pröva och fatta beslut om att godkänna ett stort 
antal personer.  

Enligt den nya bestämmelsen 19 a § LBE ska tillståndsmyndigheten nu inte bara 
godkänna föreståndare, utan även godkänna de personer som anmälts enligt 9 a § LBE 
att delta i en verksamhet med explosiva varor (kallat deltagare). Enligt 9 a § LBE ska 
den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor anmäla till 
tillståndsmyndigheten vilka som i verksamheten avses få delta i hantering, överföring, 
import och export av sådana varor.  

Den beslutade Taxan för tillståndsprövning enligt LBE ger RSG en möjlighet att bland 
annat ta ut avgift för godkännande av föreståndare i verksamhet med explosiva varor. 
Beslutad taxa rymmer dock inte en möjlighet att ta ut avgift för godkännande av 
deltagare, då det inte tidigare varit reglerat i LBE. Mot bakgrund av i detta avseende 
aktuell ändring i LBE finns därför behov av att revidera del av Taxan för 
tillståndsprövning LBE, punkt 12, samt del av tillhörande Taxebestämmelser, 1 §.  

Modellen för gällande Taxa för tillståndsprövning LBE bygger på 
självkostnadsprincipen, vilket redogjorts för närmre i ovan nämnda ärende Taxor för 
räddningstjänstförbundet Storgöteborg. Beloppen i gällande taxa har beräknats genom 
att en framräknad handläggningskostnad per timme (1 164 kr) för verksamheten har 
multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden 
avser. I nuvarande punkt 12 i taxan anges att avgiften för godkännande av föreståndare 
är 2 910 kr, vilket är en tidsåtgång om 2,5 timme. En prövning av en föreståndare är av 
mer omfattande karaktär än en prövning av en deltagare. RSG gör i nuläget 
bedömningen att det nya uppdraget för tillståndsmyndigheten, i form av att pröva och 
godkänna deltagare, föranleder att punkt 12 i tillståndstaxan behöver delas upp i en 
punkt a avseende föreståndare respektive en punkt b avseende deltagare. Gällande 
punkt b då även med en differentiering på antal deltagare som ska prövas och 
godkännas (1–5 deltagare 1 timme, 6–10 deltagare 2 timmar samt fler än 10 deltagare 
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3 timmar). Utöver denna uppdelning och åtskillnad i tidsåtgång är det ingen ändring i 
taxans konstruktion som sådan som behövs. Se nedan tabell, i kursivt, för förslag på 
lydelse av punkt 12a respektive 12b i Taxan för tillståndsprövning.    

RSG har vidare uppmärksammat att i nuvarande formulering av punkt 12 i Taxan för 
tillståndsprövning LBE anges att godkännande av föreståndare för brandfarlig vara 
även ska ske. Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska 
dock endast anmälas till tillsynsmyndigheten, inte också godkännas, vilket gör att 
formuleringen i taxan inte är korrekt. I det avseendet har ingen förändring skett genom 
prop. 2020/21:158, se 9 § LBE. Genom nu föreslagna lydelsen i punkt 12a rättas därför 
detta, varvid begreppet brandfarlig utgår, se nedan.   

 

Nuvarande lydelse i Taxan för 
tillståndsprövning, punkt 12 

Föreslagen lydelse i Taxan för 
tillståndsprövning, punkt 12a och 12b 

Godkännande av föreståndare brandfarlig och 
explosiv vara. 

12a. Godkännande av föreståndare i en 
verksamhet med explosiva varor.” 

12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet 
med explosiva varor. 

1–5 deltagare, 1 164 kr  

6–10 deltagare, 2 328 kr 

11 deltagare eller fler, 3 492 kr 

Nuvarande lydelse i Taxebestämmelser 
för tillsyn och tillstånd 

Föreslagen lydelse i Taxebestämmelser 
för tillsyn och tillstånd 

1 § 

Enligt denna taxa utgår avgift för 

LSO 
1. Tillsynsbesök 

LBE 
1. Tillsynsärende 
2. Tillståndsprövning 
3. Godkännande av föreståndare 
4. Provtagning och undersökning av prov 

LSO och LBE (samtidig tillsyn) 
1. Tillsynsbesök (LSO) 
2. Tillsynsärende (LBE) 

1 §  

Enligt denna taxa utgår avgift för 

LSO 
1. Tillsynsbesök 

LBE 
1. Tillsynsärende 
2. Tillståndsprövning 
3. Godkännande av föreståndare och deltagare  
4. Provtagning och undersökning av prov 

LSO och LBE (samtidig tillsyn) 
1. Tillsynsbesök (LSO) 
2. Tillsynsärende (LBE) 

 

 

 

Lars Klevensparr Therese Kogler Bennsten/Patrik Midenborn 
Förbundsdirektör Jurist/Enhetschef Enheten för brandfarligt och 

explosivt 
 

Bilagor 
1. Förslag till reviderad Taxa för tillståndsprövning enligt LBE 
2. Förslag till reviderade Taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 346  Dnr 2020KS591 

Förlängning av uppdrag för den tillfälliga beredningen för 
demokratifrågor  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förlänger uppdraget för den tillfälliga beredningen för demokratifrågor 
till och med 31 mars 2022.  
  
Kommunfullmäktige delger beredningen för demokratifrågor beslutet. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 att inrätta en tillfällig beredning för 
demokratifrågor. Beredningen gavs i uppdrag att göra en utvärdering av den politiska 
organisationen samt göra en översyn av nuvarande arvodesreglemente inför mandatperioden 
2022-2026. I ärendet redovisades att beredningens arbete och rekommendationer skulle 
slutredovisas på fullmäktige i november 2021. 
  
Beredningens uppdrag förtydligades genom kommunfullmäktiges beslut den 16 september 
2021 § 163 där beredningen fick i uppdrag att även lämna förslag på förändringar av den 
politiska organisationen samt arvodesreglementet. 
  
Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 27 september 2021, i samråd med 
beredningens presidium, att föreslå att kommunfullmäktige förlänger beredningens uppdrag 
till den 31 mars 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse 28 september 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut 12 november 2020 § 210, inrättande av en tillfällig 

beredning för demokratifrågor 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Skrivelse från kommunfullmäktiges 
presidium 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-28   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS591 080 

 

 

Förlängning av uppdrag för den tillfälliga beredningen för 
demokratifrågor 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förlänger uppdraget för den tillfälliga beredningen för 
demokratifrågor till och med 31 mars 2022.  
 
Kommunfullmäktige delger beredningen för demokratifrågor beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 att inrätta en tillfällig 
beredning för demokratifrågor. Beredningen gavs i uppdrag att göra en 
utvärdering av den politiska organisationen samt göra en översyn av 
nuvarande arvodesreglemente inför mandatperioden 2022-2026. I ärendet 
redovisades att beredningens arbete och rekommendationer skulle 
slutredovisas på fullmäktige i november 2021. 
 
Beredningens uppdrag förtydligades genom kommunfullmäktiges beslut den 
16 september 2021 § 163 där beredningen fick i uppdrag att även lämna 
förslag på förändringar av den politiska organisationen samt 
arvodesreglementet. 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 27 september 2021, i samråd 
med beredningens presidium, att föreslå att kommunfullmäktige förlänger 
beredningens uppdrag till den 31 mars 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Skrivelse 28 september 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut 12 november 2020 § 210, inrättande av 

en tillfällig beredning för demokratifrågor 
 

 
 
 
Roger Nordman (M) Gunnar Häggström (M) 
Ordförande 1:e vice ordförande 
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Björn Magnusson (S) 
2:e vice ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-11-12 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 210        Dnr 2020KS591 

Inrättande av en tillfällig beredning för demokratifrågor  

  
Kommunfullmäktige inrättade den 19 oktober 2015 en tillfällig demokratiberedning för att 
genomföra en översyn av styrmodell och politisk organisation. Den 16 oktober 2017 i § 159 
fastställde kommunfullmäktige en ny politisk organisation och styrmodell enligt förslag från 
demokratiberedningen. Den nya organisationen började gälla från och med januari 2019. 
 
Demokratiberedningen rekommenderade kommunfullmäktige att följa upp den politiska 
organisationen under mandatperioden inför kommande mandatperiod. Kommun-fullmäktiges 
presidium föreslår nu att en tillfällig beredning för demokratifrågor inrättas. Kostnaden ska 
rymmas inom ramen för den politiska organisationen. 
 
