Socialdemokraternas Budget 2020 och plan för 2021-2022
Utgångspunkten för Socialdemokraternas budget
När vi gjort vår budget utgick vi som alltid från det som är bäst för flest. Vår budget har
ett tydligt fokus på att utveckla kommunen och öka fokus på det som
kommuninnevånarna efterfrågar.
Utgångspunkten har vidare varit förvaltningens dokument, förvaltningens ekonomiska
bedömning för perioden 2020-2024.

En budget för att rädda välfärden
I förvaltningens ekonomiska bedömning finns det flera hot mot vår gemensamma
välfärd. Förvaltningen konstaterar inledningsvis att de inte kan höja skatten utan måste
lägga ett förslag som bygger på samma förutsättningar som tidigare.
Vi behöver göra en liten skattejustering för att behålla en den välfärd som är så viktig för
många av våra kommuninnevånare.
Den justering som vi föreslår är en höjning på 35 öre till 20,97.
Det finns många förslag som slår hårt mot de mest utsatta dessa vill vi naturligtvis
undvika att genomföra.
Vi vill heller inte se nedskärningar som hotar det förebyggande arbetet.
Det finns också en hel del besparingar i förvaltningens bedömning som är bra och bör
genomföras.

Ett bostadsförsörjningsprogram för en kommun med bostadsutveckling för alla
Vi måste få till ett ökat byggande av bostäder. Det skall byggas bostäder som vanligt folk
har råd med.
Vi skall se till att det byggs och utvecklas på kommunens olika orter denna utveckling
kan ni läsa mer om i Bilaga 1 bostadsförsörjningsprogrammet.

En politik för alla

Politiken måste verka för att alla elever skall ha goda förutsättningar för att nå så långt
som möjligt i sina studier.
Alla människor behöver få känna sig som en del av vårt samhälle. Låt oss bygga ett
samhälle för alla.
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Likvärdig skola för alla
Inriktning 1: Likvärdig skola för alla
Det är viktigt att alla elever får chansen att utvecklas till sin fulla potential.
Kommunen som huvudman har uppdraget att se till att skolan är likvärdig. Likvärdighet
betyder att alla elever skall ha samma möjlighet. Det betyder att insatser skall göras för
att alla elever skall lyckas i skolan. För att nå dit så måste insatser sättas in där behov
finns. Kommunen skall på allvar verka för likvärdighet i skolan.
I detta arbete är det viktigt med tidiga insatser, i god tid för elever med särskilda behov.
Därmed minskar kostnaden samt risken för att eleven inte skall kunna nå sin fulla
potential.
Detta utvecklingsarbete skall präglas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför är
det nödvändigt att involvera pedagogerna och rektorerna i en dialog om arbetssättet.

Inriktning 2: Förbättrad arbetsmiljö i skolan
Det är dags att på allvar ta tag i arbetsmiljön i skolan. Vi vet att det finns många elever
som inte mår bra. Många elever påpekar i LUPP-enkäten att de har huvudvärk och ont i
magen flera gånger i veckan. Detta beror, enligt eleverna, på att de känner mycket stress
och att inomhusmiljö inte är anpassad till deras behov och den mängd elever som finns i
klassrummen. Även lärarfacken påpekar att det finns skolor i vår kommun där
ventilationen inte är anpassad till det antal elever som finns i klassrummen. Detta måste
åtgärdas NU.
Eleverna beskriver också en dag full av otrygghet och rädsla för att bli utsatta. Vi vet att
den viktigaste insatsen för att råda bot på detta är fler vuxna i skolan. Vuxna som är
återkommande i verksamheten och kända för eleverna.
Vi vet också att det finns lärare som känner sig tvingade att arbeta deltid för att hinna
med alla de uppdrag de har på sin arbetsplats. Lärare som mår bättre på sin arbetsplats,
har bättre förutsättningar för att hjälpa elever att utvecklas.
Inriktningens syfte är att förvaltningen, i varje beslut, har som utgångspunkt att välja
den väg som bäst gynnar en positiv utveckling av arbetsmiljön på skolorna så väl för
elever som för personal.
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Inriktning 3: Ökad trygghet i skolan
Många elever känner sig otrygga i olika situationer. En del känner sig oroliga för
duschen efter idrotten, en del känner sig otrygga på rasten och ytterligare en del känner
sig otrygga när de skall gå på toaletten. Kommunen måste som huvudman ta ansvaret
och i framtida renoveringar och moderniseringar ta detta i beaktande.

Inriktning 4: Utveckla demokratin inom skolan

Vi har under flera år haft en struktur där politiken möter ungdomar i ett så kallat
ungdomsråd. Den framtida organisationen har setts över. Vi anser att det finns en stor
utvecklingspotential om vi hittar rätt väg att gå. Nu är det dags att starta upp våra
ungdomsråd igen. Demokratifrågan är viktig för våra unga och för samhällets utveckling.
Vi politiker har behovet av den input som detta ger.

Uppdrag 1: Rädda öppna förskolans verksamhet
I förvaltningens förarbete står det om möjligheten att spara 500 tkr genom att minska
uppehållandet av öppna förskolan. Detta tycker vi inte skall genomföras eftersom öppna
förskolans arbete är viktigt för föräldrar och barn.
Kostnad: 500 tkr

Uppdrag 2: Rädda arbetsmiljön på förskolan

Vi skall aktivt arbeta för att inte barngrupperna skall bli större. På sikt när ekonomin
tillåter skall barngruppernas storlek minska. Vi kan därför inte fullt ut ”mjukstänga” de
ej fyllda avdelningarna utan att göra en noggrannare analys. Vi avsätter därför 2500 tkr
till att arbeta för att behålla gruppernas storlek och på sikt minska dem.
Kostnad 2 500 tkr

Uppdrag 3: Rädda arbetsmiljön på vår fritidsverksamhet
I förslaget så ligger en besparing på 2500 tkr på fritidsverksamheten. Denna verksamhet
är redan idag hårt pressad med för stora barngrupper och för lite resurser. Därför kan
denna besparing ej genomföras utan att det får negativa konsekvenser för barnen.
Kostnad 2 500 tkr

Uppdrag 4: Rädda satsningen på barnbokstillgängligheten
I förvaltningens förslag till beslut ligger en bortplockad barnbibliotekarie. Vi tycker att
det är viktigt att satsa på våra bibliotek och framförallt med en inriktning mot barn.
Biblioteken är demokratins skattkammare. Därför kan vi inte ta bort denna
barnbibliotekarie.
Kostnad 600 tkr
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Uppdrag 5: Rädda Kulturskolan
I förslaget från förvaltningen ligger en besparing på en tjänst inom kulturskolan. Detta
riskerar att ge längre köer för de elever som vill använda sig av kulturskolan. All kultur
är berikande för dess utövare. Därför säger vi nej till denna nedskärning.
Kostnad 600 tkr

Uppdrag 6: Rädda föreningarna
När man gör om systemet med bidrag till föreningarna så måste man skjuta till pengar.
Många av våra föreningar har idag en ansträngd ekonomi och behöver ökade stöd för att
kunna bedriva sin verksamhet. I det liggande förslaget finns en besparing på 1000 tkr
genom att man tar bort investeringsbidraget och 500 tkr genom att man tar bort
föreningsnavet. Vi anser att man istället borde skjuta till ytterligare 1000 tkr och ånyo
uppta samtalen med föreningarna om hur en bra och jämlik fördelning ser ut.
Kostnad 2500 tkr

Uppdrag 7: Rädda den kommunala skolan och spara pengar

Det går en privatiseringsvåg igenom Härryda kommun. En våg som riskerar att skada
den kommunala skolan och omkullkasta vår kommunala ekonomi. Att släppa in
fristående skolor på gymnasienivå innebär att vi ökar konkurrensen för den kommunala
skola i Göteborgsregionen som har bäst förutsättningar. En skola som varje år genererar
pengar till kommunen.
På samma sätt riskerar det att bli när man privatiserar Högadalskolan. En av
kommunens äldsta skolor. En skola som ligger i kommunens själ. Detta är ett risk
moment som kommer att kosta oss pegar i slutändan.
Uppdraget är att arbeta mot den privatiseringsvåg som blåser genom kommunen.

