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Uppdrag att upprätta detaljplan för Landvetter södra  
etapp 1 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta detaljplan för 
Landvetter södra etapp 1. Detaljplanen genomförs som exploatörsdriven 
detaljplan enligt Härryda kommuns modell. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Landvetter Södra är det största utpekade utvecklingsområdet i Härryda 
kommuns översiktsplan. Arbetet med utvecklingen av Landvetter Södra har 
pågått sedan 2016, dels genom att förvaltningen arbetat med en fördjupad 
översiktsplan och dels genom det helägda kommunala bolaget Landvetter 
Södra Utveckling AB (LSUAB). 
 
Med stöd i avsiktsförklaringen och samarbetsavtalet I har konsortiet för 
Landvetter Södra tagit fram underlag för kommande exploatörsdriven 
detaljplan. I norra delen av området vill konsortiet skapa en unik 
boendemiljö med ca 4 000 bostäder i olika storlekar, olika typer av hus och 
med olika upplåtelseformer. 
 
Konsortiet avser att i det inledande strukturarbetet för hela området 
avgränsa delområden för att utgöra planområden för flera detaljplaner som 
kan startas succesivt. 
 
Förvaltningen gör en sammanfattande bedömning att ett planuppdrag för 
området kan ges och ett arbete med detaljplanen kan startas upp och 
genomföras som en exploatörsdriven detaljplan enligt Härryda kommuns 
modell.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 15 november 2021  
 Samverkansavtal 1 
 Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2021 § 53, Samarbetsavtal 

I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 
 Avsiktsförklaring  
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 Kommunstyrelsens beslut den 25 september 2019 § 246, 
Avsiktsförklaring gällande etapp 1 inom Landvetter Södra 

 Kommunstyrelsens beslut den 18 november 2021 § 409, Avbryta 
uppdrag med fördjupning av översiktsplanen och 
genomförandestrategi för Landvetter södra 

 Landvetter Södra etapp 1, översiktlig beskrivning  
 
Ärendet 
Bakgrund 
Härryda kommun äger ca 650 hektar mark i området som benämns 
Landvetter Södra. Under år 2014 antog kommunfullmäktige inriktningsmål 
som ska styra arbetet med planering och genomförande av Landvetter 
Södra. Mycket av arbetet med utvecklingen av området genomför 
kommunen genom det helägda kommunala bolaget LSUAB. 
Utvecklingsarbetet har utgått ifrån det ägardirektiv som kommunfullmäktige 
har beslutat om för bolaget och den avsiktsförklaring om samverkan och 
utveckling av Landvetter Södras första etapp som kommunen tecknat med 
valda exploatörer under 2019.  

Kommunstyrelsen godkände den 4 februari 2021 § 53 samarbetsavtal I 
avseende etapp 1 inom Landvetter Södra mellan Härryda kommun och 
LSUAB samt exploatörerna Nordr Sverige AB, Serneke Sverige AB, 
Wallenstam Fastigheter 290 AB, GBJ Bostadsutveckling AB, Skanska 
Sverige AB/BoKlok Housing AB och Riksbyggen ekonomisk förening. 
Avtalet reglerar målsättningen avseende bruttoarea (BTA) för exploatörerna 
och kommunen i den kommande utvecklingen samt översiktliga mål kring 
finansiering, tidplan och organisationsstruktur för samarbetet. 
Kommunstyrelsens beslut har överklagats och ligger hos förvaltningsrätten 
för laglighetsprövning. 

Översiktsplan samt fördjupad översiktsplan  

Landvetter Södra är det största utpekade utvecklingsområdet i Härryda 
kommuns översiktsplan, ÖP 2012. Även i förslaget till utvecklingsinriktning 
för kommunens nya översiktsplan, ÖP 2022, finns Landvetter Södra, eller 
Landvetter stad, utpekat som ett utvecklingsområde. Arbetet med 
utvecklingen av Landvetter Södra har sedan 2016 gått vidare i form av en 
fördjupning av översiktsplanen, FÖP. Sedan denna fördjupning av 
översiktsplanen startades har förutsättningarna förändrats och flera andra 
beslut har fattats kring utvecklingen av området. Den 18 november 2021 § 
409 beslutade kommunstyrelsen därför att avbryta pågående FÖP-arbete 
samt att planområdet för fördjupningen av Landvetter Södra behandlas inom 
ramen för det pågående arbetet med den kommunomfattande 
översiktsplanen.  

Förslaget till FÖP Landvetter Södra har varit på samråd under våren 2020. 
Under samrådstiden inkom 97 synpunkter samt synpunkter på Facebook. I 
stort berör inkomna synpunkter från remissinstanser frågor kopplat till 
planeringen av den kommande Ny järnväg Göteborg-Borås med dess 
stationer, den generella trafikförsörjningen till området, kopplingar till 
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befintliga Landvetter och Rv 40, systempåverkan på regionens trafiksystem, 
hanteringen av den större kraftledningen i området, systemfrågor med 
avseende på teknisk försörjning, förhållande till flygplatsen, hanteringen av 
områdets befintliga naturvärden och förekomst av skyddade arter. Detta är 
alla frågor som behöver behandlas vidare i planering och utveckling av 
området.  

Detaljplan för etapp 1 
Med stöd i avsiktsförklaringen tecknat 2019 och samarbetsavtalet I tecknat 
2021 mellan Härryda Kommun, LSUAB och de sex inbjudna exploatörer, 
med huvudinnehållet att bilda konsortium och samverka i Etapp 1 inom 
Landvetter Södra, har konsortiet tagit fram underlag för kommande 
exploatörsdriven detaljplan. Underlaget utgör en bilaga till denna 
tjänsteskrivelse. 
 
I norra delen av området längs med Magasinsvägens förlängning och på 
Ramberget vill konsortiet skapa en unik boendemiljö med ca 4 000 
bostäder. Platsens läge erbjuder både närhet till naturen och snabba 
transporter inom en stor arbetsregion. Läget lockar många olika målgrupper 
avseende såväl livsstil som ålder och hushållsstorlek. Därmed ges 
förutsättningar att utveckla boenden i olika storlekar, i olika typer av hus 
och med olika upplåtelseformer. Storleken på området borgar för att både 
kunna nå en demografisk blandning samt ett ge underlag för verksamheter, 
kommunal service och inte minst kollektivtrafik. 

Både arbetsprocessen och slutprodukten ska visa konsortiets höga 
ambitioner avseende hållbarhet och innovation. Kommunens vision för hela 
Landvetter Södra och inriktningsmålen om ”den mänskliga, moderna, 
internationella och innovativa staden” kommer att brytas ned så att de blir 
tydliga för denna första etapp inom Landvetter Södra. Inriktningsmålen ska 
tydliggöras i såväl arbetsprocess som slutprodukt. 

Det inledande detaljplanarbetet ska ytterligare utreda lämpliga 
bebyggelseytor och val av indelning av området i flera detaljplaner. Etapp 1 
föreslås delas in i flera detaljplaner om preliminärt 800–1200 bostäder i 
vardera med avsikten att nå totalt ca 445 000 kvm BTA bostäder enligt 
samarbetsavtal I.  

 
Risker och ekonomi 
Risk och ansvarsfördelning mellan parterna regleras i samverkansavtal 1 
samt i de kommande samverkansavtal som kan komma att upprättas i senare 
skede. Utgångspunkten är att kommunen ska få kostnadstäckning för utfört 
arbete och åtaganden genom kommande markförsäljning i området.  
 
Inför ett antagande av detaljplan och ett genomförande kommer avtal att 
upprättas mellan kommunen och exploatörer för att reglera kostnader och 
ansvar vid en kommande utbyggnad.  
 
Efter genomförande av projektet kan kommunen stå som ansvarig för 
utbyggnad av gata, VA, fiber och el. Kostnaden för utbyggnad av 
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infrastrukturen bedöms vara högre än normalt med hänsyn till områdets 
topografi och geoteknik.  
 
Kommunen kan behöva stå med driftsansvar för allmän infrastruktur vars 
kostnader inte täcks direkt av avgifter, exempelvis drift och underhåll av 
gata och dess tillbehör. VA-systemets drift och underhåll ska täckas av VA-
taxan.   
 

Nästa steg 
Efter att ett planuppdrag beslutats är nästa steg att påbörja arbetet med 
detaljplanering med antagande preliminärt år 2024. 
 