Från Roger Nordman (M), kommunfullmäktiges ordförande, föreligger skrivelse daterad den 
5 oktober 2020 om inrättande av tillfällig beredning för demokratifrågor. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 oktober 2020 § 390 och beslutade då att föreslå 
kommunfullmäktige 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. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige noterar att 
kostnaden för beredningen inte ryms inom ramen för den politiska organisationen. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att: 
 
"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. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ordföranden i den tillfälliga beredningen arvoderas med 14% 
av en riksdagsledamots arvode samt att beredningens vice ordförande arvoderas med 8% av 
en riksdagsledamots arvode. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för demokratiberedningen är 250 tkr för år 2021, 
och noterar att budgeten för den politiska organisationen därmed överskrids." 
 
Proposition 
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Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande och kommunstyrelsens förslag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Roger Nordmans yrkande. 
  
 

Beslut 

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. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ordföranden i den tillfälliga beredningen arvoderas med 14% 
av en riksdagsledamots arvode samt att beredningens vice ordförande arvoderas med 8% av 
en riksdagsledamots arvode. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för demokratiberedningen är 250 tkr för år 2021, 
och noterar att budgeten för den politiska organisationen därmed överskrids. 
 

---------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 272  Dnr 2020KS632 

Svar på motion om konkurrensutsättning av näringslivsenheten  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
  

Reservation 
Robert Langholz (S) och Patrik Linde (S) reserverar sig mot beslutet. 
 

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 konkurrensutsätta 
näringslivsverksamheten. Motionärerna föreslår att näringslivsenheten konkurrensutsätts, då 
motionärerna gör antagandet att det finns möjligheter till besparingar i samband med detta. 
Motionärerna konstaterar att näringslivsenheten består av fem anställda med varierande 
uppdrag och anser att verksamheten är möjlig att konkurrensutsätta utan att det leder till sänkt 
kommunal service för kommunens invånare. 
  
Det finns inga formella hinder mot att konkurrensutsätta arbetet med näringslivsfrågor. 
Förvaltningens bedömning är dock att rollerna näringslivschef och företagslots ska vara i 
kommunens regi för att skapa bäst effekt och nytta. Uppdragen besöksnäringsutvecklare och 
platsutvecklare skulle kunna utföras av extern aktör eller i annan form, t.ex. genom mer 
tillfälliga konsultinsatser. Det ställer dock krav på resurssättning för beställarkompetens, 
ledning och uppföljning och skulle dessutom innebära avbräck i det nyligen uppbyggda 
arbetet kring Råda Säteri, besöksnäring och platsutveckling. Förvaltningen bedömer därmed 
att en konkurrensutsättning inte skulle tillföra nytta som står i relation till den insats som det 
skulle kräva att handla upp och ställa om delar av arbetet. 
  
Förvaltningens bedömning är sammantaget att det inte finns skäl att ompröva den 
organisationsform näringslivsenheten har idag. Det bedöms varken ändamålsenligt eller 
resurseffektivt att konkurrensutsätta verksamheten.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 29 juni 2021 
 Motion om konkurrensutsättning av näringslivsenheten 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige avslår motionen. 
  
Robert Langholz (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  

Beslutsgång 
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 Robert Langholz förslag 
  
Med 8 ja-röster, 4 nej-röster 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  
2021-08-26  

 

Voteringslista: § 272 
Ärende: Svar på motion om konkurrensutsättning av näringslivsenheten,  2020KS632 
 
Omröstningslista 4 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Resultat 8 4 1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Anna Svensén Burgman 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-06-29   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS632 008 

 

 

Svar på motion om konkurrensutsättning av 
näringslivsenheten 
 

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 Robert Langholz (S) och Patrik 
Linde (S) om att konkurrensutsätta näringslivsverksamheten. Motionärerna 
föreslår att näringslivsenheten konkurrensutsätts, då motionärerna gör 
antagandet att det finns möjligheter till besparingar i samband med detta. 
Motionärerna konstaterar att näringslivsenheten består av fem anställda med 
varierande uppdrag och anser att verksamheten är möjlig att 
konkurrensutsätta utan att det leder till sänkt kommunal service för 
kommunens invånare. 
 
Det finns inga formella hinder mot att konkurrensutsätta arbetet med 
näringslivsfrågor. Förvaltningens bedömning är dock att rollerna 
näringslivschef och företagslots ska vara i kommunens regi för att skapa 
bäst effekt och nytta. Uppdragen besöksnäringsutvecklare och 
platsutvecklare skulle kunna utföras av extern aktör eller i annan form, t.ex. 
genom mer tillfälliga konsultinsatser. Det ställer dock krav på resurssättning 
för beställarkompetens, ledning och uppföljning och skulle dessutom 
innebära avbräck i det nyligen uppbyggda arbetet kring Råda Säteri, 
besöksnäring och platsutveckling. Förvaltningen bedömer därmed att en 
konkurrensutsättning inte skulle tillföra nytta som står i relation till den 
insats som det skulle kräva att handla upp och ställa om delar av arbetet. 
 
Förvaltningens bedömning är sammantaget att det inte finns skäl att 
ompröva den organisationsform näringslivsenheten har idag. Det bedöms 
varken ändamålsenligt eller resurseffektivt att konkurrensutsätta 
verksamheten.  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 29 juni 2021 
 Motion om konkurrensutsättning av näringslivsenheten 

 
Ärendet 
Härryda kommun har som mål att bli Sveriges bästa näringslivskommun. 
Kommunen ska vara attraktiv för nya företag samt stimulera 
entreprenörskap och tillväxt i befintligt näringsliv. Näringslivsfrågorna är 
hela kommunens angelägenhet och bedrivs på strategisk nivå och med 
tydlighet i mål, åtgärder och uppföljning. Arbetet sker långsiktigt och 
uthålligt. Under senare år har satsningar gjorts för att skapa förutsättningar 
för att arbeta systematiskt och uthålligt för att nå målet.  
 
Härryda kommuns näringslivsenhet är en del av utvecklingsfunktionen, vars 
olika enheter leder och samordnar övergripande processer och uppdrag i 
förvaltningen. Utvecklingsfunktionen ska stå för specialistkompetens och 
utgöra stöd till kärnverksamheterna inom de kommunövergripande områden 
som funktionen ansvarar för. 
 
Näringslivsenhetens grunduppdrag är att möjliggöra för företag att starta, 
utveckla och expandera sin verksamhet i Härryda kommun. Enheten arbetar 
med att stötta, inspirera och genomföra aktiviteter för och med företag. 
Näringslivsenheten samordnar och stödjer dessutom näringslivsarbetet i 
förvaltningens olika sektorer. 
 
Styrande dokument för verksamheten är det näringslivsstrategiska 
programmet för 2019-2035 som antogs av kommunfullmäktige 17 oktober 
2019, §137, samt näringslivspolicyn som antogs av kommunstyrelsen 24 
september 2020, §331. 
 
Bemanning 
Näringslivsenheten har budget för fyra årsarbetare; näringslivschef, 
företagslots, besöksnäringsutvecklare och platsutvecklare. Förutom 
näringslivschefen är samtliga roller nyetablerade sedan 2018 och tillkom 
efter kommunfullmäktiges beslut om budget för 2018.   
 
Näringslivschef (100%) leder och samordnar det strategiska arbetet och 
agerar länk i kommunens kontakt med företag och 
näringslivsorganisationer. Näringslivschefen besöker och bjuder in företag, 
lyssnar in åsikter och driver på förvaltningens service gentemot företagen. I 
uppdraget ingår även att föra in näringslivsperspektiv i planeringsprocesser 
samt att samverka med andra kommuner i regionen och nationellt inom 
området. 
 
Företagslots (100%) arbetar med att i nära dialog med befintliga och 
nytillkommande företag i kommunen underlätta och förbättra kontakten 
med kommunen. Lotsen hanterar också alla företagskontakter i samband 
med försäljning av verksamhetsmark. 
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Rollerna som näringslivschef och företagslots förutsätter båda ett nära 
samarbete med tjänstemannaorganisationen och kommunledningen samt 
god kännedom om och insyn i förvaltningsövergripande projekt och 
planeringsprocesser. 
 