Uppdrag 8: Rädda läromedelsbudgeten på Hulebäcksgymnasiet
I förslaget ligger en besparing på läromedelsbudgeten för Hulebäcksgymnasiet. Detta
känns som en olycklig besparing, vi måste låta skolan arbeta vidare med samma
förutsättningar som tidigare.
Kostnad 300 tkr

Uppdrag 9: Modernisera skolorna i kommunen
Vi vet att det finns en del skolor som under den närmaste tiden behöver byggas om och
renoveras. När detta görs skall man se över arbetsmiljön. Man bör se till att lokalerna är
stora nog för den storlek på elevgrupp som är tänkt. Så flexibla att det går att ändra över
tid efter det att behovet varierar. Man ska säkerställa kvaliteten på luften och förmågan i
ventilationssystemet. Samma faktorer skall tas i beaktande när man bygger nya skolor i
kommunen.
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Uppdrag 10: Nya skolor i Härryda kommun
Vi ser ett stort behov av att bygga nya skolor i kommunen. Bristen är stor både i
Mölnlycke och Landvetter. Vi anser att Landvetterskolan skall ersättas med en ny skola.
Denna skola behöver börja projekteras snarast möjligt.
Vi ser ett behov av en liknande förändring inom Mölnlyckes skolor. Vi ser att det i första
hand är Ekdalaskolan som behöver renoveras. Även här behöver det byggas en ny
central skola i Mölnlycke. Vi konstaterar att det finns behov av båda skolorna när de är
färdigbyggda och renoverade.

Uppdrag 11: Arbetstidsavtal
Vi ska i samarbete med lärarfacken arbeta med att hitta en lösning på lärarnas
arbetssituation på skolorna i vår kommun. Arbetstidsavtalet bör arbetas igenom och
diskuteras för att se om vi kan finna någon lösning för bättre förutsättningarna för
personalen. Det är viktigt både för de lärare vi redan har anställda, men också i
framtiden för att rekrytera personal med rätt kompetens.

Uppdrag 12: Skolsköterskornas arbetstillhörighet
När vi pratar med skolsköterskorna på våra skolor så får vi till oss att de arbetar på
många olika skolor med olika rektorer. Detta försvårar tydligheten när det handlar om
vem som är den enskilde sköterskans chef. Detta måste förtydligas i organisationen.
Varje sköterska skall ha en chef med arbetsgivaransvaret och detta skall vara tydligt för
varje skolsköterska.

Uppdrag 13: Öka stödet till skolor där det socioekonomiska behovet är störst
Vi ser en stor skillnad mellan olika skolor och olika orter i kommunen.
Det är viktigt med en likvärdig skola för alla. En skola där alla får lika bra
förutsättningar. Alla elever behöver inte lika mycket hjälp, men några elever kan behöva
extra stöd för att nå sin högsta potential.
Över tid så kan behovet variera mellan olika skolor. Av denna anledning väljer vi att se
till att det finns ett team som jobbar med frågor runt elever i svårigheter. Detta för att
alla elever skall nå behörighet till gymnasiet. Teamet skall besöka elever på deras skola
och hjälpa elever på plats. De skall dessutom ha en dialogsuppgift med befintlig personal
inom verksamheten.
Många lärare vänder ut och in på sig för att hjälpa sina elever. De kan behöva stöd av
detta team för att finna vad som är bäst för den enskilde eleven. Dialogen är viktig för att
nå fram till den bästa möjliga anpassningen för den enskilde eleven.

7

Vi vill därför avsätta medel för att möjliggöra en stödgrupp, en satsning på
specialpedagoger och extra personal med neuropsykiatrisk kompetens samt psykologer.
Vi vill skapa ett team med uppdrag att stödja och arbeta med de elever i kommunen som
behöver mer stöd för att nå behörighet till gymnasiet. I detta arbete ligger både direkta
insatser med vissa elever och dialog med verksamma lärare på skolorna. Teamet
kommer att bestå av sex personer. Kostnaden läggs in i budget. De 2 tjänsterna för den
neuropsykiatriska kompetensen och de 2 psykologerna läggs i ett gemensamt projekt
med Västra Götalands Regionen inom ramen för folkhälsoavtalet. Dessa tjänster
finansieras då med hälften var. Kostnaden för kommunen blir då 2,4 miljoner.
Allt för att nå en likvärdig skola för alla.

Uppdrag 14: Fler vuxna i skolan
En av de viktigaste frågorna är att säkerställa en fortsatt hög nivå av vuxna i skolan. Vi
behöver arbeta för att den personal och de personalkategorier som vi idag har anställda
och som verkar på våra skolor förblir en aktiv del av vår skolmiljö. Detta gäller såväl
städservice som personal inom måltidsservice. Vi behöver på sikt satsa på att öka
personalmängden på våra skolor. De beslut som tas skall färgas av detta uppdrag. Detta
skall årligen rapporteras till välfärdsnämnden. Ett ökat antal vuxna leder till en ökad
trygghet för eleverna. En stödgrupp ska sättas in där behovet finns.

Uppdrag 15: Skolfam (en satsning i Familjehemsvården)

För att stärka de som har det svårast i skolan skall Härryda kommun implementera en
arbetsmodell som bygger på Skolfam för de elever som placerats på boenden eller i
familjehem.

Uppdrag 16: Ökade kulturupplevelser för eleverna i våra skolor
Vi anser att det är viktigt att våra elever får ta del av kultur under sina år i skolan. För att
uppnå detta så är det viktigt att det finns pengar som säkerställer möjligheten för
skolorna att genomföra resor eller ta in kulturupplevelser till skolan.
Vi ökar därför potten för kulturupplevelser i skolan från dagens 200 tkr till 400 tkr.
Kostnad 200tkr

Uppdrag 17: Införa förskola för dem med obekväm arbetstid

Vi anser att det på sikt är viktigt att utveckla förskoleverksamhetens öppettider i
kommunen.
Det första steget är att finna en lösning för de som börjar tidigt eller slutar lite senare. En
förskole enhet som är öppen mellan kl. 05.00 och kl. 21.00.
Detta borde kunna göras med en av de enheter som idag finns i kommunen. Detta gör
man enklast genom att ha en avdelning för tidig lämning och en avdelning för sen
hämtning. Övriga avdelningar på enheten skall ha ”vanliga öppettider”. Vi vill att detta
implementeras på en enhet och utvärderas efter ett år.
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Uppdrag 18: Nattis
Vi vill på sikt se en nattöppen förskola. På sikt vill vi se nattis och vi vill få en utredning
för att se vad denna kostnad kan tänkas bli. Vi tänker oss då att man initialt omvandlar
en av de förskoleavdelningar som nu är nedläggningshotade i Landvetter.