Förvaltningens bedömning 
Området består i huvudsak av kuperad skogsterräng. Förutsättningarna på 
platsen är komplexa och det är många frågor som behöver utredas i 
detaljplanen.  
 
Förvaltningen gör en sammanfattande bedömning att ett planuppdrag för 
området kan ges och ett arbete med detaljplanen kan startas och genomföras 
som en exploatörsdriven detaljplan enligt Härryda kommuns modell.  
 
 
 
 
 
 
 
Peter Lönn Anders Ohlsson 
Kommundirektör Samhällsbyggnadschef 
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Detta samarbetsavtal (”Samarbetsavtal I”) har denna dag träffats mellan 

(1) Härryda kommun, org. nr 212000–1264, 435 80 Mölnlycke, (”Härryda 
kommun”)  

(2) Landvetter Södra Utveckling Aktiebolag, org. nr 559147–2377, Skolvägen 
2, 43580 Mölnlycke (”LSUAB”) 

(3)  Nordr Sverige AB, org.nr 556550-7307, 171 41 Solna (”Nordr”) 

(4) Serneke Sverige AB, org. nr 556621-6908, 400 10 Göteborg (”Serneke”) 

(5) Wallenstam Fastigheter 290 AB, org.nr 559088–6064, 411 36 Göteborg, 
(”Wallenstam”)  

(6)  GBJ Bostadsutveckling AB, 556974–6729, 352 55 Växjö, (”GBJ”) 

(7)  Riksbyggen ekonomisk förening, org.nr 702001–7781, 106 18 Stockholm, 
(”Riksbyggen”) 

(8)  Skanska Sverige AB, org.nr 556033-9086, 112 74 Stockholm  

(9)  BoKlok Housing AB org.nr 556673-3829, 215 32 Malmö 

Parterna (1) - (9) benämns var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. Parterna 
(3) – (9) benämns var för sig ”Exploatör” och gemensamt ”Exploatörerna”.  

Parterna (8) och (9) ingår i samma koncern och benämns gemensamt ”Skanska”. 
Vid tillämpning av Samarbetsavtal I ska dessa två parter betraktas som en part i 
samtliga avseenden om inte annat uttryckligen framgår. 

Parterna utgör tillsammans konsortiet för Landvetter Södra (”Konsortiet”) och 
detta Samarbetsavtal I tar huvudsakligen sikte på Parternas samverkan i etapp 1.  

 
1 BAKGRUND OCH SYFTE 

1.1 Härryda kommun planerar att skapa en ny hållbar stad, Landvetter Södra, 
för minst 25 000 invånare utifrån inriktningsmålen att den ska vara 
innovativ, internationell, modern och mänsklig (”Landvetter Södra”). 
För att för Härryda kommuns räkning leda förverkligandet, utvecklingen, 
marknadsföringen och genomförandet av Landvetter Södra har LSUAB 
bildats med ett ägardirektiv enligt Bilaga 1.1a. LSUAB styrs av en politiskt 
tillsatt styrelse. I dagsläget pågår arbetet med fördjupad översiktsplan för 
Landvetter Södra. Den fördjupade översiktsplanen, se karta i Bilaga 1.1b, 
har gått ut på samrådsförfarande under andra kvartalet 2020 och den 
beräknas vara klar för antagande under andra kvartalet 2022, varefter 
detaljplanen för den första utbyggnadsetappen (etapp 1a) beräknas vara 
klar för antagande under fjärde kvartalet 2022. 

1.2 LSUAB har publicerat en webbinbjudan avseende Landvetter Södra och 
efter utvärdering av inkomna intresseanmälningar avseende 
markanvisningar och utvecklingssamverkan valt att inleda ett 
konsortiesamarbete med Exploatörerna. Den 9 september 2019 signerade 
Parterna en avsiktsförklaring avseende etapp 1 av utvecklingen av 
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Landvetter Södra (”Avsiktsförklaringen”). Av Avsiktsförklaringen 
framgår det huvudsakliga ramverket för den inledande etappen av 
exploateringen av Landvetter Södra i form av nödvändiga 
överenskommelser (bl.a. detta Samarbetsavtal I) och vissa tidsramar.  

1.3 Vid urvalet av parterna i Konsortiet och inför tecknandet av 
Avsiktsförklaringen var ett centralt övervägande att Härryda kommun och 
LSUAB ville ha en konsortiedriven stadsutvecklingsprocess där styrkan i 
att samverka mellan privata och offentliga aktörer tillvaratas.  Syftet är att 
tillvarata Exploatörernas kompetens och erfarenhet så att visionen om och 
genomförandet av Landvetter Södra ska kunna förverkligas och att det kan 
ske på ett tids- och kostnadseffektivt samt innovativt sätt. Parterna är 
därför eniga om att det är av vikt att samtliga Parter får möjlighet att inom 
ramen för konsortiesamarbetet ta en aktiv och ledande roll, exempelvis 
genom att leda arbetsgrupper och delta i urval av processledare. Därutöver 
ska LSUAB vara en aktiv, drivande och verkställande aktör för att tillse att 
fattade beslut inom Konsortiet genomförs. LSUAB ansvarar även genom 
sin styrelse för löpande politisk förankring gentemot kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

1.4 Utvecklingen av Landvetter Södra planeras ske under en längre tid och i 
flera etapper. Etapp 1, som vid undertecknandet av Samarbetsavtal I är 
föreslagen att indelas i två deletapper (etapp 1a och 1b), utgör den första 
samlade bebyggelsemiljön inom området för den fördjupade 
översiktsplanen för Landvetter Södra. Etapp 1 omfattar cirka 500 000 
kvadratmeter BTA ovan mark, med tillägg för avsatt yta för sim- och ishall, 
som ska utvecklas och detaljplaneras i samverkan mellan Parterna 
(”Projektet”).  

1.5 Parternas ambition är att Projektet kommer att omfatta 

- Cirka 445 000 kvadratmeter BTA för bostadsändamål och 
kommersiella lokaler/verksamheter i bottenvåningar på bostadshus 
(varav cirka 15 000 kvadratmeter BTA bedöms tillfalla kommunen 
enligt p. 7.2 nedan).  

- Cirka 55 000 kvadratmeter BTA för kommunala ändamål (skola, 
bostäder med särskild service, idrott och kultur m.m., dock inte sim- 
och ishall som tillkommer utöver angivna volymer). Kommunala 
ändamål ska integreras med övriga ändamål i så stor utsträckning som 
det är möjligt.  

För undvikande av oklarhet noteras att levande bottenvåningar inte ska 
vara ett självändamål eller generellt krav, utan ska föregås av noggranna 
lämplighetsöverväganden utifrån syftet att sådana inslag i 
bostadskvarteren ska öka attraktionskraften i Området. Som utgångspunkt 
ska lokaler och verksamheter i bottenvåningar lokaliseras i centrumstråk 
och vid torgbildningar. 
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1.6 Preliminärt exploateringsområde för etapp 1, nedan kallat ”Området”, är 
förlagt till den norra delen av Landvetter Södra, i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Exploateringsgrad och bebyggelsetäthet kommer att utredas 
vidare av Parterna inom målbildsgruppens arbete och Området kan 
komma att förändras om så är nödvändigt för att uppnå i p. 1.5 angiven 
volym utifrån lämplig bebyggelse och en väl avvägd täthetsgrad sett i 
förhållande till totalekonomi, stadskvaliteter såsom dagsljusinfall, 
ljudkvalitet, tillgång till rekreationsytor, insyn samt överblickbarhet. 
Området ska även vid behov anpassas till de begränsningar som art- och 
biotopskydd kan komma att innebära, så att Projektets ambitionsnivå 
avseende byggrättsvolym enligt p. 1.5 kan uppnås. Det noteras även att 
Projektet med hänsyn till behovet av massbalanseringar, 
massförflyttningar och upplagsplatser samt för uppnående av en miljö- och 
kostnadseffektiv transportlösning kan komma att inkludera 
ianspråktagande av och markarbeten inom ett större område än själva 
Området. Den närmare områdesavgränsningen kommer att fastställas av 
Parterna under utrednings- och detaljplanearbetet.  

1.7 Projektet planeras att utföras i enlighet med bilagd huvudtidplan, Bilaga 
1.7. Parterna kommer löpande uppdatera huvudtidplanen och 
kontinuerligt arbeta för att korta ner tiderna i den mån det går. Det 
antecknas att det planförberedande arbetet har påbörjats och 
kommunstyrelsen i Härryda kommun beräknas ge ett planuppdrag till 
planenheten under 2021.  