Besöksnäringsutvecklare (100%) har ett delat uppdrag. 
Besöksnäringsutvecklaren arbetar dels med att utveckla Råda Säteri till en 
modern och levande säterimiljö enligt den av fullmäktige beslutade 
inriktningen. Den andra delen av uppdraget handlar om att verka för att 
företag inom besöksnäringsbranschen ska kunna etableras, vara 
konkurrenskraftiga och lönsamma. 
 
Platsutvecklare (100%) arbetar med att säkerställa att det sker en positiv 
utveckling av kommunens kommersiella centrum i Mölnlycke och 
Landvetter genom arrangemang, utbildningar och såväl egna projekt som 
samverkansprojekt. Platsutvecklaren arbetar tillsammans med 
fastighetsägare, näringsidkare och övriga förvaltningen.  
 
Härryda kommun erbjuder energi- och klimatrådgivning till företag, 
organisationer och privatpersoner. Sedan 2020 har Härryda kommun ingen 
anställd energi- och klimatrådgivare utan köper tjänsten (50 %) av Borås 
stad genom ett samverkansavtal efter beslut i kommunstyrelsen. 
Finansiering sker fullt ut av medel från Energimyndigheten.  
 
Konkurrensutsättning av näringslivsverksamhet 
Kommunens näringslivsverksamhet består av flera olika delar, uppdrag och 
kompetenser. Att konkurrensutsätta näringslivsverksamheten skulle 
sannolikt kräva flera mindre upphandlingar av de tjänster som 
näringslivenheten tillhandahåller, då få fristående företag innehar den 
samlade kompetens inom organisationen som krävs för att tillgodose 
samtliga tjänster. 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns det i dagsläget ingen 
kommun som har konkurrensutsatt hela den kommunala 
näringslivsfunktionen. Däremot finns kommunala näringslivs- och 
etableringsbolag som är helt eller delvis kommunalägda och samarbeten där 
kommuner låtit näringslivet ha en stor inverkan. 
 
Kommuner som beviljas medel från Energi- och klimatmyndigheten ska 
tillhandahålla gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning varför det 
uppdraget bör vara i kommunal regi.  
 
Juridiska förutsättningar  
I princip kan all kommunal verksamhet utföras av annan än kommunen 
utom myndighetsutövning och vissa verksamheter som enligt lag ska finnas 
i kommunal regi. Med myndighetsutövning menas alla beslut vars 
konsekvenser är av gynnande eller inskränkande karaktär för en enskild, 
fysisk eller juridisk person. 
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Kommunfullmäktige har även möjlighet att fatta beslut om att införa 
generell utmaningsrätt. Utmaningen innebär en initiativrätt till en prövning 
av om en upphandling ska genomföras. Det är kommunen som fattar beslut 
om vilka delar av den kommunala verksamheten som omfattas av 
utmaningsrätten. Myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och 
vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen 
personal omfattas dock inte av utmaningsrätten. 
 
Utmaningsrätt återfinns i det näringslivsstrategiska programmet för perioden 
2019-2035, där står det att kommunen ska "öka andelen intraprenader och 
införa utmaningsrätt” som en del av satsningen på kommunens 
företagsklimat. För närvarande arbetar förvaltningen dock inte aktivt med 
utmaningsrätt. 
 
Förvaltningens bedömning 
Näringslivsenheten driver det strategiska arbetet med näringslivsfrågorna i 
kommunen, står för specialistkompetens och utgör stöd till kommunens 
kärnverksamheter inom näringslivsområdet. Enheten arbetar även direkt 
gentemot företag och i uppdraget ingår bland annat att vara en ”brygga” 
mellan företag och kommun. Dessutom leder och samordnar enheten 
övergripande processer och uppdrag i förvaltningen, vilket förutsätter att 
enheten är en del av organisationen samt har god kännedom om och insyn i 
förvaltningsövergripande projekt och planprocesser.  
 
Det finns inga formella hinder mot att konkurrensutsätta arbetet med 
näringslivsfrågor. Förvaltningens bedömning är dock att rollerna 
näringslivschef och företagslots ska vara i kommunens regi för att skapa 
bäst effekt och nytta. Rollernas uppdrag förutsätter möjlighet till intern 
förankring och nära samarbete med övriga funktioner i förvaltningen. 
Förvaltningen bedömer att sådana strategiska funktioner ska vara placerade 
inom den egna organisationen och således inte heller omfattas av 
utmaningsrätten.  
 
Arbetet med besöksnäring och platsutveckling förutsätter inte på samma sätt 
förankring internt i förvaltningen och skulle kunna utföras av extern aktör 
eller i annan form, alternativt omfattas av utmaningsrätten. Även mer 
tillfälliga konsultinsatser för att utföra vissa uppdrag inom t.ex. 
platsutveckling eller besöksnäring är möjligt att upphandla. En sådan 
organisering av arbetet ställer dock krav på beställarkompetens, ledning och 
uppföljning, vilket i så fall också behöver resurssättas inom förvaltningen. 
Att nu göra en konkurrensutsättning och/eller delvisa upphandlingar av 
vissa tjänster skulle dessutom innebära avbräck i det nyligen uppbyggda 
arbetet kring Råda Säteri, besöksnäring och platsutveckling. Förvaltningen 
bedömer därmed att en konkurrensutsättning av dessa delar av 
näringslivsenhetens uppdrag inte skulle tillföra nytta som står i relation till 
den insats som det skulle kräva att handla upp och ställa om delar av arbetet. 
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Förvaltningens bedömning är därmed att det inte finns skäl att ompröva den 
organisationsform näringslivsenheten har idag. Det bedöms varken 
ändamålsenligt eller resurseffektivt att konkurrensutsätta verksamheten.  
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -10- 1 5 

a 
Motion 

Konkurensutsättning av näringslivsenheten. 

Det finns verksamheter som vi kan se en vinst med att konkurrensutsätta. 
När vi hör majoriteten argumentera for konkurrensutsättning handlar det ofta om 
möjligheten att göra besparingar inom ramen for den aktuella verksamheten. 

När vi gören analys av Näringslivsenheten sä ser vi att det i denna avdelning mäste 
finnas stora möjligheter till besparingar i samband med en konkurrensutsättning av 
verksamheten. 

ldag har vär näringslivsenhet 5 anställda. Med mänga varierande uppdrag. Denna 
verksamhet ser vi som möjlig att konkurrensutsätta utan att det leder till sänkt 
kommunal service för vära innevänare. 

Vi Socialdemokrater vill därför att: 
• Näringslivsenheten konkurrensutsätts. 

För Socialdemokraterna: 

Patrik Linde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 270  Dnr 2021KS127 

Svar på motion gällande bevarande av skyddsvärd natur i Härryda 
kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 6 april 2021 § 52 beslutade kommunfullmäktige att remittera motion om “Bevarande av 
skyddsvärd natur i Härryda kommun” från Roland Johansson (MP) och Marie strid (MP) till 
kommunstyrelsen. I motionen beskrivs att området som redovisas i planhandlingarna för 
Landvetter Södra är ett unikt skogsområde med mycket höga naturvärden som är orört sen en 
långt tid. Utifrån detta yrkar motionärerna att kommunfullmäktige ska inleda en förstudie för 
att utröna möjligheterna till att bilda en nationalpark som omfattar området som beskrivs i den 
fördjupade översiktsplanen för Landvetter Södra. Då en nationalpark både skulle motarbeta 
kommunens möjligheter att förverkliga ambitionen för Landvetter Södra och möjligheten för 
en ny järnväg mellan Göteborg och Borås bedömer förvaltningen att det inte är aktuellt att 
inleda en förstudie för att utröna möjligheten till att bilda en nationalpark. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Motion om att bevara skyddsvärd natur i Härryda kommun 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige avslår motionen. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Sara Gustafsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-07-01   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS127 008 

 

 

Svar på motion gällande bevarande av skyddsvärd natur i 
Härryda kommun 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Den 6 april 2021 § 52 beslutade kommunfullmäktige att remittera motion 
om “Bevarande av skyddsvärd natur i Härryda kommun” från Roland 
Johansson (MP) och Marie strid (MP) till kommunstyrelsen. I motionen 
beskrivs att området som redovisas i planhandlingarna för Landvetter Södra 
är ett unikt skogsområde med mycket höga naturvärden som är orört sen en 
långt tid. Utifrån detta yrkar motionärerna att kommunfullmäktige ska 
inleda en förstudie för att utröna möjligheterna till att bilda en nationalpark 
som omfattar området som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för 
Landvetter Södra.  