Uppdrag 19: Minska barngruppernas storlek
Vi ser ett minskat behov av förskoleplatser under de närmaste 4 åren. Under denna
period skall vi arbeta för att minska gruppernas storlek. Under perioden kommer det att
behöva byggas nya förskolor för att vi inte skall behöva öka gruppernas storlek när
efterfrågan ökar igen om 4 år.

Uppdrag 20: Alla barns rätt till 20 timmar i förskolan eller
familjedaghem/pedagogisk omsorg

Att få gå på förskolan eller i familjedaghem/pedagogisk omsorg och lära sig det sociala
samspelet med andra barn är viktigt. Alla barn oavsett vilka förutsättningar som finns
hemma, behöver få denna chans. Parallellt med minskningen av barngruppernas storlek
genomför vi en satsning som ger alla barn möjligheten att vara 20 timmar i verksamhet
per vecka.
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Medborgaren i fokus
Inriktning 1: 90+
För vår del så är det självklart att alla vill bo hemma så länge som möjligt. Detta skall vi
naturligtvis stötta. Men när en person känner att gränsen är nådd så skall man få den
hjälp man behöver t.ex. att den som fyllt 90 år och som önskar plats på ett vård- och
omsorgsboende skall beredas en sådan plats utan krav på biståndsbedömning.

Inriktning 2: Mat för de äldre

Vi anser att det är viktigt att förbättra maten för de som har hemtjänst i kommunen. Det
handlar inte bara om smak och näringsinnehåll utan också om matlust. Maten ska vara
god och näringsriktig, det är ett absolut minimikrav, men det är av stor vikt att skapa
möjligheten för de som har hemtjänst att få äta tillsammans.
Man skulle kunna hitta naturliga platser för gemenskap t.ex. i våra trygghetsboende..
Sällskap gör det roligare att äta och man ökar matlusten.
Man borde kunna få till en lösning där personal lagar mat. Doften av nylagad mat ökar
också matlusten.

Inriktning 3: Öka tryggheten i våra centra
Många av våra innevånare upplever våra centra som otrygga. Detta måste åtgärdas
snarast. Vi behöver initiera en dialog med medborgare i alla åldrar. För att finna vad de
känner kan skapa ökad trygghet. Detta arbete skall sedan sammanställas och åtgärdas.
Ett fokusområde i samtalet bör vara möjligheten till kameraövervakning på de platser
som känns mest otrygga.
För att nå ut till en bred del av befolkningen så vet vi att det är viktigt att samla in tankar
på olika sätt. Man bör ha en dialog med eleverna på skolorna. Detta kan gärna
kanaliseras genom elevråden och de möten som politikerna bör ha med alla elevråd.
Detta kräver naturligtvis en aktiv arbetsprocess av elevråden som skall samla upp
elevernas åsikter i alla klasser på skolan.
Vi behöver också arbeta med dialog via sociala medier för att nå de som inte kommer på
våra vanliga dialoger.
Man bör också be innevånare kommentera via mail eller via kommunens Facebook-sida.
Vi ska också använda våra traditionella kanaler, så som våra kommundelsdialoger.
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Uppdrag 1: Rädda Äldreomsorgen
Förvaltningen vill minska ambitionsnivån inom äldreomsorgen, det vill inte vi. Vi har en
bra äldreomsorg och så skall det även vara i framtiden. Vi vill ha kvar följande tjänster:
1 metodhandledare,
1 administrativ assistent
1 person på liljan
1 person inom dagverksamhet
Kostnad 2400 tkr

Uppdrag 2: Rädda daglig verksamhet
Förvaltningen vill plocka bort 6 tjänster inom daglig verksamhet. Denna
ambitionssänkning kan vi inte acceptera.
Kostnad 3600 tkr

Uppdrag 3: Rädda Guldsmedsgården

Guldsmedsgården är ånyo hotad av nedläggning. För oss är detta inte aktuellt. Låt oss
bevara våra välfungerade boenden. Minska istället ner på köpta platser från privata
utförare.
Kostnadsneutralt

Uppdrag 4: Rädda socialtjänsten
Man vill plocka bort två socialsekreterare 2021. Detta i en verksamhet som redan är hårt
belastad och som behöver all personal som, finns tillgänglig. Denna besparing kan vi inte
acceptera.
Kostnad 1200 tkr från 2021 och framåt

Uppdrag 5: Rädda våra fältsekreterare

Man vill minska ambitionsnivån rejält på det så viktiga förebyggande arbetet. Vi behöver
våra fältsekreterare för att möjliggöra det förebyggande arbetet med våra unga.
Kostnad 2400 tkr

Uppdrag 6: Rädda Kraftkällan
Kraftkällans viktiga verksamhet är hotad. Låt dem fortsätta.
Kostnad 900 tkr
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Uppdrag 7: Rädda familjecentralerna
Man vill skära bort socialsekreterare från familjecentralerna. Detta kommer att leda till
att familjecentralen i Mölnlycke inte längre fungerar och hotas av nedläggning. Våra
familjecentraler behöver sina socialsekreterare och vi behöver våra familjecentraler.
Kostnad 960 tkr

Uppdrag 8: Rädda Frideborg
Under det gångna året har den sittande majoriteten valt att skära ner anslaget till
Frideborg. Detta riskerar Frideborgs livsviktiga arbete för utsatta kvinnor. Denna kan vi
inte acceptera. Vi ger Frideborg 470tkr per år.
Kostnad 320 tkr

Uppdrag 9: Öka öppettiderna på kulturhusen
Vi behöver arbeta för en ökad möjlighet till helgöppet och kvällsöppet på våra kulturhus
och bibliotek. Öppettiderna är idag en begränsande faktor för många innevånare

Uppdrag 10: Öka föreningarnas möjlighet att boka lokaler på kulturhusen
Idag upplever föreningarna att det är svårt att få plats och att få boka tid för
arrangemang och träffar i våra kulturhus. Man upplever att det är en ny ordning på
prioritering av bokningar. Idag får man bara preliminärboka, det kan sedan blir
annullerat när skolan eller andra aktiviteter dyker upp. Det gör det svårt för våra
föreningar att planera och ha en god framförhållning i sin planering av t.ex.
föreläsningar. Detta måste förändras. När vi byggde våra kulturhus så bestämdes att
våra föreningar skulle prioriteras. Detta skall börja gälla igen.

Uppdrag 11: Lärande Bygg (kreativt tänkande och samverkan mellan kommun och
byggbolag/bostadsbolag)
Vi ser ett behov av att få våra medborgare i arbete. Vi skall därför implementera ett
arbete som tar sin utgångspunkt i modellen som används av Lärande Bygg.
Kommunen behöver utreda vem som bäst kan hjälpa oss med en liknande satsning.
När vi valt samarbetspartner så bör arbete initieras med Förbo.
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Uppdrag 12: Simskola
Vi ger ett uppdrag om utökad simundervisningen. Simskolan behöver stärkas upp i vår
kommun för att alla barn skall ha möjligheten att få gå på simskola och lära sig att
simma. Detta är en kommunal skyldighet inom ramen för skolans ämne idrott och hälsa.
En tidig insats på simundervisning kommer att leda till att skolans uppdrag blir lättare
att genomföra men framförallt till att risken för drunkningsolyckor minskar.
Utöver våra skolbarn finns det också vuxna som skulle behöva få tillgång till en
möjlighet att lära sig simma.
Vuxna som inte kan simma känner sig utanför i samhället och vågar inte besöka våra
badplatser.
•

Ökade medel till simskola för att öka simkunnigheten i kommunen. Kostnad
200 000 kronor.