1.8 Parterna kommer att lägga ned betydande kostnader, arbete och resurser 
inom ramen för Projektet som kan förväntas vara av värde och till nytta 
även för senare etapper inom den fortsatta utvecklingen och utbyggnaden 
av Landvetter Södra, särskilt då Projektet ska drivas utifrån ett 
helhetsperspektiv i relation till Landvetter Södra. Det är därför Parternas 
gemensamma avsikt och strävan att också de efterföljande etapperna inom 
Landvetter Södra ska utvecklas inom Konsortiet och således i fortsatt 
samverkan mellan Parterna och att inriktningen följaktligen är att 
Exploatörerna ska erbjudas markanvisningar också inom de framtida 
etappområdena enligt samma huvudsakliga principer som gäller för 
Projektet. Det noteras dock att en utvärdering av etapp 1 ska ske inför 
nästkommande etapp samt att Härryda kommun och LSUAB har rätt att 
från sådant fortsatt konsortiedeltagande utesluta Exploatör som, trots 
påpekanden, visat sig (i) inte bidra till Projektets mål och visioner, (ii) inte 
agera i enlighet med av Styrgruppen fattade beslut eller (iii) inte uppfyller 
de krav och värderingar som Parterna enats om ska gälla för Parternas 
samverkan inom Projektet. Det noteras vidare att Härryda kommun kan 
komma att bjuda in även andra aktörer i utvecklingen av efterföljande 
etapper inom Landvetter Södra. Sådan medverkan kommer dock inte 
innebära att ny aktör inträder i konsortiesamarbetet, om inte Parterna är 
eniga om det (se vidare p. 2.4). 
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1.9 Samarbetsavtal I ersätter Avsiktsförklaringen. Parterna kan komma att 
ersätta eller komplettera Samarbetsavtal I med ett Samarbetsavtal II när 
fler och nya förutsättningar är kända, alternativt ersätta Samarbetsavtal I 
med genomförandeavtal (se vidare avsnitt 8). Samarbetsavtal I har arbetats 
fram genom dialog och samverkan inom en för ändamålet särskilt bildad 
avtalsgrupp bestående av representanter från samtliga Parter. Det 
huvudsakliga syftet med Samarbetsavtal I är att reglera ett antal väsentliga 
principer och villkor för Projektet samt hur arbetet med Projektet fram till 
ingående av Samarbetsavtal II alternativt genomförandeavtal, eller 
Projektets avslutande, ska bedrivas och finansieras samt principerna för 
Exploatörernas framtida förvärv av kvartersmark av Härryda kommun.  

1.10 Parterna är överens om att Parternas arbete med Projektet i konsortieform 
inte utgör ett enkelt bolag på vilket lagen (1980:1102) om handelsbolag och 
enkla bolag ska äga tillämpning. 

2 GEMENSAM PROJEKTIDÉ OCH PRINCIPER FÖR 
KONSORTIESAMVERKAN 

2.1 Parterna är överens om att tillsammans arbeta fram vision, kärnvärden och 
mål för Projektet utifrån de övergripande inriktningsmål som fastställts i 
Härryda kommuns strategiska plan för arbetet med Agenda 2030 och i 
LSUAB:s antagna Innovationsstrategi, se Bilaga 2.1. Parterna ska utifrån 
målbilderna i dessa handlingar arbeta fram strategier och handlingsplaner 
för exempelvis hållbarhet, innovation och gestaltning. Parterna är även 
överens om att från tidigt skede verka för gemensamma lösningar enligt 
Innovationsstrategin, exempelvis tidiga val av energi-, sophanterings- och 
mobilitetslösningar för hela Området. Resultatet av Parternas arbete i 
dessa delar beslutas av Styrgruppen. Arbetet med framtagande av målbild 
med vision, kärnvärden och mål har påbörjats och arbetas fram genom 
dialog och samverkan inom en för ändamålet särskild bildad arbetsgrupp 
bestående av representanter från flera av Parterna. Hållbarhet och 
innovation är prioriterade områden och Styrgruppen ansvarar för att 
löpande tillse att gemensamt framtagna handlingsplaner efterlevs så att 
erforderlig höjd inom dessa två områden hålls. 

2.2 Parterna är medvetna om att projektutveckling i konsortiesamverkan 
ställer särskilda krav på beteende och inställning och att detta i synnerhet 
gör sig gällande när samverkan, som i detta fall, sker i ett projekt med 
betydande kommersiella intressen och värden och där motstående enskilda 
intressen kan uppkomma. Parterna är överens om att en framgångsrik 
samverkan förutsätter att samtliga Parter agerar och fattar beslut utifrån 
vad som är bäst för Projektet utifrån ett helhetsperspektiv. Parterna är 
vidare överens om att detta i sin tur förutsätter att Parterna bidrar till och 
strävar efter att finna lösningar och konsortieinterna uppgörelser som i 
frågor om exempelvis lottfördelning, tidplan, utbyggnadsordning, 
gränsdragningar och genomförande präglas av affärsmässighet och med ett 
skäligt beaktande av samtliga Parters intressen. Målet är att finna lösningar 
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som utifrån ett helhetsperspektiv resulterar i nytta, tidsvinster och 
kostnadsbesparingar för samtliga Parter. Dialogen och attityden inom 
Konsortiet ska kännetecknas av ömsesidig kompromiss- och välvilja samt, 
med beaktande av för Parterna tillämpliga konkurrensbestämmelser, 
börsregler, sekretessåtaganden, offentlighetsprincip och andra liknande 
åtaganden och skyldigheter, av öppenhet och transparens. 

2.3 Parterna ska två gånger per år ha ett konsortiemöte där Parternas 
representanter i Styrgruppen, Processledaren samt kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören för Härryda kommun och andra 
inbjudna personer deltar i syfte att stämma av och diskutera frågor av 
övergripande karaktär kring bland annat konsortiesamverkan, eventuella 
låsningar, knäckfrågor och framdriften av Projektet. För undvikande av 
oklarhet noteras att konsortiemöten enligt denna punkt inte utgör något 
beslutsfattande organ i Projektet och att eventuella beslutsfrågor som 
identifieras vid dessa möten ska underställas beslut i Styrgruppen. Om 
möjligt ska ett av dessa konsortiemöten samordnas med årsstämman i 
LSUAB. LSUAB är sammankallande. 

2.4 Parterna är vidare överens om att det finns en styrka i att hålla Konsortiet 
intakt för att därigenom få ut maximal långsiktig effekt och nytta av de 
relationer och erfarenheter samt den kunskap och samverkansmodell som 
etableras av och utvecklas mellan Parterna. Utbyten eller inbjudan av nya 
konsortiemedlemmar i Projektet och därmed avtalsparter i Samarbetsavtal 
I ska därför ske efter noggranna överväganden av Parterna och endast 
genom enhälligt beslut i Styrgruppen. 

3 ORGANISATION 

Övergripande organisation 

3.1 Parterna ska leda Projektet genom en styrgrupp (”Styrgruppen”) som ska 
bestå av en representant från vardera Part, varvid Härryda kommun och 
LSUAB ska ha en gemensam representant och en röst. Varje representant 
har rätt att biträdas av en bisittare. Därutöver har Härryda kommun rätt 
att, utan rösträtt, delta vid Styrgruppens möten genom kommunstyrelsens 
ordförande, kommundirektören eller annan befattningshavare med för 
Projektet strategisk betydelse. LSUABs representant i Styrgruppen är 
ordförande. Styrgruppen har det överordnande ansvaret för 
genomförandet av Projektet och tar beslut rörande Projektets mål och 
strategier, budget och tidplan. Styrgruppen ger också direktiv till en 
projektgrupp (”Projektgruppen”, se nedan) samt tar beslut i för 
Projektet väsentliga frågor baserat på de förslag som Projektgruppen tar 
fram. Det praktiska arbetet i Projektgruppen leds av en av Styrgruppen 
särskilt utsedd operativ processledare (”Processledaren”). Styrgruppen 
beslutar om uppdragsbeskrivning för Processledaren som därefter handlas 
upp av LSUAB (eller anställs av LSUAB om Styrgruppen beslutar att det 
utgör en bättre lösning). Styrgruppen ska sammanträda minst en gång i 
kvartalet, eller oftare vid behov. Ordföranden är sammankallande. 
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Processledaren ska kallas att närvara på Styrgruppens möten vid behov och 
rapportera Projektgruppens arbete samt Projektgruppens förslag till beslut 
jämte underlag. Vid behov har Processledaren också rätt att efter samråd 
med Styrgruppens ordförande sammankalla Styrgruppen till möte utöver 
ordinarie mötestider. 