Då en nationalpark både skulle motarbeta kommunens möjligheter 
att förverkliga ambitionen för Landvetter Södra och möjligheten för en ny 
järnväg mellan Göteborg och Borås bedömer förvaltningen att det inte är 
aktuellt att inleda en förstudie för att utröna möjligheten till att bilda en 
nationalpark. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Motion om att bevara skyddsvärd natur i Härryda kommun 

 
Ärendet 
Den 6 april 2021 § 52 beslutade kommunfullmäktige att remittera motion 
om “Bevarande av skyddsvärd natur i Härryda kommun” från Roland 
Johansson (MP) och Marie strid (MP) till kommunstyrelsen. I motionen 
beskrivs att det fortfarande finns många områden kvar att skydda för att 
bevara och skydda betydelsefulla naturvärden. I motionen beskrivs att 
området som redovisas i planhandlingarna för Landvetter Södra är ett unikt 
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skogsområde med mycket höga naturvärden som är orört sen en långt tid 
och att området har en unik karaktär med många rödlistade arter. Utifrån 
detta yrkar motionärerna att kommunfullmäktige ska besluta att inleda en 
förstudie för att utröna möjligheten till att bilda en nationalpark samt 
undersöka hur invånare, organisation och företag ser på möjligheten att 
inrätta en nationalpark i ovan nämnda område.  

Landvetter Södra  
Den 29 februari 2016 § 68 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att 
ta fram en fördjupad översiktsplan för Landvetter Södra. Målet med 
uppdraget är att utveckla en ny hållbar stad för minst 25 000 invånare. En 
viktig utgångspunkt i planeringen för ny infrastruktur och bebyggelse är att 
anpassa planområdet till naturens förutsättningar så som de höga 
naturvärdena och den biologiska mångfalden i området. De mest värdefulla 
naturområdena i sydväst kommer undantas från exploatering. Det är även 
prioriterat att platsens naturvärden värnas och att tillgängligheten till 
närliggande naturområden stärks.  

Sedan 2012 har det funnits tydliga utvecklingsriktningar i ÖP2012, från 
Landvetter centrum och söderut till det område som idag kallas för 
Landvetter södra. Områdets potential beskrivs som stort i och med den nya 
järnväg som Trafikverket planerar mellan Göteborg och Borås via 
Landvetters flygplats. Visionen är att Landvetter Södra ska bli ett modernt 
stationssamhälle med eget centrum, bostäder och handel. För tillfället 
har Trafikverket gått ut på samråd med olika lokaliseringsalternativ 
för alternativa korridorer för den framtida järnvägen. I 
det nuvarande samrådet går både de två rangordnade korridorerna igenom 
utvecklingsområdet för Landvetter Södra.   
Under våren 2020 var ett förslag till den fördjupade översiktsplanen ute på 
samråd. En av de frågor som förvaltningen kommer utreda vidare är 
naturvärden i och i anslutning till det aktuella planområdet. Vilket kan 
komma att påverka utbredning av området.   
 
Yxsjöns naturreservat  
2014 bildade länsstyrelsen i Västra Götaland Yxsjöns naturreservat.   
Reservatets syfte är bland annat att bevara de värdefulla livsmiljöer för 
rödlistade arter som förekommer i området. I och med beslutet blev det 
bland annat förbjudet att uppföra byggnader eller anlägga vägar i 
reservatet.   

I länsstyrelsens beslut gällande Yxsjöns naturreservat framgår att området 
utgör en del av ett större naturvårdsintresant landskap. Bland annat nämns 
att landskapet har en intressant brandhistorik och utgör ett landskapsavsnitt 
med många naturvärden på landskapsnivå. Samtidigt anger länsstyrelsen att 
de tidigare utrett området öster om naturreservatet och gjort bedömningen 
att detta område inte hade tillräckliga naturvärden på beståndsnivå för att 
kunna prioriteras för en reservatsbildning. I beslutet gällande Yxsjöns  
naturreservat undantogs området som pekats ut för korridor för en framtida 
järnvägsdragning från områdets föreskrifter.   
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Under 2020 informerade länsstyrelsen Härryda kommun om att de planerar 
att utöka Yxsjöområdets naturreservat i en sydvästlig riktning. Efter 
utökningen kommer naturreservatet angränsa till det område som ska 
utvecklas till att bli Landvetter Södra.   
 
Bildande av nationalparker  
Enligt Naturvårdverket är nationalpark det starkaste skydd som ett område 
kan få. Syftet med nationalparkerna är att trygga naturens mångfald och ge 
besökarna en möjlighet att njuta av naturen. Genom att bilda en 
nationalpark bevaras gemensamma natur- och kulturarv som hotas att 
förstöras. Idag finns det 30 nationalparker i Sverige och enligt  
Naturvårdsverket är kraven på nationalparker så höga att endast ett mindre 
antal nya områden kan bli aktuella att skyddas som nationalpark.    

Det är en lång process att bilda eller utvidga en nationalpark och 
enligt Naturvårdsverket beror förutsättningarna för att inrätta nya 
nationalparker i hög grad på acceptans och samverkan med regionala och 
lokala myndigheter. En viktig grund är att nationalparksförslaget får stöd av 
kommunen och att de närboende känner att parken blir en resurs för bygden. 
Första steget i arbetet med att bilda en nationalpark är att genomföra en 
förstudie där det förs en diskussion mellan kommuner, länsstyrelser och 
Naturvårdsverket. Även synpunkter från företag, boende och organisationer 
i området bör inhämtas. Om aktörerna är övervägande positiva tar 
Naturvårdverket ett beslut att starta ett arbete med att bilda en nationalpark. 
 
Förvaltningens bedömning 
Det område som motionärerna pekar ut som lämpligt att inleda en förstudie 
för att utröna möjligheten till att bilda en nationalpark är samma område 
som förvaltningen fått i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för 
att utveckla en ny hållbar stad med utrymme för minst 25 000 invånare.  

Förvaltningen bedömer även att det är sannolikt att Trafikverket kommer 
vilja bygga ett järnvägsspår genom området. Då en nationalpark både skulle 
motarbeta kommunens möjligheter att förverkliga ambitionen för Landvetter 
Södra och möjligheten för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås 
bedömer förvaltningen att det inte är aktuellt att inleda en förstudie för att 
utröna möjligheten till att bilda en nationalpark. Samtidigt kommer 
förvaltningen fortsätta utreda naturvärden i och anslutning till området för 
Landvetter Södra.    
 
 
 
Anders Ohlsson                               Irmana Cukur 
Samhällsbyggnadschef                      Administrativ chef 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrclsen 

2021 -02- 17 
Diarienr I Diarieplanbeteckn 

Motion 
Kommunfullmäktige, Härryda kommun 
2021-03-25 
Bevarande av skyddsvärd natur i Härryda kommun 

lnledning 
Det finns fortfarande mänga omr~den kvar att skydda i Sveriges natur för att säkerställa den 
biologiska mängfalden eller bevara och skydda andra betydelsefulla naturvärden. Vanligast 
är att det sker genom att bilda nationalparker, natura 2000-omr~den eller naturreservat. 

I Västra Götalands län fin ns fyra national parker - Djurö, Tiveden, Tresticklan och 
Kosterhavets nationalpark. Nedan följer korta beskrivningar hämtade frän Naturvärdsverkets 
hemsida. 

Djurö 
lnrättades 1991. Mitt ute i Vänern ligger den isolerade ögruppen Djurö, som är nationalpark. 
Insjöskärgärden bestär av cirka 35 öar och en mängd smà skär. 

Tiveden 
lnrättades 1983, utvidgad 2017. Tiveden bjuder pä intressanta naturupplevelser ach en stark 
vildmarkskänsla mitt mellan Vänern och Vätterns kulturbygder. Här, i en av Sydsveriges 
vildaste skogar, kan du vandra i kaotiska blockmarker med upp till 10 meter höga klippblock 
som har komm it med inlandsisen. Här fin ns ocksä mänga spännande grottor och fiera vackra 
vildmarkssjöar. 

Tresticklan 
lnrättades 1996. Belägen i nordvästra Dalsland mot gränsen till Norge. Nationalparken 
Tresticklan bjuder pa obruten vildmark ach spännande vandringar. Frän högsta punkten 
Orshöjden är utsikten milsvid. 