Uppdrag 13: Badplats för alla

Vi tycker vidare att man skall tillgänglighets anpassa en av våra badplatser så att vi
verkligen når målet med tillgänglighet för alla. På sikt skall vi arbeta med att
tillgänglighetsanpassa fler badplatser.
Idag är det nästan en omöjlighet att ta sig upp och ner ur vattnet om man t.ex. sitter i
rullstol. I andra kommuner har man löst detta med hjälp av olika anordningar som
passar för rullstol.
En investering på 1000 tkr per år under fem år

Uppdrag 14: Behovet av simskollärare

För att vi skall kunna satsa mer på simundervisning, är det viktigt att vi även satsar på
utbildning av simskollärare. I dag får simskollärare betala sin egen utbildning och detta
leder till att det utbildas färre lärare än vårt behov. Här bör kommunen kunna erbjuda
ungdomar utbildning och sommarjobb. En plan för detta skall göras och sedan skall
ungdomar beredas möjligheten.
Kostnad 100 tkr
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Uppdrag 15: Bostäder till kommuninnevånare med socialt behov
Under flera år har vår kommun inte kunnat nå målet med att tillgodose tak över huvudet
för alla som så behöver. För att säkerställa detta både kortsiktigt och långsiktigt så vill vi
att kommunen på nytt köper bostadsrätter. Detta ser vi som en god mänsklig och
ekonomisk investering.
För att ha möjligheten att genomföra detta så vill vi att man höjer den långfristiga
upplåningen med 50 miljoner per år under 3 år. Detta borde säkerställa ytterligare 15
lägenheter per år. Totalt under en treårsperiod 45 stycken nya lägenheter.
Vi ger därför i uppdrag att öka vår upplåning med 50 miljoner per år under tre år för att
kunna förbättra möjligheten för våra kommuninvånare att få tak över huvudet. Dessa
pengar skall användas för att investera i inköp av bostadsrätter.

Uppdrag 16: Fairtrade City diplomering

Under 2017 valde majoriteten att lämna Fairtrade City.
Vi anser att detta är mycket olyckligt. Man gjorde detta med anledning av att man istället
vill utreda Agenda 2030. Besparingen var 30 000. Vi anser att vår kommun har råd med
både och.
Vi ger därför i uppdrag att återigen ansöka om medlemskap i Fairtrade City. Vi anser att
detta viktiga arbete är en central satsning som passar bra ihop med Agenda 2030. Total
kostnad 30 000 kronor.

Uppdrag 17: Satsning på offentlig konst
Historiskt så har vår kommun alltid prioriterat den offentliga konsten. Vi har tack vare
detta fått många fina konstverk. Konstverk som under många, många år kommer att
förgylla våra vackra orter.
I sin budget för 2017 sänkte den sittande majoriteten sin ambitionsnivå radikalt.
Tidigare år har det varit bred politisk enighet om att en procent av byggkostnaderna
skulle läggas på den offentliga konsten. I och med 2017 års budget så sänktes anslaget
med 50 %. Vi vill höja till den tidigare nivån som vi varit överens om.
Det är dags att bestämma sig för att en välmående kommun som Härryda skall ha
möjligheten att satsa på den offentliga konsten. Låt oss ånyo bestämma att investera en
procent av kostnaderna vid om- och nybyggnation på att försköna våra samhällen.

Uppdrag 18: Arbeta för att möjliggöra grön rehab i kommunen
I dagsläget är efterfrågan på grön rehab stor i hela Göteborgsområdet och platserna är
begränsade. Vi som kommun skall utreda möjligheterna för att starta en grön rehab vid
Råda Säteri.
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Det goda samhällsbygget
Inriktning 1: Öka byggandet med fokus på hyresrätter i alla kommunens orter
Det måste byggas mer i kommunen. Vi har ett underskott av bostäder som gör det
omöjligt för våra kommuninnevånare att få tag på en bostad. Ännu mörkare ser det ut
för dem som gärna vill flytta in till vår kommun. För att möjliggöra detta så skall det
byggas mer i blandade upplåtelseformer i kommunens alla orter.
Vi konstaterar att det idag är en stor brist och därmed en hög efterfrågan på hyresrätter.
Detta skall åtgärdas.
För att få till ett ökat bygge så måste vi fundera över hur vår framtida byggprocess skall
se ut. Detta då den nuvarande majoriteten omkullkastat den plan- och mark politik som
tidigare varit framgångsrik och rådande i kommunen.
Detta arbete bör ske i dialog mellan politiken och vår samhällsbyggnadsförvaltning.

Inriktning 2: Markinvesteringar för framtida behov
För att återta möjligheten att styra kommunens utveckling och byggnationstakt så måste
kommunen återigen börja köpa in mark. Denna mark bör användas både till att utveckla
mark för boende, företagande och industri. Vi skall införa en riktlinje om markinköp.
Denna riktlinje skall ligga på ett snitt av 20 miljoner per år under en tioårsperiod.
Denna investering skall finansieras av en del av markförsäljningar som kommer att
göras i Landvetter Södra.

Inriktning 3: Utveckla friluftslivet och turismen i kommunen
Vår kommun är en vacker kommun med många möjligheter till friluftsliv. Vi behöver
arbeta med att stärka kommunen som ett varumärke för friluftsturism i
Göteborgsområdet. Detta bör göras genom en aktivare marknadsföring av våra
turistmål och våra vandringsleder. Naven i satsningen bör vara vildmarksleden och vår
spännande satsning på Råda Säteri. Denna utveckling skulle kunna leda till en ökad
turistnäring och därmed ett ökat antal arbetsplatser i kommunen.

Inriktning 4: Förbättra arbetet med schaktmassor
Det är dags för kommunen att engagera sig i arbetet med schaktmassor som dumpas
okontrollerat i kommunen. Vi bör i vårt arbete med en ny översiktsplan arbeta med en
strategi över var i kommunen vi vill ha platser för schaktmassor. Om vi inte styr upp
processen kommer vi även fortsättningsvis ha schaktmassor på platser där de kan
utgöra en fara eller ett hinder i framtiden.
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Inriktning 5: Arbeta för att få till planskild korsning i Rävlanda
Kommunen måste arbeta för att hitta en lösning för att få till den planskilda korsningen
som så väl behövs i Rävlanda. Det finns en pågående dialog med trafikverket som bör
intensifieras. Vi behöver dessutom se över andra möjligheter till lösningar i samband
med framtida utvecklingsprojekt. Vi behöver mer än en passage över järnvägen i
Rävlanda.

Inriktning 6: All kommunal verksamhet skall bedrivas i kommunalt ägda lokaler
Det finns ännu inget exempel på en kommunal verksamhet som lyckats spara pengar
genom att hyra lokaler istället för att äga dem själva. Vi skall bedriva en långsiktig och
genomtänkt strategi när det handlar lokalplanering. Alla lokaler som behövs skall vi
bygga själva.