3.2 Projektgruppens huvudsakliga uppgift är att ansvara för Projektets 
operativa framdrift inom av Styrgruppen beslutade ramar. 
Projektgruppens uppgift är också att utreda, sammanställa och ta fram 
underlag i frågor där Styrgruppen ska fatta beslut. Representanterna i 
Projektgruppen kan komma att ha särskilt utpekade ansvarsområden så 
som kommunikation, hållbarhet, planprocess m.m., och leda eventuell 
arbetsgrupp på det angivna temat. Projektgruppen består av upp till två 
representanter (varav en ordinarie och en ersättare) från vardera Part, 
varvid LSUAB och Härryda kommun ska ha två representanter 
tillsammans. Projektgruppen har därutöver rätt att adjungera in ytterligare 
personer, såsom t.ex. olika experter eller befattningshavare från Härryda 
kommun. Sådana adjungerade personer ska föreslås av Part och Part 
ansvarar för den adjungerade personen, t.ex. såvitt avser erforderlig 
bakgrundsförståelse och åtaganden om sekretess m.m. Projektgruppen ska 
från tid till annan bestämma sin mötesfrekvens. Processledaren är 
sammankallande. För det fall Processledaren inte är tillgänglig ska LSUABs 
representant vara sammankallande. Projektgruppen ska årligen ta fram 
budget, tidplan, riskbedömning, syfte och mål för Projektgruppens arbete, 
för presentation och beslut i Styrgruppen.  

3.3 För det fall Projektgruppen inte kan enas angående fråga inom dess 
ansvarsområde ska Projektgruppen bereda ett skriftligt underlag och 
överlämna frågan till Styrgruppen för beslut. 

3.4 För att effektivt driva arbetet framåt tillsätter Projektgruppen 
arbetsgrupper som fokuserar på specifika teman, exempelvis 
kommunikation, hållbarhet, planprocess m.m. Projektgruppen inrättar, 
bemannar och upplöser arbetsgrupper utefter behov i Projektet. 
Projektgruppen ska upprätta projektbeskrivningar för respektive 
arbetsgrupp innehållande bland annat syfte, mål, riskanalys, budget och 
tidplan för den inrättade arbetsgruppen. Vid detta avtals ingående är ett 
antal arbetsgrupper inrättade såsom kommunikationsgrupp, 
ekonomigrupp, detaljplanegrupp m.fl.  

3.5 Ovanstående projektorganisation och principer har sammanfattats i 
bifogad bild, Bilaga 3.5. 

Styrgruppens mandat och beslutsordning 

3.6 Styrgruppen leder samarbetet inom ramen för Projektet. Parterna ska tillse 
att deras representanter i Styrgruppen är lämpliga, har erforderligt 
beslutsmandat, samt har förankrat beslut hos Parts respektive 
ledning/styrelse i den mån så krävs. 
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3.7 I den löpande hanteringen av Projektet och i frågor som ryms inom vid var 
tidpunkt fastställd budget fattar Styrgruppen beslut med två tredjedelars 
majoritet (fem av sju röster) under förutsättning att Härryda kommuns och 
LSUABs representant röstar i enlighet med majoriteten. Varje representant 
i Styrgruppen har en röst. 

3.8 Rör beslut en för Projektet väsentlig fråga ska beslut i Styrgruppen som 
utgångspunkt istället fattas enhälligt. Enhällighet krävs även för vissa 
beslut särskilt angivna i detta Samarbetsavtal I, såsom beslut om 
konsortiets sammansättning (p. 2.4). Fråga ska anses vara väsentlig om 
åtminstone två representanter, eller representanten från LSUAB/Härryda 
kommun, anger att den är väsentlig. Om enhällighet inte kan nås ska frågan 
i första hand hanteras genom konstruktiv dialog på lämplig nivå mellan 
Parterna inom ramen för Projektets arbetsmetoder. Om sådan dialog inte 
leder till enighet inom två Styrgruppsmöten från att oenigheten 
konstaterades får, såvida inte annat uttryckligen angetts i detta 
Samarbetsavtal I, beslut fattas med tre fjärdedels majoritet (sex av sju 
röster) under förutsättning att Härryda kommuns och LSUABs 
representant röstar i enlighet med majoriteten. Om inte heller sådan 
majoritet kan uppnås ska frågan utan dröjsmål hänskjutas till behandling 
av ansvariga personer hos respektive Part såsom kommundirektör, 
styrelseordförande, regionchef eller VD. Om tre fjärdedels beslutsmajoritet 
alltjämt inte uppnås efter sådan behandling ska omröstning ske enligt p. 
3.7. De Exploatörer som motsatt sig beslutet ska då ha rätt att utträda i 
enlighet med regleringen nedan (se avsnitt 9), och därvid inte vara bundna 
av beslutet.  

3.9 Samma förfarande som enligt p. 3.8 ska äga tillämpning om Parternas 
representanter inte är överens om huruvida Styrgruppen är behörig att 
behandla viss fråga. 

Dokumentation 

3.10 Kallelse till Styrgruppsmöten ska tillsammans med underlag skickas ut 
senast en vecka innan mötet. Protokoll eller minnesanteckningar ska föras 
vid samtliga möten inom Projektet. Protokoll eller minnesanteckningar 
med tillhörande bilagor ska läggas upp på projektportalen inom en vecka 
från mötet.  

3.11 Samtliga beslut skall dokumenteras i protokoll. Protokoll förs av vid mötet 
utsedd protokollförare och justeras med signatur av protokollförare och av 
mötet utsedd justerare. Handlingar ska, i den mån så är möjligt, signeras 
med digital signatur. Justerat protokoll med tillhörande bilagor ska 
distribueras senast en vecka efter genomfört möte. Därtill ska separata 
beslutsloggar föras i Projektgrupp och Styrgrupp med hänvisning till i 
vilket protokoll respektive beslut kan återfinnas samt med uppgift om vem 
som ansvarar för genomförande av beslut. LSUAB ansvarar för att följa upp 
och tillse att beslutsloggarna löpande hålls uppdaterade. 
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3.12 Parterna är överens om att alla verksamma i Projektet ska tillse att följa de 
riktlinjer för dokumentation som Styrgruppen och Projektgruppen i övrigt 
beslutar om. 

Resurser, roller och ansvar 

3.13 De av Parterna genom Årsavgifter och Processkostnader finansierade 
operativa personella resurserna och deras respektive rollbeskrivningar och 
ansvarsområden inom Projektet framgår av Bilaga 3.13. Denna bilaga ska 
uppdateras i takt med att nya resurser och/eller roller tillkommer i LSUAB 
eller anlitas av Parterna för operativt arbete i Projektet. I Bilaga 3.13 
framgår även rollbeskrivningar för de insatser som Exploatörs 
representanter förväntas bidra med i Styrgrupp, Projektgrupp och 
arbetsgrupper för Projektet samt, efter beslut av Styrgruppen, Exploatörs 
operativa arbete i Projektet (”Konsortiearbete”). Angiven bilaga 
beskriver även principerna för hur värdet av Konsortiearbete ska 
bestämmas, vilket kan revideras genom beslut i Styrgruppen. 

Bemanning och kompetens 

3.14 Parterna ansvarar för att tillse att för ändamålet lämpliga personer utses 
som representanter i Styrgrupp, Projektgrupp och arbetsgrupper. 
Representanterna ska vara lämpliga för sin funktion såväl utifrån 
kompetenser och erfarenheter som utifrån sin ställning i respektive Parts 
organisation och därmed sammanhängande beslutsmandat. Parternas 
representanter ska också agera i enlighet med samverkansmodellen enligt 
p. 2.2 och bidra till att stärka de konsortieinterna relationerna. 