Kosterhavets nationalpark 
lnrättades 2009. I Kosterhavets national park fin ns 12 000 arter, hälften under ytan ach 
hälften pà land. Här finns bäde unika, sällsynta och vanliga arter. Omrädet nyttjas varsamt 
med b~de människans och naturens bästa för gonen - allt för att bevara den unika miljö 
som Kosterhavet ach skärgärden är. 

Nationalpark- en investering för framtiden 
Sveriges nationalparker skyddar landets mest värdefulla och sevärda natur. Det finns i dag 30 
nationalparker i Sverige. Nationalparkerna ska trygga naturens mängfald och ge besökare 
möjlighet att uppleva och njuta av naturen. I en nationalpark är naturen skyddad och fär inte 
exploateras. Det innebär att vi sparar ett naturarv för kommande generationer. 

Page 439 of 456



Nationalparkerna bevarar helt enkelt ett urval av unika landskap som tillsammans bildar en 
helhet över landet. Parkernas natur är storslagen eller särpräglad och har höga eller mycket 
höga värden. 

En nationalpark lockar mänga människor till naturupplevelser och fär ofta stor 
uppmärksamhet nationellt och internationellt. En nationalpark innebär uppmärksamhet för 
trakten, kommunen, länet och Sverige. Och den är, pä mänga sätt, en tillgäng för bygden 

Riksdagen har antagit 16 mäl för miljön i Sverige som bland annat innebär att vi ska skydda 
mer skog, mark och vatten frän exploatering. Att skydda natur är en viktig del i det 
internationella miljöarbetet inom FN och EU. Nationalpark är en skyddsform som används 
över hela världen. 

Bevarande av skyddsvärd natur i Härryda kommun 
I Härryda kommun finns ett unikt skogsomräde med mycket höga naturvärden och som är 
orört sedan läng tid. I den fördjupade översiktsplanen för Landvetter Södra redovisas 
omrädets unika karaktär och höga naturvärden med mänga rödlistade arter och arter enligt 
artskyddsförordningen. 

"Yxsjöskogarna ligger kring de näringsfattiga och känsliga klarvattensjöarna Yxsjön och 
Skärsjön i Härryda kommun. Det är ett stort sammanhängande omräde pä minst 1300 ha 
med skogar i stort sett utan tidigare rationellt skogsbruk. Omrädet bestär av naturskogsartad 
suboceanisk barrskog i direkt anslutning till ett stort brandfält pä 600 ha frän 1925, där 
skogen efter branden är självföryngrad och större omräden med lövbrännor har uppstätt." 

Miljöpartiet de gröna i Härryda yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att: 

lnleda en förstudie som omfattar: 

o kontakter med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Naturvärdverket för att utröna 
möjligheten att bilda en nationalpark som omfattar omrädet som beskrivs i den 
fördjupade översiktsplanen för Landvetter Södra 

o att undersöka hur Härryda kommuns invänare, organisationer och företag ser pä 
möjligheten att inrätta en nationalpark i ovan nämnda omräde 

Mölnlycke 2021-02-17 
de gröna i Härryda 

i#« 
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2021-08-26 
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§ 271  Dnr 2020KS635 

Svar på motion om barnkonventionen som lag  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Oskar Sköld (S) och Siw Hallbert (S) om barnkonventionen som lag. 
Motionärerna föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och redovisa för 
kommunfullmäktige hur den nya lagen avses implementeras i Härryda kommuns arbetssätt 
och beslutsprocesser.  
  
Förvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen det pågående arbetet med att implementera 
barnkonventionen i kommunens arbetssätt och beslutsprocesser. Förvaltningen bedömer att 
motionen därmed kan anses besvarad.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 juni 2021 
 Motion om barnkonventionen som lag 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Anna Svensén Burgman 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-06-28   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS635 008 

 

 

Svar på motion om barnkonventionen som lag 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till 
kommunstyrelsen remittera motion från Oskar Sköld (S) och Siw Hallbert 
(S) om barnkonventionen som lag. Motionärerna föreslår att förvaltningen 
ges i uppdrag att ta fram och redovisa för kommunfullmäktige hur den nya 
lagen avses implementeras i Härryda kommuns arbetssätt och 
beslutsprocesser.  
 
Förvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen det pågående arbetet med att 
implementera barnkonventionen i kommunens arbetssätt och 
beslutsprocesser. Förvaltningen bedömer att motionen därmed kan anses 
besvarad.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 28 juni 2021 
 Motion om barnkonventionen som lag 

 
Ärendet 
Från och med den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) svensk lag, vilket innebär ett större ansvar för 
myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare att säkerställa barns 
rättigheter. Staten har det övergripande ansvaret att se till att 
barnkonventionens principer införlivas i den nationella lagstiftningen., men 
kommuner och regioner ansvarar för de flesta frågor som direkt rör barn och 
ungdomar i Sverige. Därför är det viktigt att beslut och verksamheter inom 
kommuner och regioner utgår från barnkonventionen. 
 
Härryda kommun arbetar kontinuerligt med att stärka barns och ungas 
rättigheter genom att beakta barnets bästa samt barns och ungas möjlighet 
till dialog och inflytande. Sedan barnkonventionen blev svensk lag har 
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förvaltningen vidtagit flera åtgärder för att implementera barns rättigheter i 
enlighet med barnkonventionens principer, och arbetet med detta fortgår 
löpande.  
 
Åtgärder som vidtagits för att stärka barnrättsarbetet beskrivs i korthet 
nedan.  
 
Utbildningsinsatser  
Samtliga chefer har fått utbildning i barnkonventionen under hösten 2019. 
Där till har sektors- och funktionsledningsgrupper fått fördjupad 
information och fört dialog om hur barnkonventionen ska beaktas i 
respektive verksamhet. Kunskapsstöd från Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR, om tillämpningen av barnkonventionen används som 
utgångspunkt.  
 
Förslag på utbildning för förtroendevalda har diskuterats med 
kommunfullmäktiges presidium och planerades in under 2020. 
Utbildningarna har blivit framflyttade till hösten 2021 på grund av covid-19. 
 
Barnrättssamordnare och arbetsgrupp 
En kommunövergripande roll som barnrättsamordnare har inrättats i 
Härryda kommun under våren 2020 av förvaltningsledningen. 
Barnrättsamordnaren är en strategisk samordningsroll med uppgift att driva 
barnrättsfrågan i hela kommunorganisationen. Enligt barnrättssamordnarens 
uppdragsbeskrivning är syftet med rollen att med utgångspunkt i 
barnkonventionen säkra att alla som arbetar i förvaltningen känner till barns 
rättigheter och tar dessa i beaktande i sitt arbete. I detta ingår bland annat att 
samordna och ge stöd i barnrättsfrågor till lednings- och arbetsgrupper, att 
omvärldsbevaka och utarbeta styrdokument inom området.  
 
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från samtliga 
sektorer och funktioner har inrättats i syfte att utbyta erfarenheter och att i 
samverkan utveckla barnrättsarbetet. Barnrättssamordaren är 
sammankallande för gruppen.  
 
Styrdokument 
Arbetet med att utarbeta styrdokument pågår inom förvaltningen, dels 
genom att pröva att ta fram ett övergripande styrdokument/policy inom 
området, dels genom att se över hur övriga styrdokument ska utformas för 
att tillgodose ett barnrättsperspektiv.  
 
Barns och ungas delaktighet  
Barns och ungas möjlighet till dialog och inflytande är ett prioriterat område 
i kommunen. Ungas delaktighet är utpekat som ett av fyra särskilda 
insatsområden i kommunens strategiska plan för Agenda 2030, antagen av 
kommunfullmäktige i december 2019.  
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Under 2019 inrättades ungdomsrådet, och ersatte då tidigare 
ungdomsforum. Ungdomsrådet är ett referensorgan för överläggningar, 
samråd och dialog mellan beslutsfattare i kommunen och företrädare för 
ungdomar i årskurs 8 och 9 samt gymnasiet. Syftet med ungdomsrådet är att 
ungdomar i kommunen ska få större möjlighet att påverka frågor som rör 
barn och unga, samt att öka intresset för demokrati och politik.  
 
Det pågår för närvarande en översyn av arbetssätten för kommunens 
samtliga råd, där ungdomsrådet ingår. En del i det arbetet rör hur synpunkter 
tas om hand, hur återkoppling sker samt att stärka kopplingen till 
ungdomsrådet i kommunens beslutsprocesser.  
 