Inriktning 7: Landvetter södra som navet i utvecklingen
För oss socialdemokrater är det alltid viktigt att det finns utveckling. För oss är
Landvetter Södra det framtida navet för utveckling i kommunen. Vi tror att det är viktigt
att arbeta för etableringar av spännande entreprenörsföretag som kan driva
utvecklingen framåt, så väl i kommunen, landet som i världen. Extra hänsyn skall tas till
företag som arbetar med miljö- och teknikutveckling.
Vi tror att det är viktigt att vi i kommunen får till ett närsjukhus i anslutning till den
centrala delen av Landvetter Södra. Närhet till järnvägen kan locka till sig den
medicinska teknikutvecklingen till kommunen. Ett närsjukhus skulle upplevas som
positivt för innevånarna.
Vi tror vidare på att arbeta för att etablera Landvetter Södra som en aktör på
utbildningskartan. Kanske genom att få till ett utbildningscentrum. På detta
utbildningscentrum borde man kunna få utbildningar från både Göteborgs Universitet
och Chalmers men även från andra högskolor. Vi skall dessutom arbeta för att få till fler
vuxenutbildningar.

Uppdrag 1: Ta nästa steg i byggandet av en simhall och en ny ishall i kommunen
Nu är det dags att på riktigt ta de beslut som behövs för att få till en simhall med
tillhörande ishall. Denna simhall skall byggas i Landvetter. Tyvärr är processen så lång
att den inte går att lägga till i budget. Vi anser att det är en självklar satsning när vi
bygger om Landvetter centrum och Landvetterskolan. När vi bygger den nya skolan så
frigörs mark och där skall simhallen ligga med en ny modern ishall bredvid sig.

Uppdrag 2: Ta fram en cykelplan och bygga fler cykelvägar

Kommunen behöver en cykelplan. En cykelplan som kan analysera behovet av framtida
utveckling av cykelvägar. Vi måste få till ett cykelnät i kommunen som gör att det är
säkert att ta sig fram med cykel mellan våra orter. När cykelplanen är gjord och analysen
över behoven är gjorda så skall vi satsa de pengar som behövs för att börja bygga ut
cykelvägarna i kommunen.
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Uppdrag 3: Bygga trygghetsboenden i alla kommunens orter
Trygghetsboenden är viktiga för att människor skall känna att de kan bo kvar hemma så
länge som möjligt. För oss i Socialdemokraterna så är det självklart att vi skall bygga
trygghetsboenden i alla kommunens orter. Trygghetsboenden skall byggas på ett sådant
sätt att medborgare med olika inkomstnivå har råd att bo där. Man bör alltså se till att
det byggs på ett sådant sätt att det inkluderar även dem som inte har ett hus att sälja
eller flera miljoner på ett sparkonto. Det finns olika tekniska lösningar för att nå fram till
detta. Men den lösning vi ser som bäst är att bygga dessa i hyresrättsform.
Första steget är att genomföra en utredning av behovet på de olika orterna. När
utredningen är gjord så skall det börja byggas.

Uppdrag 4: Härryda Energi AB ansvariga för belysningen i kommunen
Kommunen skall ge HEAB ansvarar för all drift, underhåll och ägande av den
kommunala belysningen.

Uppdrag 5: Landvetter centrum
Vi vill se en fördjupad stadsbyggnadsstudie över Landvetter centrum. Denna studie skall
ta med det område som idag hyser Landvetterskolan. Vi vill se en ny skola i Landvetter
centrum.
Den nya skolan skall byggas på höjden och marken som blir över skall ingå i en plan för
hela Landvetter centrum.
Här vill vi utreda möjligheten att bygga en simhall kombinerad med en ny ishall. På den
övriga marken skall det byggas boende i blandade upplåtelseformer. Gärna blandat med
bostadsrätter och hyresrätter i samma hus.
Försäljningen av mark bör vara med och finansiera bygget av skola, simhall och ishall.
Vi vill också att man utreder möjligheten och kostnaderna för en överdäckning av
motorvägen samt att man funderar över de framtida kopplingarna till Landvetter Södra.

Uppdrag 6: Fördubbla byggandet på Bocköhalvön

Det är viktigt att vi bygger i Hindås, därför vill vi att förvaltningen ser till att byggandet
på Bocköhalvön hamnar på en mer rimlig nivå. Vi vill att man tar fram förslaget med 140
bostäder med blandade upplåtelseformer. Fler bostäder ger ett bättre underlag för
kommunalservice, för en mataffär och bättre kollektivtrafik.
Alternativet med få bostäder leder detta till minskade möjligheter för hela samhället.
Dessutom befinner vi oss just nu i ett marknadsläge där det vore gynnsamt att satsa på
ett ökat byggande.

Uppdrag 7: Lantmäterimyndighet
Förvaltningen uppger att ett av de moment som förlänger planprocessen är väntan på
lantmäteritjänster. Av denna anledning så vill vi att man undersöker möjligheten och
kostnaden för att införa en kommunal Lantmäterimyndighet. Detta bör undersökas både
som en egen verksamhet i Härryda kommun men också som en möjlighet att införa som
en gemensam myndighet med någon/några av våra grannkommuner.
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Uppdrag 8: Utveckla kommunens markanvisningstävlingar
Vi behöver arbeta vidare med att utveckla vårt underlag till våra markanvisningstävlingar. Vi skulle gärna se tävlingar där man starkt prioriterar billigt pris för kund
inom både hyresrätter och bostadsrätter.
Vi vill se ett område där man sätter höga miljökrav.
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Härryda en del av en hållbar framtid
Inriktning 1: Miljösatsning
Härryda kommun borde ligga i framkant när det handlar om miljösatsningar. Vi vill att
förvaltningen i varje beslut utgår från bästa möjliga miljömässiga val.

Inriktning 2: Minska plastberoendet
Härryda kommun behöver aktivt arbeta med att minska plastanvändningen. Det är
dessutom viktigt för hälsan för de som är i våra verksamheter. Vi vet att en hög grad av
användning av plast ökar risken för cancer. Vi behöver motverka plastprodukter som
avger mikroplaster. Detta måste vara utgångspunkten i alla våra beslut.

Inriktning 3 Verka för alternativ till konstgräs
Självklart skall det finnas konstgräsplaner i kommunen. De konstgräsplaner vi har
behöver ses över så att inte ”fylle” i planen riskerar att släppa ut mikroplaster och
förstöra vår omgivning. Vid varje tillfälle när en plan behöver bytas ut eller nyanläggas
så skall man fundera om det går att anlägga en traditionell gräsplan på ytan.