3.15 Parterna är överens om att sträva efter kontinuitet i arbetet i Styrgruppen 
och Projektgruppen. Part har dock rätt att, om nödvändigt, tillfälligt eller 
permanent ersätta en av Parten utsedd representant i Styrgruppen eller 
Projektgruppen. Det åligger då Part att tillse att sådan ersättare för 
representant har samma behörighet att fatta beslut i Styrgruppen eller 
Projektgruppen som den ordinarie representanten, att denne har erhållit 
erforderlig introduktion till Projektet och att denne är erforderligt inläst i 
tillgängligt bakgrundsmaterial. Part ska, i förekommande fall, meddela 
övriga Parter om bytet av representant inför aktuellt Styrgrupps- eller 
Projektgruppsmöte. LSUAB ska ges möjlighet att introducera nya 
representanter i arbetet och i Projektet.  

3.16 Vem som av Part utsetts som representant(er) till respektive grupp jämte 
kontaktuppgifter ska framgå av separat upprättad kontaktlista som ska 
hållas uppdaterad av projektledare i LSUAB. 

3.17 Part ska själv stå för sina kostnader för av Part utsedd representant i 
Styrgruppen, Projektgruppen och arbetsgrupper, dock att del av 
kostnaderna för LSUABs arbete i Projektet finansieras av Parterna enligt p. 
4.9 och att värdet av respektive Exploatörs Konsortiearbete enligt p. 3.13 
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ska avräknas från de köpeskillingar som respektive Exploatör erlägger för 
framtida markförvärv (se vidare avsnitt 4). 

Etiska frågor 

3.18 Parterna är överens om att inom ramen för samarbetet följa gällande 
lagstiftning, Skanskas vid var tid gällande Uppförandekod, samt regler för 
kommunal organisation och politiska beslut av vikt för etiska frågor inom 
samarbetet i den mån dessa ställer strängare krav än lagstiftning eller 
Skanskas Uppförandekod. Skanskas Uppförandekod finns tillgänglig via 
Skanskakoncernens hemsida, www.skanska.se. Styrgruppen ska årligen 
överväga och i förekommande fall fatta beslut om revideringar i relation till 
Skanskas Uppförandekod.  

3.19 Parterna är införstådda med att det inom gruppen förekommer aktörer 
som bedriver konkurrerande verksamhet samt att LSUAB och Härryda 
kommun omfattas av för offentlig verksamhet tvingande lagregler. 
Parternas samverkan ska därför endast ske i den utsträckning samverkan 
är tillåten enligt Konkurrenslagen och lagstiftning och föreskrifter för 
offentlig verksamhet. Exploatörerna ska t.ex. inte dela affärskritisk och icke 
offentliggjord information från respektive Exploatörs affärsverksamhet. 
Parterna är införstådda med att dessa lagreglerade åtaganden har företräde 
framför övriga åtaganden och skyldigheter Parterna emellan.  

3.20 Parterna är överens om att årligen genomföra utbildningsinsatser avseende 
p. 3.18 – 3.19 för att säkerställa att åtagandena efterlevs. Projektgruppen 
är ansvarig för att sådana utbildningsinsatser genomförs. 

4 EKONOMI 

Övergripande mål 

Modell helhetskalkyl och ekonomi i balans 

4.1 Finansieringsmodellen för Landvetter Södra och därmed Projektet, som 
också uttrycks i LSUABs ägardirektiv, baseras på att Härryda kommuns 
intäkter från försäljning av mark med byggrätter till marknadspris samt 
sedvanliga anslutningsavgifter ska som minst finansiera kommunens 
nödvändiga kostnader för (i) utbyggnad av allmän plats såsom gator, torg, 
parker etc. och allmänna anläggningar inom planområdet, där kommunen 
är huvudman, (ii) kommunens process-, utrednings- och 
utvecklingskostnader innefattande specificerade kostnader för LSUABs 
arbete och projektledning, samt (iii) utbyggnad av allmänna anläggningar 
utanför Området och statlig infrastruktur till den andel sådana åtgärder 
skäligen ska belasta Området.  

4.2 Den överenskomna modellen innebär att Exploatörerna inom Konsortiet 
inte ska drabbas av några avgifter eller kostnader utöver (i) 
köpeskillingarna för markförvärven till marknadspris, (ii) kommunala 
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anslutningsavgifter enligt taxa för teknisk försörjning (VA, dagvatten, 
värme, el/IT etc.) och (iii) en andel av kommunens kostnader för 
planhandläggning/myndighetsutövning enligt p. 4.14. Exploatörerna ska 
således inte erlägga exempelvis gatukostnadsersättning, 
exploateringsbidrag eller planavgift enligt PBL till Härryda kommun eller 
LSUAB. Vidare innebär modellen att respektive Exploatör står kostnaden 
för egen personal (med undantag för värdet av Konsortiearbete, se vidare 
p. 4.12) och för kostnader som avser utbyggnad och genomförande av 
exploateringen inom förvärvad kvartersmark i Området.  

4.3 Finansieringsmodellen för Projektet baseras också på att ekonomin, i 
största möjliga mån, ska vara en god affär för alla Parter. Detta innebär att 
finansieringen ska fördelas rättvist mellan Parterna i förhållande till den 
nytta deras respektive exploatering har av den åtgärd som kostnaden avser. 
Parterna är överens om att nyttan av nödvändiga och planerade åtgärder i 
Projektet tillsvidare är av generell natur och inte utan svårighet går att 
differentiera, varför finansieringen ska fördelas till lika delar mellan 
Parterna i enlighet med vad som närmare anges i p. 7.4, såvida inte 
Styrgruppen beslutar annat i det enskilda fallet.  

4.4 Exploatörernas samtliga löpande betalningar för processkostnader, 
optionsavgifter, årsavgifter och utvecklingsbidrag liksom värdet av 
Konsortiearbete ska i enlighet med principen i p. 4.13 avräknas från 
köpeskillingarna för de framtida markförvärven inom Området.  

4.5 Parterna är överens om att Härryda kommuns målsättning att genomföra 
Projektet som en god affär för alla Parter enligt p. 4.3 ställer krav på att 
Konsortiet vid befarat underskott i Härryda kommuns övergripande 
totalkostnadskalkyl söker kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster i 
utförande- och genomförandefrågor eftersom den överenskomna 
helhetsmodellen inte ger utrymme för krav på några extra 
exploateringsbidrag eller liknande stöd från Exploatörerna.    

Budget, likviditetsprognos, budgetuppföljning och ekonomistyrning 

4.6 Parterna ska, genom beslut i Styrgruppen, snarast efter ingåendet av detta 
Samarbetsavtal I anta en flerårig likviditetsprognos och budgetmodell med 
uppskattade kostnader per fas i Projektet. Budgeten ska hållas löpande 
uppdaterad. LSUAB ansvarar för att budgeten hålls uppdaterad utifrån vad 
som beslutas av Styrgruppen och vad som i övrigt blir känt om 
kostnadsutvecklingen. Budgeten ska följas upp vid Styrgruppens och 
Projektgruppens möten. 

4.7 Parterna ska, genom beslut i Styrgruppen, anta ekonomirutiner för 
hantering av fakturor, upphandlingar, budgetprocess och uppföljning. 
Ekonomirutinerna ska även inkludera riktlinjer och rutiner för 
Konsortiearbete. 
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Kostnader (Årsavgift, Optionsavgift, Processkostnader) 

4.8 Under 2019 har Exploatörerna, i enlighet med Avsiktsförklaringen, erlagt 
800 000 kronor vardera (vilket i Avsiktsförklaringen benämnts som 
årsavgift och utvecklingsbidrag). Inom ramen för Projektet ska 
Exploatörerna finansiera framdriften av Projektet genom att erlägga 
betalningar enligt nedan. 

4.9 Exploatörerna ska erlägga en årsavgift till Härryda kommun om 408 000 
kronor per Exploatör från och med år 2020 och fram till dess att 
Samarbetsavtal I upphört att gälla, dock längst till och med år 2023 
(”Årsavgiften”). Årsavgiften är bestämd utifrån principen att LSUABs 
drift finansieras till lika delar av Härryda kommun och Exploatörerna. 
Årsavgiften ska under den angivna perioden justeras år 2021, 2022 och 
2023 med hänsyn till förändringar av Arbetskostnadsindex (SNI L). 
Årsavgiften är anpassad till indextalet för december 2019 (preliminärt 
bastal – 137,5) och ska justeras med hänsyn till förändringar mellan 
bastalet och indextalet för december månad efterföljande år. Årsavgiften 
ska erläggas årligen efter anmodan från Härryda kommun. Efter år 2023 
ska Parterna ta upp en ny diskussion om eventuell fortsatt eller reviderad 
årsavgift, varvid Parterna särskilt ska beakta aktuell status i 
detaljplanearbetet för Projektet, bedömd kvarstående tid och kostnad till 
dess att marköverlåtelser i Etapp 1 kan genomföras, Härryda kommuns 
ägardirektiv till LSUAB samt planerad fortsatt utveckling av Landvetter 
Södra. 