Samtidigt arbetar förvaltningen kontinuerligt med att fortsätta utveckla även 
andra former för ungas delaktighet. Inom sektorn för utbildning, kultur och 
fritid arbetar enheten verksamhetsstöd kontinuerligt med att förbättra former 
för inkludering av barns och ungdomars perspektiv jämte delaktighet i 
beslutsprocessen. Arbetet sker dels genom att stärka redan etablerade former 
för systematisk dialog, dels genom att hitta nya kanaler med målsättningen 
att nå de barn och unga som kommunen inte når idag. Arbetet sker i nära 
samverkan med andra delar av sektorns verksamheter, exempelvis med 
fritidsverksamheten. 
 
En del i det arbetet är Lupp-enkäten (Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken) där ungdomar i årskurs 8 samt andra året på gymnasiet 
får svara på frågor som rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, 
hälsa och arbete. Enkäten ger en övergripande, statistisk bild av ungas 
situation. Den bilden är viktig för att ringa in vilka frågor som behöver 
arbetas vidare med och skapa ytterligare delaktighet kring för unga. 
 
Barnrättsambassadörer 
Som en del i att stärka kunskapen om barn och ungas rätt i samhället 
utbildas frivilliga ungdomar i kommunen till barnrättsambassadörer, vars 
uppgift är att informera andra barn och unga om barnkonventionen. Målet är 
att öka medvetenhet och sprida information om barns rättigheter. Arbetet 
ska leda till att barnrättsambassadörerna blir en viktig resurs som stärker 
kunskapen om demokrati- och rättighetsfrågor i kommunen. 
 
Beslutsunderlag och barnkonsekvensanalyser 
Arbetet med att stärka former för att beakta barnets bästa i kommunens 
beslutsprocesser pågår inom förvaltningen. I handboken för 
ärendehantering, Så här skriver vi tjänsteskrivelser, återfinns 
barnrättsperspektivet jämte ekonomiska, sociala och miljömässiga 
perspektiv. Förvaltningen planerar för att handboken kompletteras med ett 
metodstöd för handläggare vid genomförande av t.ex. 
barnkonsekvensanalyser, ett arbetssätt som för närvarande prövas i olika 
ärenden och processer, bland annat i planärenden.  
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Revisionsgranskning 
I februari 2021 överlämnade kommunens revisorer en granskning av 
kommunens arbete med att beakta barnkonventionen till kommunstyrelsen. 
Revisorerna framförde följande rekommendationer:  
 

 Inkludera ett tydligt barnrättsperspektiv i centrala styrdokument. 
 Säkerställa former för bedömning av barnets bästa, såsom stöd för 

barnkonsekvensanalyser, i kommunens beslutsprocesser. 
 Fortsätta utveckla former för barns och ungas rätt till delaktighet och 

tydligare koppla ungdomsrådet till beslutsprocesser. 
 Upprätta en kompetensutvecklingsplan utifrån en analys av behov 

och vilka funktioner, inklusive förtroendevalda, som bör utbildas i 
barnkonventionen. 

 Systematiskt följa upp och utvärdera barnrättsarbetet och dess 
effekter. 

Det redan pågående arbete förstärks ytterligare inom några områden under 
2021, såväl utifrån redan planerade insatser som utifrån 
rekommendationerna från revisionen. Ett förslag till svar till revisorerna 
förelägges kommunstyrelsen under hösten 2021.  

 
Förvaltningens bedömning 
Härryda är en kommun med lång tradition av att arbeta med ungdomsfrågor 
och barns och ungas delaktighet på olika sätt. Sedan barnkonventionen blev 
svensk lag har förvaltningen vidtagit flera åtgärder för att implementera 
barns rättigheter i enlighet med barnkonventionens principer. Arbetet har 
förstärkts ytterligare under 2021 och fortsätter att utvecklas kontinuerligt.  
 
Förvaltningen har här redovisat det pågående arbetet med att implementera 
barnkonventionen i kommunens arbetssätt och beslutsprocesser. 
Förvaltningen bedömer därmed att motionen om att förvaltningen ska ges i 
uppdrag att ta fram och redovisa för kommunfullmäktige hur den nya lagen 
avses implementeras i Härryda kommuns arbetssätt och beslutsprocesser,   
kan anses besvarad.  
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -10- 15 

Motion 

Barnkonventionen som lag 

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) är en 
traktat ratificerad av 196 av Förenta Nationernas medlemsstater. 
Riksdagen beslutade i juni 2018 genom proposition (prop. 2017 /18:186) att införliva 
konventionen om barns rättigheter i svensk lag frän och med 1 januari 2020 (lag 
2018:1197). 

Regeringens syfte med propositionen var att pa ett tydligare sätt än tidigare klargöra för 
rättstillämpande instanser (däribland kommuner) angäende kravet om att vid alla typer 
av beslutsprocesser och ärenden särskilt beakta barns rättigheter och välmäende. 
Det är av stor vikt for Härryda kommun att snarast ta fram och driftsätta fungerande 
rutiner och arbetssätt som säkerställer att den nya lagen efterlevs. 

Vi Socialdemokrater vili därför att: 

Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och redovisa för kommunfullmäktige hur den 
nya lagen avses att implementeras i Härryda kommuns arbetssätt och beslutsprocesser. 

Oskar Sköld #Onica Bengt5sr 

Siw Hallbert 
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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 

Page 449 of 456



 1 

        
 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-09-16 

 

Datum      Diarienummer 
2021-09-15      2021KS339 

 

 

Svar på interpellation angående naturreservat vid Hårssjön 
- Rambo mosse 

Lena Fredriksson (S) har i interpellation som inkom den 12 maj 2021 ställt 
följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: 

- Varför valde den politiska majoriteten och kommunstyrelsens ordförande 
att säga nej till ett naturreservat? 

- Kommer den politiska majoriteten och kommunstyrelsens ordförande 
verka för att området blir bevarat för framtida generationer? I sa fall hur 
tänker man göra detta? 

- Ska detta nej till naturreservat ses endast som ett nej till detta område 
eller ska tolkningen vara att man säger nej till alla i framtiden tänkta 
naturreservat? 

Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 121/2021. 

 

Kommunstyrelseordförandens svar 

Skriftlig sammanfattning av svaret 

Lena Fredriksson som själv bor i direkt anslutning till det av Länsstyrelsen 
föreslagna området för nytt naturreservat Hårssjön – Rambomosse har ställt 
ett antal frågor om majoritetens inställning till det specifika reservatet samt 
framtida tänkta naturreservat generellt. 

Innan jag svarar på de direkta frågorna så är det viktigt att poängtera att vi i 
den politiska majoriteteten har en helt annan syn på äganderätten och vem 
som sköter och förvaltar skog och natur bäst, jämfört med 
Socialdemokraterna och deras kompisar. Min åsikt är att det är tack vare alla 
människor som arbetar och sliter inom jord- och skogsbruk, med ett stort 
engagemang och kunskap som gör att vi har fantastisk natur i Sverige och 
som ofta skapar höga naturvärden. Det är med stort intresse jag lyssnar till 
deras berättelser och får ta del av hur t.ex. skogsägare kämpar mot 
granbarkborrar och hur våra bönder sliter för att Sverige ska vara så hållbart 
som möjligt. Det är tack vare hur de sköter naturen som gör att vi andra kan 
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gå ut och plocka svamp och bär, bada och röra oss fritt i naturen. De ger och 
alla vi andra får, det ska de ha stor respekt för. 

Men som tack möts de ofta i stället av klåfingriga politiker och myndigheter 
som vill expropriera mark, är starkt begränsade i sitt synsätt och har låg 
förståelse för äganderätt och näringslivsfrågorna för de som arbetar med den 
svenska naturen. 

Ett exempel är att jordbruksmaskiner som används på åkrar där det ska 
odlas föda åt medborgarna är inte helt ”glada i” stenar. Därför samlas stenar 
ofta upp och läggs i en hög tills de ska användas för att t.ex. bygga eller laga 
en väg. Det låter ju logiskt, eller hur? Men det som händer med stenhögen är 
att efter en kort tid inträder ett automatiskt biotopskydd, vilket ställer till en 
hel del besvär och tvingar fram byråkrati och administration som sänker 
lönsamheten för de som kämpar för att ge mat på våra bord. Jag tycker detta 
är fel. 