Uppdrag 1: Rädda våra kommunala bolag
Våra kommunala bolag är starkt hotade av en vilja att plocka ut högre vinster än vad
som anses vara sunt för bolagen. Ett utbetalningskrav i den storleken som föreslås
riskerar att utarma bolagen och på sikt resultera i att de inte kan bedriva den
verksamhet de är skapade för att genomföra.
Stoppa utarmningen av våra bolag.
Kostnad 10 000 tkr

Uppdrag 2: Rädda demokratin

Medborgare har under många år haft möjligheten att skriva medborgarförslag. Den
vanligaste orsaken till avslag är att vi inte har den ekonomiska förutsättningen att
genomföra det. Vi tycker att detta är ett hot mot vårt demokratiska uppdrag. För att ge
möjligheten till att genomföra medborgarförslag avsätter vi 1 000 tkr till detta.
Kostnad 1 000 tkr

Uppdrag 3: Solceller

Vi skall ha solceller på alla våra lokaler där man kan se att det är ekonomiskt gynnsamt.
För att ta reda på vilka som skulle vara gynnsamma bör detta utredas av förvaltningen.
Vi bör också se till att göra en liknande utredning inför varje nyproduktion av
kommunala fastigheter,
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Uppdrag 4: Skötsel av kommunens mark
Kommunen är en stor markägare. Vi behöver se över vår skötsel av den skogsmark vi
har. Detta behöver göras i samverkan med de ägare som har mark i anslutning till
kommunens mark.

Uppdrag 5: Verksamhet fri från olja
I vår kommunala verksamhet finns det fortfarande oljepannor kvar. Dessa måste snarast
tas bort och ersättas med andra, mer miljövänliga alternativ. Vi behöver få till en plan
för hur de skall fasas ur med ett mål att de skall vara borta innan utgången av 2020.
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Övriga besparingar som skall genomföras
Uppdrag 1: genomgång av mellanchefsnivån
Skall vi göra besparingar inom förvaltningen så bör detta göras på mellanchefsnivån. Låt
oss därför göra en verksamhetsanalys av samtliga mellanchefsnivåer och mellanchefer.
Kanske kan vi här hitta besparingsmöjligheter. Vi bedömer att en besparing är möjlig. Vi
utgår från att vi kan spara in minst 5 tjänster.
Besparing 3 000 tkr

Uppdrag 2: Besparing på verksamhet som inte är direkt till för skattebetalarna
Härryda kommun bedriver idag en hel del verksamhet som inte direkt ger nytta för
skattebetalarna i kommun. Dessa verksamheter behöver utredas och genomlysas. Här
kan vi spara in minst två tjänster.
Besparing 1 200 tkr

Uppdrag 3: Besparingar i verksamhet där vi ökat personaltätheten
Viss verksamhet ökat explosionsartat under de senaste åren. Här kan vi se verksamheter
som kommunikation och utvecklingsenheten. Här behöver man göra en analys och se
om det verkligen finns ett behov av denna ökning. Har den gynnat våra medborgare. Här
utgår vi från att vi kan finna en besparing på minst tre tjänster.
Besparing 1 800 tkr
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Vår budget i tabellform
Investeringsbudget 2020-2024 förvaltningens förslag
Belopp i tkr

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

2023

2024

16 667

12 660

16 900

12 570

11 600

14 810

9 298

2 100

2 300

2 500

2 100

2 100

163 549

28 260

34 860

47 960

56 060

19 560

216 899

221 100

196 300

146 500

22 800

14 300

1 512

650

450

450

450

450

189 676

212 180

221 481

119 079

6 073

2 385

2 361

1 645

603 674

479 335

474 652

330 704

Sektor för utbildning och kultur
Sektor för socialtjänst
Sektor för samhällsbyggnad
-Skattefinansierad verksamhet
-Vattenverksamhet
-Avfallsverksamhet
Sektor för teknik och förvaltningsstöd
Sektor för administrativt stöd
Investeringsutgifter enl förvaltningens
bedömning:

184 165 114 341
1 386

828

278 561 166 389

Ombudgetering från bokslut 2018 ingår enligt beslut i KF mars 2019.

Investeringsbudget 2020-2024 komplettering Socialdemokraterna
Belopp i Tkr

Investeringsutgifter enl förvaltningens
bedömning:
FRÅN FÖRVALTNINGEN PER 20
AUGUSTI 2015
Badplats åt alla
Bostäder till kommuninnevånare med socialt behov
Markförvärv
Nettoförändringar

Summa investeringsutgifter enligt förslag

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

479 335 474 652 330 704 278 561 166 389

1 000
50 000
20 000
71 000
0

1 000
50 000
20 000
71 000
0

1 000
50 000
20 000
71 000
0

1 000
0
20 000
21 000
0

1 000
0
20 000
21 000
0

550 335 545 652 401 704 299 561 187 389
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Långfristig upplåning

Långfristig upplåning (belopp i mkr)
Långfristig upplåning år 2020 enligt anvisningar till budget 2020-2024
Maximal upplåning enligt anvisningar till budget 2020-2024
Långfristig upplåning
Maximal upplåning i mkr enligt nytt förslag

150
950
221
1 021

Driftbudget 2020-2023 förvaltningens förslag
Belopp i Tkr

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Polititisk organisation

12 808

13 004

12 004

12 554

1 230 369

1 240 958

1 280 754

1 309 613

665 469

682 319

685 262

698 653

86 577

89 548

87 957

89 457

-Avfallsverksamhet

0

0

0

0

-Vattenverksamhet

0

0

0

0

Sektor för teknik och
förvaltningsstöd
Kommunledning

19 748

15 719

14 997

15 586

109 574

111 943

113 178

113 178

18 521

48 462

98 357

175 738

2 143 066

2 201 953

2 292 509

2 414 779

-2 204 765

-2 277 745

-2 380 646

-2 511 971

Finansiella kostnader och intäkter

28 944

21 532

29 501

29 475

Resultat enligt förvaltningens
bedömning 14 maj 2019

32 755

54 260

58 636

67 717

Sektor för utbildning och kultur
Sektor för socialtjänst
Sektor för samhällsbyggnad
-Skattefinansierad verksamhet

Verksamhetskostnader för
finansförvaltning
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter, utjämning m.m.

Ny skattesats
20,97
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Driftbudget med Socialdemokraternas komplettering
54 260

58 636

67 717

Resultat enligt förvaltningens ekonomiska bedömning
Sektor Benämning
Finans

Förändrad skattesats enligt ovan

35 000

35 700

37 100

Finans

Internränta pga investeringsförändringar

710

2 130

3 550

Finans

Extern ränta pga investeringsförändringar

-710

-2 130

-3 550

SHB

Internränta pga investeringsförändringar

-710

-2 130

-3 550

SHB

Avskrivning pga investeringsförändringar

0

0

0

TOF

Internränta pga investeringsförändringar

0

0

0

TOF

Avskrivning pga investeringsförändringar

0

0

0

Övriga

Internränta pga investeringsförändringar

0

0

0

Övriga

Avskrivning pga investeringsförändringar

0

0

0

-500

-500

-500

Rädda arbetsmiljön på förskolan

-2 500

-2 500

-2 500

Rädda arbetsmiljön på vår fritidsverksamhet

-2 500

-2 500

-2 500

Rädda satsningen på barnbokstillgängligheten

-600

-600

-600

Rädda kulturskolan

-600

-600

-600

Rädda föreningarna

-2 500

-2 500

-2 500

-300

-300

-300

-2 400

-2 400

-2 400

-200

-200

-200

Rädda äldreomsorgen

-2 400

-2 400

-2 400

Rädda daglig verksamhet

-3 600

-3 600

-3 600

Rädda öppna förskolans verksamhet

Rädda läromedelsbudgeten på Hulebäcksgymnasiet
Öka stödet till skolor där det socioekonomiska behovet är störst.
Ökade kulturupplevelser för våra elever