4.10 Årsavgiften finansierar indirekt en del av driften av LSUAB såvitt avser 
bolagets arbete med Projektet. Exploatörernas ansvar för finansiering av 
LSUAB är dock begränsat till den totala årliga summan av Årsavgiften. 
Härryda kommun finansierar resterande del av driften av LSUAB. Med 
LSUAB:s drift avses i detta sammanhang kostnader för del av personal som 
arbetar i bolaget (VD, kommunikationsansvarig, projektledare, 
ekonomistöd, administrationsstöd, personalstöd m.m.), styrelsearbete och 
lokaler, samt med dessa sammanhängande kostnader såsom försäkring 
och licenser som Styrgruppen genom sitt budgetbeslut godkänt och som 
ligger till grund för den enligt p. 4.9 fastställda Årsavgiften. 

4.11 Respektive Exploatör ska erlägga en optionsavgift motsvarande 100 kronor 
per kvadratmeter BTA ovan mark som respektive Exploatör bedöms kunna 
förvärva av Härryda kommun inom Projektet (”Optionsavgiften”). 
Optionsavgiften erläggs till Härryda kommun och ska användas för 
finansiering av tidiga kostnader för förverkligande av Projektet. 
Exploatörerna ska erlägga 20 % av Optionsavgiften senast 30 dagar efter 
undertecknande av Samarbetsavtal I, till Härryda kommun enligt 
anmodan. Resterande 80 % av Optionsavgiften ska erläggas vid de 
tidpunkter som överenskoms i Samarbetsavtal II (alternativt 
genomförandeavtal, om Samarbetsavtal II inte ingås), varvid 
utgångspunkten är att en del av Optionsavgiften ska betalas i anslutning till 
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ingåendet av Samarbetsavtal II och att den slutliga delen ska betalas när 
detaljplanen för etapp 1 har varit ute på granskning. För det fall Etapp 1 
planläggs med flera detaljplaner ska den slutliga delen av Optionsavgiften 
erläggas i relation till byggrättsvolym inom respektive detaljplan.  

4.12 I tillägg till Årsavgiften och Optionsavgiften ska rörliga kostnader 
hänförliga till Projektet, såsom kostnader för Processledaren, planarkitekt, 
utredningar inom ramen för detaljplanearbetet, utvecklings-, 
marknadsförings- och kommunikationsarbete samt värdet av 
Konsortiearbete finansieras av Parterna (”Processkostnader”). Parterna 
har i Bilaga 4.12 förtecknat vid tidpunkten för ingåendet av 
Samarbetsavtal I kända åtgärder som ska finansieras av Parterna såsom 
Processkostnader. Denna företeckning ska löpande uppdateras i takt med 
att nya aktiviteter identifieras och beslutas av Styrgruppen. I 
Processkostnader ingår inte operativt arbete som utförs av LSUAB:s 
personal, vilket delvis finansieras av Årsavgiften.  Processkostnader 
beslutas löpande av Styrgruppen baserat på budgeten och 
likviditetsprognosen enligt p. 4.6. Processkostnader, med undantag för 
värdet av Konsortiearbete, betalas av Parterna till lika delar (i enlighet med 
vad som närmare anges i p. 7.4) två gånger per år efter anmodan från 
LSUAB. Styrgruppen ska också föra en separat kostnadslogg över 
beslutade, faktiska och av Exploatörerna finansierade Processkostnader, 
inklusive värdet av respektive Exploatörs nedlagda Konsortiearbete. 
Processkostnaderna ska inkludera mervärdesskatt i den utsträckning 
mervärdesskatten utgör en kostnad för LSUAB eller Härryda kommun.  

4.13 Av Exploatörerna erlagda belopp, inklusive eventuell erlagd 
mervärdesskatt, avseende utvecklingsbidrag enligt Avsiktsförklaringen, 
Årsavgifter, Processkostnader (inklusive värdet av respektive Exploatörs 
Konsortiearbete) och Optionsavgift enligt p. 4.8-4.12 ska avräknas krona 
för krona från köpeskillingarna vid Exploatörs markförvärv 
(”Förvärvsreduktionen”) enligt p. 4.4, varvid Förvärvsreduktionen för 
respektive Exploatör ska fördelas proportionellt i relation till den totala 
byggrättsvolymen på respektive Exploatörs förvärvade Exploateringslotter 
(enligt definitionen i p. 7.9) inom Området. 

Kostnader för planmyndighetens handläggning jämte Härryda kommuns 
samordnare 

4.14 Exploatörerna ska i separat ordning betala 50 procent av Härryda 
kommuns kostnader för planmyndighetens handläggning inklusive arbetet 
av den av Härryda kommun anlitade plansamordnaren. Härryda kommuns 
kostnad ska härvid beräknas utifrån av samordnaren nedlagda 
arbetstimmar i Projektet och med tillämpning av ett fast belopp om 3 450 
kronor/timme. Kostnaden ska därefter reduceras med 50 % innan den 
faktureras av Härryda kommun till Exploatörerna enligt nedan. Angivet 
fast belopp ska justeras årligen, från och med 2022, med hänsyn till 
förändringar av Arbetskostnadsindex (SNI L). Det fasta beloppet ska anses 
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vara anpassat till indextalet för december 2020 och ska justeras med 
hänsyn till förändringar mellan bastalet och indextalet för december 
månad efterföljande år, dock med start från 2022. 
Planhandläggningskostnaden ska löpande redovisas inom ramen för 
budgetarbetet enligt p. 4.6 och i möjligaste mån allokeras till respektive 
berört planärende inom ramen för Projektet. Parternas överenskommelse 
enligt denna p. 4.14 är träffad utifrån det arbetssätt för konsortiedrivet 
detaljplanearbete som gäller vid ingåendet av Samarbetsavtal I (se vidare 
avsnitt 5), och ska omförhandlas vid eventuell överenskommelse om 
förändrat arbetssätt.  

Exploatörerna ska betala en sjättedel vardera av 
planhandläggningskostnaden enligt ovan, dock med sådan justering som 
kan komma att ske till följd av förändrad byggrättsfördelning (se vidare p. 
7.4 nedan). Betalning ska ske mot Härryda kommuns faktura i samband 
med lagakraftvunnet antagandebeslut av respektive detaljplan inom 
Området. 

Genom betalning av kostnaden för Härryda kommuns planhandläggning 
enligt denna punkt är Exploatörerna befriade från skyldigheten att betala 
planavgift enligt PBL i samband med byggnation inom 
Exploateringslotterna (definierade i p. 7.9). Härryda kommun ska dock 
vara oförhindrad att kräva full planavgift enligt PBL i samband med 
byggnation av de byggrätter för kommunal service och andra allmännyttiga 
funktioner som ligger kvar hos Härryda kommun enligt p. 7.3, oavsett om 
dessa byggrätter i steg två förvärvas av någon av Exploatörerna eller av 
extern part. 

LOU och utförande av allmän plats och allmänna anläggningar 

4.15 Härryda kommun och LSUAB lyder under lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling. Parterna är införstådda med att detta förutsätter en god 
framförhållning i planering om upphandling behöver ske för 
genomförandet av någon del eller delar av Projektet. 

4.16 Parterna är överens om att alltid sträva efter att finna lösningar som gynnar 
en snabbare och/eller kostnadseffektivare framdrift av Projektet. Parterna 
ska därför sträva efter att nyttja Exploatörernas olika kompetenser (efter 
beslut i Styrgruppen om Konsortiearbete från Part, se p. 3.13 ovan). 
Parterna ska även utreda och överväga förutsättningarna och villkoren för 
att låta Exploatörerna, helt eller delvis, utföra sådana anläggningsarbeten 
som Härryda kommun annars hade behövt utföra inom Projektet, 
exempelvis allmän plats och kommunaltekniska anläggningar, och därefter 
överlämna dessa till Härryda kommun. 