För mig handlar inte ett eventuellt naturreservat i Hårssjön – Rambomosse 
om ett enskilt förslag, det handlar om ett synsätt på ägande och vem som 
lämpar sig bäst att sköta om det man äger. 

Nu kommer svaren på de enskilda frågorna. 

 

Fråga 1. Varför valde den politiska majoriteten och kommunstyrelsens 
ordförande att säga nej till ett naturreservat? 

Svar: Det finns flera skäl till att vi på kommunstyrelsens sammanträde 
beslutade att avstyrka bildandet av ett naturreservat och anser att 
markägarna har kompetens att fortsätta hålla området i gott skick i 
kontinuitet med hur det idag sköts. 

För det första så har naturvärdena i området ökat (Enligt tjänstemän på 
Länsstyrelsen) de senaste tio åren utan att det har varit reservat. 

För det andra så framförde vi i majoriteten till förvaltningen 2020-04-14 att 
Länsstyrelsen skulle bjudas in till kommunstyrelsen för att ha dialog om ett 
eventuellt bildande av naturreservat. I stället forcerade Länsstyrelsen på 
ärendet. 

För det tredje så har markägare i området hört av sig och säger att helt 
plötsligt har Länsstyrelsen tagit ännu mer i anspråk av dess mark än vad 
som kommunicerats tidigare. Markägare emotsätter sig också 
naturreservatet och är beredd att kämpa för sin äganderätt. Och om jag 
förstått rätt så har också Mölndals stad motsatt sig bildandet av reservatet. 

För det fjärde är en ev. ersättningsnivå från Länsstyrelsen vid expropriering 
alldeles för låg. 

För det femte är naturreservatsbildning en begränsning för all framtid. 

Men framför allt, det behöver inte vara ett naturreservat för att kunna sköta 
och förvalta naturen. 
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Fråga 2. Kommer den politiska majoriteten och kommunstyrelsens 
ordförande verka för att området blir bevarat för framtida 
generationer? I så fall hur tänker man göra detta? 

Svar: Hur kommunen ska förvalta sin mark beslutas i skogs- och 
skötselplaner. Tillsammans med andra markägare kan vi tillgängliggöra 
området på ett kontrollerat sätt för att bevara och utveckla de höga 
naturvärden som finns. Flera av de åtgärder som beskrivs i förslag till 
skötselplaner för ett naturreservat, kan med fördel genomföras utan att det är 
ett reservat. Vi kommer fortsatt värna äganderätten och har inga synpunkter 
på om frivilliga överenskommelse görs mellan markägare och 
Länsstyrelsen. 

 

Fråga 3. Ska detta nej till naturreservat ses endast som ett nej till detta 
område eller ska tolkningen vara att man säger nej till alla i framtiden 
tänkta naturreservat? 

Svar: Grundinställningen är att vi inte behöver inrätta reservat för att bevara 
naturvärden eller värna friluftsintressen. Idag skapas naturvärden av att 
markägare sköter och förvaltar sina ägor på det sätt som man gör. Men vi 
har också vid flera tillfällen framfört att det kan komma till naturreservat vid 
vissa förhandlingar eller överenskommelser. 

 

Jag vill avsluta med att tacka för dina bra frågor. 

 

 

Per Vorberg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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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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Svar på interpellation angående unga personers utsatthet i sociala medier
 
Ulla-Karin Johansson (S) har i interpellation som inkom den 12 maj 2021 ställt följande 
frågor till välfärdsnämndens ordförande: 
 

• Hur arbetar man med denna fråga i grundskolan och i gymnasiet? 
• Hur ser välfärdsnämndens handlingsplan ut? 
• Hur tycker välfärdsnämndens ordförande att man skall arbeta med frågan? 

 
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 121/2021. 
 
 
Svar 
Arbetet med unga personers utsatthet i sociala medier är en viktig del 
av värdegrundsarbete i Härryda kommuns grundskolor och det finns även med som 
en del i årshjulet över allt arbete på skolan. Detta ämne ingår i skolornas likabehand-
lings- och trygghetsarbete, ett arbete som med hjälp av skolans trygghetsteam och elev-
hälsa i samråd med lärare/mentorer sker regelbundet i klasserna.  
 
I skolan accepteras inte några former av diskriminering eller kränkande behandling. 
Detta gäller såväl mellan elever som mellan personal och elever. 
 
På grundskolorna är det beslutat att vissa årskurser arbetar mer aktivt med detta ämne 
men i alla klasserna sker det regelbundna samtal om detta både i planerad form och mer 
spontant då det dyker upp tillfälle utifrån elevernas behov, erfarenheter och upplevel-
ser.   
 
På Hulebäcksgymnasiet går varje mentor vid terminsstart igenom plan mot diskrimine-
ring och kränkande behandling. I den beskrivs hur Hulebäcksgymnasiet arbetar för att 
alla elever och all personal ska känna sig trygga och respekterade på skolan. I planen 
står tydligt att detta även gäller kränkningar via olika internetforum, inom och även 
utom skoltid om kränkningen får återverkningar i verksamheten. Planen gäller såväl 
mellan elever som mellan personal och elever. 
 
Vid terminsstart går även alla klasser igenom och diskuterar vad sexuella trakasserier 
innebär och vad eleven ska göra om eleven känner sig utsatt.  
 
I samband med att eleverna får sin dator i åk 1 måste de godkänna regler för hur datorn 
ska användas. Där står bl a att eleverna inte får använda och/eller publicera pornogra-
fiskt material och/eller uttalande. Eleverna får heller inte titta på pornografi på elevdato-
rerna.  
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Utöver dessa punkter ingår diskussioner om makt, kön, normer och objektifiering i flera 
av gymnasiets kurser, bland andra samhällskunskap, biologi och naturkunskap. Alla 
elever läser minst två av dessa kurser på gymnasiet. 
 
Elevhälsan på Hulebäcksgymnasiet har en egen digital anslagstavla som heter ”Elevhäl-
san tipsar”. Där finns mycket information om sex, relationer samtycke och användbara 
länkar till bl a ECPAT. Elevhälsan går ut till alla nya klasser och presenterar sig och gör 
reklam för sin sida. De planerar också för att genomföra event på skolan under hösten, 
detta för att synliggöra sin verksamhet.  
 
Hulebäcksgymnasiet vill vidareutveckla det förebyggande arbetet för att stärka den 
egna motståndskraften hos våra unga. Elevhälsan har gjort skolledningen medveten om 
att en del av oss i vuxenvärlden inte har tillräckligt med kunskaper om sociala medier, 
Hulebäcksgymnasiet vill arbeta vidare med denna viktiga fråga. 
 
Under våren 2020 skulle en stor informationssatsning om grov våldsporr på nätet gått 
av stapeln, men en pandemi kom emellan. Länsstyrelsen i Västra Götaland hade bjudit 
in till flera riktigt bra seminarier som vi, personal på skolorna, elever och föräldrar, 
hade planerat att vara med på. Min förhoppning är att detta kan genomföras under 2022. 
Min tro är även att det är nödvändigt att hjälpa föräldrarna, inte bara eleverna, med in-
formation i det viktiga ämnet som du tar upp. 
 
 
 
Maria Kornevik Jakobsson 
Ordförande välfärdsnämnden 
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Lämna ett medborgarförslag


1. Inlämnat av


Inlämnat av


2. Ditt förslag


Rubrik på ditt förslag
Förläng GC-väg.