Rädda socialtjänsten

0

-1 200

-1 200

-2 400

-2 400

-2 400

Rädda Kraftkällan

-900

-900

-900

Rädda familjecentralerna

-960

-960

-960

Rädda Frideborg

-320

-320

-320

Simskola

-200

-200

-200

Simlärare

-100

-100

-100

Fairtrade

-30

-30

-30

Rädda våra fältsekreterare

Rädda demokratin
Rädda våra kommunala bolag
Genomgång av mellanchefsnivån
Besparing på verksamhet som inte är direkt till för
skattebetalarna
Besparing i verksamhet där vi ökat
personaltätheten

Föreslagna förändringar
Redovisat resultat

-1 000

-1 000

-1 000

-10 000

-10 000

-10 000

3 000

3 000

3 000

1 200

1 200

1 200
1 800

1 800

1 800

6 280

4 360

4 340

61 540

63 996

73 057
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Inledning
Anledningen till att vi har ett bostadsförsörjningsprogram är att vi som kommun har ett ansvar
för att människor skall ha ett bra boende.
Rätten till bostad fastslås i både FN-stadgan och i svensk lagsstiftning.
Vår bostadspolitik innebär att det måste byggas bostäder där även de med lägre inkomster
skall ha möjlighet att bo. Därför är det ett prioriterat mål att bygga bostäder med överkomliga
boendekostnader.
En bra och långsiktig kommunal bostadspolitik innebär att våra medborgare skall erbjudas
bostäder med olika upplåtelseformer. Man skall komplettera med det som saknas / finns för
lite av på orten. Generellt har vår kommun historiskt byggt villor. Alltså skall det
kompletteras med lägenheter. Vi behöver då bygga både hyresrätter och bostadsrätter.
När det handlar om nybyggnation är det viktigt att arbeta för att priset för konsumenten skall
bli så låg som möjligt. Detta gör vi med fördel genom markanvisningstävlingar när vi har
kommunalt ägd mark som skall bebyggas. I dessa tävlingar bör boendekostnaden vara en stor
del i urvalsprocessen.
Naturligtvis så skall vi även fortsättningsvis upplåta mark till tomter så vi kan få till ett ökat
byggande av villor.
För att ge fler möjligheten att bo i vår kommun måste vi vara måna om att skapa flyttkedjor
och arbeta aktivt för att stärka vårt kommunala bostadsbolag, FÖRBO.
Ett bostadsförsörjningsprogram utgör ett verktyg för hur Härryda kommun skall prioritera
vilka bostadsprojekt som skall genomföras under åren 2020 - 2024, men har även en utblick
mot en längre tidshorisont. Den långa tidshorisonten är extra viktig i denna typ av dokument
då vi vet att planprocesser och byggprocesserna är långa. Beslut som tas idag kommer inte att
kunna börja byggas förrän efter det att plantiden är utgången.
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Härryda kommuns bostadspolitiska mål
-

Bostadsbyggandet skall utformas för en befolkningstillväxt om ca 2 procent per år
över en 10-årsperiod. Inget enskilt år skall understiga 1 procent eller överstiga 2,5
procent.

-

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

Lagstiftning
Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
I lagen anges att varje kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt lagstiftningen antas av kommunfullmäktige
under varje mandatperiod och innehålla:
• Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
• Kommunens planerade insatser för att nå̊ uppsatta mål.
• Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer
och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av en den demografiska utvecklingen, av
efterfrågan på̊ bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.
Vid planering av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och
ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala
organ tillfälle att yttra sig.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2
kap. 3 § 5 plan- och bygglagen.
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Övrig lagstiftning
Följande nu gällande författning berör kommunens ansvar för bostadsförsörjning.

Regeringsformen
I Sveriges regeringsform står att det allmänna särskilt ska trygga rätten till arbete, bostad och
utbildning samt verka för social omsorg, trygghet och goda förutsättningar för hälsa.
Kommunen sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på̊ den kommunala
självstyrelsens grund, vilket innebär att det är på̊ kommunen som ansvaret att trygga rätten till
bostad ligger.

Kommunallagen
Av kommunallagen (KL) framgår att en kommun får ägna sig åt angelägenheter av allmänt
intresse och som har anknytning till kommunens område eller medlemmar, vilket torde
inbegripa att arbeta med bostadsförsörjning.

Plan- och bygglagen
Kommunen har genom planmonopolet ansvar för markanvändningen och ett indirekt ansvar
för att goda boendemiljöer skapas. Vid all planläggning ska hänsyn tas till mellankommunala
och regionala förhållanden beträffande kommunernas arbete med att främja bostadsbyggande
och utveckling av bostadsbeståndet.

Socialtjänstlagen
Socialtjänsten har ett grundläggande ansvar för att människor med särskilda behov får bra
bostäder. Ansvaret har förtydligats i socialtjänstlagen (SoL) och i Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). Socialtjänsten ansvar enligt denna lag förtydligas i LRP.

Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
Kommunen kan tillsammans med andra kommuner eller i egen regi bilda aktiebolag i syfte att
producera, förvalta och utveckla bostäder upplåtna med hyresrätt. Bolaget ska aven främja
bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. De
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska enligt lagens andra paragraf bedriva sin
verksamhet enligt affärsmässiga principer.
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Utgångspunkter utöver våra kommunala mål
Det finns gott om dokument som naturligtvis
påverkar synsättet på hur vi skall bygga. Vi har
våra nationella mål och vi har en del regionala
mål som vi skall ta hänsyn till.
Det viktigaste dokumentet utöver våra
kommunala mål är Göteborgsregionens (GR)
strukturbild.
Anledningen till att detta är ett viktigt dokument
är att det visar de pilar som går till och från
Göteborg och som visar de stora stråken. Den
visar och vilka områden som behöver sparas för
att bevara det gröna i regionen.
Vi har ett gemensamt ansvar för att försöka lösa
bostadsproblematiken inom Göteborgsregionen.
En uppgift som ingen kommun kan klara ensam,
men som vi kan klara tillsammans.
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Politisk viljeriktning.
Utveckling i hela kommunen
Härryda kommun skall utvecklas i alla orter, både i tätorterna och på landsbygden. Det
skall finnas bostäder för medborgares olika behov och ålder.

Bostäder med olika upplåtelseformer
Härryda kommun skall aktivt arbeta för att bostäder i alla upplåtelseformer skall
byggas. Med detta menas lägenheter i form av hyresrätter och bostadsrätter. Vi skall
också ge möjligheten att bygga nya småhus.

Byggnationsstrukturer på olika orter

När man funderar på vad som skall byggas på en ort eller en plats skall man analysera
vad som finns idag och komplettera detta med det som saknas.

Strukturutveckling på olika orter
Orterna i vår kommun har och skall få fortsätta att ha olika struktur. Mölnlycke och
Landvetter börjar bli mer och mer stadsliknande orter medan övriga orter mest
utvecklas med småhus och villor. Det är viktigt att detta kompletteras utan att orternas
särart hotas. Utvecklingen bör ske i dialog med invånarna i de berörda orterna.

Flyttkedjor
Härryda kommun skall aktivt arbeta för att flyttkedjor skall uppstå. Det är viktigt att ge
äldre en möjlighet att lämna den stora villa, när de önskar, då kan en ny familj flytta in.
För att göra detta möjligt så måste vi bygga prisvärda och centralt belägna
trygghetsboenden i hyresrättsform.
För att få till möjligheten till billiga boenden måste vi bygga mer. Bygger vi nya
lägenheter så kommer folk att flytta och göra det möjligt för andra att flytta in i de äldre
och därmed billigare beståndet av lägenheter.