5 KONSORTIEDRIVET DETALJPLANEARBETE  

5.1 Parterna är överens om de huvudsakliga principerna för det 
konsortiedrivna planarbetet, vilka i huvudsak kan jämföras med Härryda 
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kommuns rutiner för en exploatörsdriven planprocess, i enlighet med 
Bilaga 5.1. 

5.2 Parterna är överens om att utifrån angivna principer arbeta fram mer 
detaljerade handlingsplaner för detaljplanearbetet, avseende exempelvis 
förutsättningar, tidplan, process, genomförandestrategi och hur 
Exploatörernas åtagande för framdriften av detaljplanearbetet ska 
utformas. Handlingsplanerna för detaljplanearbetet ska anpassas efter vid 
var tid gällande förutsättningar för Projektet, så att rätt åtgärd vidtas i rätt 
tid och att Parterna i möjligaste mån begränsar risken för 
förgäveskostnader. Resultatet av Parternas arbete i dessa delar beslutas av 
Styrgruppen.  

6 MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION 

6.1 LSUAB har huvudansvar för strategisk kommunikation, inklusive dialog 
med allmänhet och intressenter, och marknadsföring angående 
utvecklingen av Landvetter Södra och dess delområden i olika etapper. 
Arbetet ska bedrivas utifrån de övergripande inriktningsmål som fastställts 
i LSUABs Kommunikationsstrategi, mars 2020, se Bilaga 6.1. 
Kommunikationsstrategin ska brytas ned i en aktivitetsplan för Projektet 
varvid noteras att kostnader beslutas i enlighet med p. 4.12. 

6.2 Eftersom Projektet är en del av Landvetter Södra ska marknadsföring och 
kommunikation om Landvetter Södra ske i samråd med Exploatörerna 
genom Styrgruppen och Styrgruppen ska vara rådgivande instans inför 
eventuella revideringar av Kommunikationsstrategin.  

6.3 Varje Part ska vara ansvarig för kommunikation och marknadsföring 
avseende sin egen exploatering i Området, vilken ska ske i samråd med 
LSUAB och gå i linje med Kommunikationsstrategin.  

6.4 Projektgruppen ska tillse att ansvarig person för strategisk kommunikation 
hos LSUAB löpande får tillgång till framtagna och tillgängliga fakta, kartor, 
visualiseringar och annan information av betydelse för kommunikation och 
marknadsföring av Landvetter Södra och Projektet. 

7 ANDELSFÖRDELNING, FASTSTÄLLANDE AV MARKPRIS OCH 
LOTTFÖRDELNING 

Preliminär andelsfördelning 

7.1 LSUAB har beslutat, vilket därefter fastställts i Styrgruppen, att 
Exploatörerna ska tilldelas lika andelar byggnadsvolym för bostäder. 
Byggrätterna inom Projektet ska därför fördelas enligt följande.  

7.2 Härryda kommun ska erhålla de bostadsbyggrätter som kommunen kan 
komma att behöva för att fullgöra sina separata avtal med externa 
markägare, vilket preliminärt bedöms uppgå till 15 000 kvadratmeter BTA. 
Resterande volym bostadsbyggrätter ska fördelas till lika delar mellan 

https://sign.visma.net/sv/document-check/def50b0e-c46d-493b-8086-1dc2c2584fc5

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

Page 69 of 695



 

  17 

Exploatörerna. Det antecknas att vid fördelningen av bostadsbyggrätter 
ska boende med särskild service inte anses som bostadsbyggrätt.   

7.3 Byggrätter för kommersiella ändamål samt för kommunal service och 
andra allmännyttiga funktioner, såsom förskolor, skolor, boende med 
särskild service, idrotts- och föreningslokaler etc ligger tillsvidare kvar hos 
Härryda kommun. Se vidare p. 7.11 avseende markanvisning av sådana 
byggrätter. Vad som anges i denna punkt 7.3 gäller dock inte för 
kommersiella ytor i bottenvåningar på bostadskvarter. Sådana byggrätter 
ska fördelas till den Part som erhåller aktuellt bostadskvarter (och ska inte 
inräknas i bostadsbyggrättsvolymen vid fördelning enligt p. 7.1).  

7.4 Ovanstående fördelning väntas innebära att Projektets totala 
byggrättsvolym fördelas med en sjundedel vardera till Exploatörerna och 
Härryda kommun. Med hänsyn härtill har Exploatörerna och Härryda 
kommun enats om att preliminärt finansiera Projektet med en sjundedel 
(1/7) vardera. När det finns ett preciserat underlag för att fastställa den 
slutliga fördelningen av Projektets totala byggrättsvolym ska Parterna, 
antingen i Samarbetsavtal II eller genomförandeavtal, slutligt fastställa 
andelstal för finansiering av Projektet. I den mån Parts andelstal då 
justeras, ska kostnader som under Projektet finansierats till lika delar 
justeras genom återbetalningar eller kompletterande betalningar mellan 
berörda Parter.   

Prissättning och värdering av byggrätt och mark 

7.5 Prissättning av marken inom Området som ska förvärvas av Exploatörerna 
av Härryda kommun ska ske i enlighet med de av Parterna fastställda 
villkoren och principerna som framgår av bilagt dokument, Bilaga 7.5, 
vilka är förenliga med Härryda kommuns riktlinjer för markanvisning. 

7.6 Parterna är införstådda med att Härryda kommun med hänsyn till reglerna 
om statligt och kommunalt stöd inte får överlåta mark till ett pris 
understigande marknadsmässigt värde. Marknadsvärdet på den mark som 
ägs av Härryda kommun och som kommer att överlåtas till Exploatörerna 
inom ramen för Projektet ska därför fastställas genom oberoende 
värdering, som beställs av Härryda kommun genom LSUAB i enlighet med 
uppdragsbeskrivning som beslutas av Styrgruppen med utgångspunkt i 
principerna i bilaga 7.5 och i p. 7.7. Det noteras att värdering enligt denna 
p. 7.6 kan komma att behöva göras i flera olika skeden under Projektet.  

7.7 Tillsammans med Processledaren ska Parterna inför lottfördelningen 
enligt p. 7.9 och de slutliga marknadsvärderingarna enas om en 
värderingsmodell som tar hänsyn till varje Exploateringslotts (enligt 
definitionen i p. 7.9) förutsättningar i fråga om läge, ljusförhållande, buller, 
geoteknik/grundläggningsförhållande, tidplan, utbyggnadsordning etc. 
Vidare är Parterna överens om att värderingen ska ske utifrån 
förutsättningen att en förvärvare i separat ordning ska betala planavgift 
enligt PBL och kommunens taxa. Den slutliga marknadsvärderingen ska 
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göras av tre oberoende värderare från välrenommerade värderingsfirmor i 
så nära anslutning som möjligt till de kommande marköverlåtelserna. 
Utgångspunkten är att det genomsnittliga värdet enligt de tre 
värderingarna ska anses utgöra marknadsvärde. Parterna är emellertid 
överens om att värderingarna, innan köpeskillingar för marköverlåtelserna 
fastställs, ska utvärderas av Parterna i syfte att säkerställa att det inte 
förekommer några omotiverade avvikelser, felaktiga antaganden eller 
bristande hänsyn till relevanta faktorer som innebär att ett 
genomsnittsvärde inte skulle kunna anses motsvara marknadsvärdet. 
Baserat på värderingarna och i förekommande fall utfallet av Parternas 
utvärdering ska Härryda kommun fastställa köpeskillingarna för samtliga 
byggrätter inom Området efter samråd med Styrgruppen.  

7.8 I syfte att löpande under Projektet ha en välgrundad uppfattning om 
marknadsmässiga byggrättspriser och därmed Härryda kommuns 
förväntade intäkter från försäljning av byggrätter har Parterna för avsikt 
att anlita en värderingsfirma för utförande av en initial marknadsvärdering 
av blivande byggrätter inom Området. Den initiala marknadsvärderingen 
ska uppdateras fram till dess att slutliga värderingar görs enligt p. 7.6 och 
7.7 i den mån Parterna bedömer att lokala, regionala och nationella 
marknadsförändringar och förutsättningar ger upphov till behov av detta. 