Beskriv förslaget
Hej, det går en gc-väg längsmed benarebyvägen som slutar vid abbortjärn. Önskemål är att den förlängs till själva Benareby.
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Signeringsunderlag


 Notifieringar
E-post


 Mobiltelefon
-


 E-postadress
pontusdesklaren@gmail.com


 Telefon
0761744190


 Postnummer och ort
435 32 Mölnlycke


 Adress
BJÖRKGÅRDEN 30


 För- och efternamn
PONTUS DE SALAREFF MÅNSSON


 Personnummer
199004173291


Lämna ett medborgarförslag


1. Inlämnat av


Inlämnat av


2. Ditt förslag


Rubrik på ditt förslag
Upprustning utav konstgräsplanen vid bostadsområdet vid Säteriet i Mölnlycke


Beskriv förslaget
Detta förslag skrivs av mig som ombud för flera utav barnen boende på bostadsområdet i Säteriet i Mölnlycke. Det är dom som har 
bett mig att förmedla deras önskan.
Konstgräsplanen vid bostadsområdet vid säteriet är en liten idrottsplan som nyttjas i stort sätt varje dag av både barn, ungdomar och 
vuxna i bostadsområdet. Det är en mötesplats och en möjlighet för dom boende att träna, leka och att utöva sport tillsammans. 
Förutom den planen är det långt till närmaste idrottsplats där man kan spela fotboll om man inte vill spela på grus eller sand. 
Förutom alla i bostadsområdet som nyttjar planen använder även Säteriskolan planen för deras idrottslektioner i stort sätt dagligen 
under ute-idrotts säsongen
Idrottsplanen är välanvänd under många års tid därav börjar den bli sliten. Framförallt märks det på konstgräsmattan då den börjat 
bli ojämn, trasig och skadad. Sargen och träpanelen är såklart också sliten, men det är mest till utseende det viktigaste för barnen är 
att underlaget blir bättre för det ska blir roligare att spela där och inte skada sig på dom hala och skadade delarna på mattan.
Innan vi skrev detta förslag har vi varit i kontakt med fritidsförvaltningen i Härryda kommun för att få reda på ifall det funnits 
någon upprustningsplan för denna idrottsplats, men tjänstepersoner i staden visste inte och hänvisade oss att skriva ett 
medborgarförslag.
Vi har även kontaktat rektorerna för Säteriskolan som ser ett stort värde av att planen upprustas då dom använder den i så stor 
utsträckning.
Vi bifogar en satellitbild på planen så det ska bli enklare att förstå vilken idrottsplats vi menar.
Med vänliga hälsningar fotbollsspelarna på Säteriet
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Signeringsunderlag


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


    (859 KB)Karta över konstgräsplanen.png
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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 För- och efternamn
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197012274903


Lämna ett medborgarförslag


1. Inlämnat av


Inlämnat av


2. Ditt förslag


Rubrik på ditt förslag
Idrotts- och kulturbussen


Beskriv förslaget
Våra barn och ungdomar har ett rikt utbud av kultur och idrottsaktiviter att ta del av i vår kommun. Nya lokaler, nya miljöer och 
flera större satsningar har gett oss kulturhusen i Landvetter och Mölnlycke, Idrottshallar i Hindås, Rävlanda, och Landvetter, 
utomhusarenor för fotboll och andra fritidsaktiviteter i Djupedal och Pinntorp - och säkert väldigt mycket mer som jag inte vet 
något om. Det senaste tillskottet är ju flera träningshallar för olika sporter som innebandy, trampolin och truppgymnastik i 
Mölnlycke Fabriker. Till detta kommer en kort säsong för cykel och en lång vinter där andra färdsätt önskas, föräldrar med 
arbetstider som begränsar möjligheter till skjuts eller att man helt saknar tillgång till bil eller annat transportmedel. 
Kollektivtrafiken i all ära men ibland räcker den inte riktigt ända fram, speciellt inte för de lite yngre åldrarna, 7-10 år.
Jag föreslår en lokalbuss som går en runda runt skolor, idrottsanläggningar och kulturcentra så att det blir enklare för barn och 
ungdomar att nå det stora utbudet av fritidsaktiviteter oavsett om man bor i Hindås, Landvetter eller skogsområdet och oavsett om 
aktiviteten är i Rävlanda, Pixbo eller Pinntorp. Det hade också varit önskvärt att dessa turer fokuserar på de tider då skolan slutar 
för de yngre och pågår tills de äldre åker hem på kvällen. Liksom under helgtid. De tider då kollektivtrafiken har lägre täthet i 
turerna eller helt slutat att köra vissa turer och linjer.
Natuligtvis inser jag att kostnaden för denna vision mycket väl kan braka iväg till alldeles för mycket men, ni som kan mer om 
detta, ser ni några lösningar? Skulle det kunna funka? Skulle det kunna vara en hjälp för en tjej som önskar spela tvärflöjt att få åka 
från sin skola kl 2 när hon slutar för att spela i en annan del av kommunen och sedan återkomma hem i rimlig tid till middag och 
läxor i lugn och ro. Ser ni vad jag försöker säga? Ring för en tydligare bild. Jag funderar gärna vidare.
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 Notifieringar
E-post
SMS


 Mobiltelefon
0730524685


 E-postadress
jennie.schafer@gmail.com


 Telefon
0730524685


 Postnummer och ort
438 35 Landvetter


 Adress
LINBANEVÄGEN 1


 För- och efternamn
JENNIE SCHÄFER


 Personnummer
198607235523


Lämna ett medborgarförslag


1. Inlämnat av


Inlämnat av


2. Ditt förslag


Rubrik på ditt förslag
Syskons rätt till förskoletid


Beskriv förslaget
I skrivande stund följer Härryda kommun skollagen genom att endast erbjuda syskon 15 timmar per vecka på förskolan oberoende 
av föräldrarnas sysselsättning. Det finns det inget hinder för kommunen att erbjuda fler timmar för att tillgodose barns behov av 
utveckling och lärande. Med anledning av detta så föreslår detta medborgarförslag att kommunen utökar rätten till förskola för barn 
med mindre syskon för en förälder är föräldraledig till minst 6 h per dag fem dagar per vecka under ordinarie förskoleterminer med 
gällande förskoleavgift. (Inte avgiftsfri).
Många barn finner sitt sammanhang i förskolans verksamhet. Ett sammanhang där de får utvecklas och lära sig precis som det är 
tänkt. När barn får syskon berättigas inte barnen längre att delta i förskolans pedagogiska verksamhet alla dagar i veckan såsom 
innan. Barnens rutiner och sammanhang för lärande prioriteras bort till förmån för en förlegad syn att barn har det bäst med sina 
föräldrar. Vi är flera med barn som står bakom detta förslag som sett baksidan av hur kommunen idag beslutar om extra tid på 
förskolan utöver de 15h/vecka. Det talas hellre om hänvisning till familjestödsenheten/socialtjänsten än om att utöka barns tid på 
förskolan där föräldrar och många gånger även vården anser att det finns behov av detta för barnets lärande och utveckling.
Härryda kommun arbetar mot att få Sveriges bästa skola. Ett projekt där förskolan verkar ha lämnats utanför. För att få Sveriges 
bästa skola behöver kommunens barn få full rätt till sin utbildning även i förskolan. Enligt barnkonventionen har barn rätt till att gå 
i skolan. Förskolan lyder under skolverkets läroplan för förskolan och är inte någon socialverksamhet eller barnpassning. Därmed 
bör just barnens möjlighet till lärande och utveckling prioriteras. Föräldrar skall ha beslutande rätt kring barnets behov av tid på 
förskolan för sin utveckling och lärande. Barn utan syskon får en fördel gentemot de barn som får syskon. Det skall vara en 
självklarhet att kunna delta i förskolans pedagogiska verksamhet må-fredag. Man vet att en bra förskola ger en god grund till 
lärande längre fram i skolgången - det är inte något vi skall se förbi. Medborgarförslagetsstöd kan följas via: www.skrivunder.com
/stod_medborgarforslag_i_harryda_kommun_for_syskons_ratt_till_forskol
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Sida
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Signeringsunderlag


 Notifieringar
E-post


 Mobiltelefon
-


 E-postadress
jojjepersson@yahoo.se


 Telefon
0761388554


 Postnummer och ort
435 32 Mölnlycke


 Adress
RÅDA PORTAR 83


 För- och efternamn
Johan Persson


 Personnummer
197710044939


Lämna ett medborgarförslag


1. Inlämnat av


Inlämnat av


2. Ditt förslag


Rubrik på ditt förslag
Gångstråk vid Rådasjön


Beskriv förslaget
Hej
Mitt förslag är ett nytt gångstråk utmed en del av Rådasjön i Mölnlycke.
För några år sedan upprustades promenadstigarna vid Råda Säteri och det blev väldigt bra. Det finns också en mindre stig längs 
med sjön närmare Mölnlycke. Min tanke är att sammanbinda de två med en gångväg mellan fiskeföreningen och RÅSS gamla 
brygga, gärna med en spång liknande det som gjorts vid Ötjärn. Idag är den sträckan otillgänglig och består av sankmark utan 
stigar. Men samtidigt är det väldigt fin natur och att ha en promenadväg precis jämte sjön hade blivit hur bra som helst.
Mvh Johan
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