Lägenheter med kommunal förtur
Lägenheter med kommunal förtur skall tas fram i kommunala detaljplaner eller efter frivilliga
överenskommelser med privata exploatörer.

Kompletterande boende för innevånare med sociala behov.
Vi som kommun är ansvariga för att tillse att alla våra invånare har tak över huvudet.
Eftersom detta ansvar inte tagits så har vi nu ett behov som är större än vad vi kan klara
av med hjälp av lägenheter med kommunal förtur.
För att lösa den akuta bristen skall bostadsrätter inköpas för att sedan hyras ut till dem
med stort socialt behov. När behovet minskar skall dessa bostadsrätter säljas på den
öppna marknaden.
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Kommunen som en del av den regionala utvecklingen
Kommunen har ett strategiskt läge mellan Göteborg och Borås och med närhet till Mölndal.
Vi har tack vare vårt läge närhet både till Göteborgs hamn och Landvetters flygplats. Detta
regionalcentrala läge gör oss intressanta för framtida utveckling. Både när det handlar om
företagsetablering och när det handlar om bostadsetablering.

Planläggning av mark
När vi planlägger mark skall vi använda den metod som fungerar bäst vid det enskilda
tillfället. Är det på kommunal mark skall planläggning ske innan tilldelning till en
byggherre. Är planläggningen på en privat markägares mark skall planläggning ske om
det finns en tydlig koppling till översiktsplanens tanke.
När kommunen planlägger nya områden läggs stor vikt vid att det skall utgöra en
välintegrerad del i kommunen.
När planläggningen görs av en ny plats skall följande kriterier styra:
Tillgång till infrastruktur
Kapacitet av vatten
Kapacitet av el
Tillgång till kollektivtrafik
Detta för att inte belastningen på den kommunala ekonomin skall bli för hög.

Trygghetsbostäder i alla kommunens orter
Vi ser att det är viktigt att få igång flyttkedjor. Många av våra äldre invånare säger att de
vill bo i ett centralt beläget boende i någon av våra kommundelar. För att möjliggöra
detta vill vi bygga trygghetsbostäder. Många av dagens trygghetsbostäder är dyra. Detta
leder till att alla innevånare med behov inte får möjligheten att bo i trygghetsboenden.
Därför skall 10 % av lägenheterna i nybyggnation av trygghetsboende avsättas till
förvaltningen som hyr dessa och bistånds bedömer vem som skall bo där. Skulle
lägenheterna som hyrs av kommunen förbli tomma skall de naturligtvis hyras ut. Detta
skulle alltså leda till ett kombinerat boende av vår klassiska typ BGT och den nya
trygghetsbostaden.

Nyproduktion av bostäder

Kommunen måste tillse att det byggs mer. För att öka byggandet måste man se på olika
modeller för att lösa detta. Vi vill helst se att majoriteten av byggnationen sker på
kommunal mark. För att lyckas med detta måste vi ha en aktiv markpolitik. Bygger vi på
kommunal mark skall vi ställa andra krav på genomförande. Vi blir också mindre
konjunkturkänsliga om vi bygger på egen mark. Bygget på egen mark möjliggör vidare
att vi kan få billigare hyror eftersom vi då vi kan ställa krav på detta i vårt
tävlingsunderlag.
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Risken med att de flesta nybyggnationer sker på privat mark är att de bostäder som
produceras kommer att bli mycket dyra. Intresset för att minska bostadsbristen är inte heller
så stor för de privata fastighetsägarna då bostadsbrist ökar efterfrågan och därmed priserna.
Vi kommer att ha svårt att veta hur utbyggnadstakten ser ut i låg- respektive hög
konjunkturerna om vi bara bygger på privat mark.
Vi behöver hitta olika möjligheter för att öka byggandet. Hittar vi intressanta idéer skall dessa
idéer prövas och sedan utvärderas för att se om de går att vidareutveckla, permanenta eller om
de skall avslutas.

En aktiv markpolitik för bostäder
En förutsättning för att kunna erbjuda medborgarna bostäder till rimliga priser är en god
markreserv då det bara är på kommunal mark som kommunen kan inbjuda till tävlingar om
bästa och billigaste utformning av ett markområde. Det är och då vi får full rådighet över
lägenheter till kommunens eget behov, t.ex. det sociala behovet, och tilldelning till
bostadssökande i kommunens egen bostadskö.
Förändringar i kommunens planläggning har gjort det svårare att köpa in mark till ett pris som
gör det möjligt att bygga billigare hyresrätter.

En aktiv markpolitik för verksamheter
En förutsättning för att kunna erbjuda företag som vill etablera sig i kommunen möjligheten
till mark är att vi kan planlägga mark till ändamålet. Med den rådande markpolitiken är detta
inte möjligt. De som har mark idag inser att det är en bättre affär att bygga bostäder nu eller i
en nära framtid än att sälja marken till kommunen som gör det till verksamhetsmark.
Ger vi inte möjligheten för företag att etablera sig så kommer vi inte att kunna möjliggöra
arbeten för befolkningen vilket i sin tur leder till både ökade kostnader och minskade
skatteintäkter.

Byggherredrivna projekt
Byggherredrivna projekt måste utvärderas innan vi kan avgöra om det är ett arbetssätt
som har den efterfrågade effekten eller om förändringar skall göras eller om det skall tas
bort i sin helhet.

FÖRBO
Förbo är en viktig del i arbetet med att bygga fler hyresrätter. Förbo bör användas i
högre utsträckning än idag. Detta då vi kan arbeta aktivt med hyressättningen
tillsammans med ett kommunalt bostadsbolag. Vi vet också att det är lättare att få till
lägenheter till kommunens sociala behov i samarbete med ett kommunalt bostadsbolag.
Det är möjligt att detta arbete försvåras av att Förbo är ett interkommunalt
bostadsbolag.
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Nytt kommunalt bostadsbolag (Landvetterbo)
Om inte Förbo inte kan hjälpa oss i den utsträckning som vi behöver så får vi utreda om
vi skall skapa ett till kommunalt bostadsbolag.

Landvetter Södra
Vår markreserv ligger näst intill uteslutande i området Landvetter Södra. Det betyder att
Landvetter Södra snarast måste planläggas och börja bebyggas. Vi har tidigare bestämt
oss för att bygga en helt ny hållbar stad för minst 25000 innevånare på sikt.
Arbetet med byggnation av området ska ske med hänsyn till de höga naturvärden som
finns i området. Den föreslagna järnvägssträckningen är gjord med hänsyn till de höga
naturvärdena söder om denna. Vår inriktning bör därför vara att inte bebygga söder om
järnvägen.

Tomt och bostadskön
Arbetet med tomt och bostadskön i Härryda skall fortgå. Vi behöver säkerställa att alla
delar går att göra inom lagens riktmärken. Annars behöver vi anpassa kön så att det
ligger inom lagens riktmärken.

Förändringar gentemot förvaltningens förslag till
utbyggnadsområde.
På Bocköhalvön skall det byggas 140 bostäder.

Områden där vi kan bygga framöver
Här behöver man göra en analys utefter vilken mark som finns tillgänglig för köp.
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