Lottfördelning 

7.9 En motsvarande andel byggnadsvolym som tillgodoräknats Exploatörerna 
inom Området enligt fördelningsprincipen i p. 7.2 ska, när planläggning av 
Området skett, överlåtas såsom exploateringslotter till Exploatörerna 
(”Exploateringslotterna”). Lottfördelningen ska föregås av löpande 
samråd mellan Parterna under Projektet. För det fall någon Exploatör 
önskar en mindre tilldelning, samtidigt som annan Exploatör önskar ökad 
tilldelning, kan fördelningen komma att ändras efter beslut i Styrgruppen.  
Parternas målsättning är att fastställa den slutliga lottfördelningen, liksom 
därtill knuten slutlig fördelning av kostnader under Projektet (se p. 7.4 
ovan), efter genomförd granskning men innan beslut om antagande av 
respektive detaljplan. Parterna ska då, med utgångspunkt i 
detaljplaneförslaget, tidplanen, utbyggnadsordningen, fastställda 
värderingar och marknadsförutsättningarna samt med den 
affärsmässighet och den dialogform som följer av p. 2.2, så långt som 
möjligt ska söka enas om ett förslag till lottfördelning. LSUAB ska därefter 
baserat på Parternas förslag och respektive önskemål presentera ett slutligt 
förslag på lottfördelning för beslut i Styrgruppen.  

Särskilt angående kommunens åtaganden avseende mark 

7.10 Härryda kommun ansvarar för att kommunen blir ägare till den mark inom 
Området som behövs för Projektet. För tydlighetens skull antecknas att 
sådant förvärv också är beroende av medverkan från nuvarande 
markägare, i den mån kommunen saknar möjlighet att lösa in marken 
enligt lag. Parterna är dock överens om, såvitt avser relationen mellan 
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Parterna, att de markförvärv som erfordras för Projektets genomförande 
ligger inom kommunens ansvar och kontroll.  I den mån Härryda kommun 
har åtaganden om marktilldelning eller markbyte inom området för 
Landvetter Södra som inte regleras i Samarbetsavtal I ska sådant åtagande 
fullgöras inom Härryda kommuns Exploateringslott (se även p. 7.2 ovan). 

7.11 Det är av vikt för Projektet att alla som genomför exploatering inom 
Området är medvetna om Projektets förutsättningar. Härryda kommun 
ska därför, i möjligaste mån, i första hand sträva efter att eventuella 
ytterligare markanvisningar inom Området som sker efter lottfördelningen 
sker till Exploatörerna.  

7.12 Om Härryda kommun anvisar mark till extern aktör ska sådan aktör inte 
bli part i Konsortiet och till Samarbetsavtal I, såvida inte Styrgruppen 
bestämmer annat genom enhälligt beslut. Härryda kommun ska dock 
under alla förhållanden tillse att sådan aktör ingår avtal med Härryda 
kommun med villkor att denne i erforderlig omfattning ska efterleva vad 
som följer av Samarbetsavtal I och senare beslut och överenskommelser 
mellan Parterna inom ramen för Projektet. 

8 GENOMFÖRANDE 

8.1 Parterna är överens om att samarbetet kommer kräva ytterligare 
överenskommelser som kompletterar och helt eller delvis ersätter tidigare 
överenskommelser allteftersom arbetet med utveckling av Området och 
Landvetter Södra fortskrider. Parterna avser vid behov att teckna de i p. 
8.2-8.4 redovisade avtalen (avtalen i deras slutliga form, tillsammans med 
Avsiktsförklaringen och Samarbetsavtal I, benämns ”De Slutliga 
Avtalen”). 

8.2 Samarbetsavtal II: Syftet är att närmare reglera det fortsatta arbetet när 
ytterligare förutsättningar är kända, om behov finns i väntan på att 
genomförandeavtal kan ingås (se p. 8.3 nedan). Parterna avser preliminärt 
att teckna Samarbetsavtal II inom ett halvår från att den fördjupade 
översiktsplanen är antagen, om det ännu anses för tidigt att påbörja arbetet 
med genomförandeavtal. Samarbetsavtal II kan eventuellt komma att 
omfatta endast reglering av frågor som berör etapp 1 a, varvid ett 
Samarbetsavtal III kan komma att tecknas för reglering av frågor som berör 
etapp 1 b. Eventuellt dröjsmål med tecknandet av Samarbetsavtal II ska 
dock inte påverka giltigheten eller tillämpning av Samarbetsavtal I. 
Samarbetsavtal II och i förekommande fall Samarbetsavtal III ska bygga 
vidare på de principer som anges i detta Samarbetsavtal I.  

8.3 Genomförandeavtal: I samband med att detaljplan ska antas behöver 
genomförandeavtal (exploaterings- och markfördelningsavtal) ingås 
mellan samtliga Parter för att möjliggöra en effektiv produktion och 
utvecklingen av Området i övrigt. Arbetet med framtagande av 
genomförandeavtalet ska påbörjas av Parterna senast i samband med att 
samrådsskedet i detaljsplaneprocessen är avslutat. Avtalet ska reglera bl.a. 
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slutlig lottfördelning, övergripande tidplan och utbyggnadsordning, 
överlåtelsevillkor avseende markförvärv, behov av 
gemensamhetsanläggningar, markreservat för allmännyttigt ändamål, 
gemensamma parkeringsanläggningar, gränsdragningar mellan arbeten på 
allmän platsmark och kvartersmark, behov av servitut och andra 
rättighetsupplåtelser för tilltänkta fastigheter m.m. Det noteras att det kan 
bli aktuellt att teckna separata genomförandeavtal för etapp 1 a respektive 
etapp 1 b. Genomförandeavtal kommer vara villkorade av att detaljplan 
antas och vinner laga kraft. 

8.4 Marköverlåtelseavtal: Inför genomförandeavtalet behöver Parterna ha 
kännedom om vilka Exploateringslotter som ska tillfalla respektive Part. 
Marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och respektive Exploatör, 
eller det bolag inom Exploatörs koncern som Exploatör anvisar, ska därför 
ingås samtidigt som genomförandeavtal, eller i vart fall föreligga som 
bilaga till genomförandeavtalet i slutförhandlade versioner för ingående 
vid av Parterna bestämd senare tidpunkt. Marköverlåtelseavtal kommer 
vara villkorade av att detaljplan antas och vinner laga kraft. 

9 UTTRÄDANDE OCH TILLKOMMANDE PARTER 

Allmänt 

9.1 Parterna är överens om att stabilitet och kontinuitet i Konsortiets 
sammansättning är av vikt för Projektets framdrift och genomförande. 
Samtidigt är Parterna medvetna om att Projektet ännu är i ett tidigt skede 
varför behov på grund av oförutsedda händelser kan uppstå för Exploatör 
att utträda ur samarbetet eller för Härryda kommun att avbryta eller 
väsentligt förändra Projektet.  

9.2 Parterna är därför ense om att Exploatörerna i undantagsfall ska ha rätt att 
begära utträde ur Projektet och Samarbetsavtal I genom skriftligt 
meddelande till övriga Parter, varvid Exploatör ska ange skälen bakom sin 
utträdesbegäran. Vid sådant utträde ska Samarbetsavtal I upphöra att gälla 
såvitt avser utträdande Exploatör en månad efter meddelandets 
avsändande. Vad som stadgas i detta avsnitt 9 samt i p. 11 - 13 ska dock 
alltjämt gälla för utträdande Exploatör. Konsekvenserna vid och 
förutsättningarna för utträde kommer förändras med tiden och i takt med 
Projektets framdrift. Parterna är överens om att villkoren för utträde därför 
måste ses över och i förekommande fall förändras i samband med ingående 
av Samarbetsavtal II. Det noteras att Parterna är överens om att ensidigt 
utträde inte kan ske när genomförandeavtalet är tecknat och att 
genomförandeavtalet kommer att innehålla villkor om vad som gäller 
ifråga om Exploatörs rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt 
genomförandeavtalet i samband med att förvärvad mark med byggrätt, i 
förekommande fall, överlåts till extern part.  
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Exploatörs utträde 

9.3 Vid Exploatörs utträde ska Exploatör alltjämt svara för sin Årsavgift och 
sin andel av Processkostnader som beslutats eller uppkommit senast vid 
avsändande av meddelande enligt ovanstående punkt. Exploatör ska dock 
inte ansvara för kostnader som uppstår mer än sex månader efter 
meddelandets avsändande. Slutligen ska Exploatör inte ansvara för 
kostnader hänförliga till ett beslut som fattats av Styrgruppen och som 
Exploatör motsatt sig samt angett som skäl för sitt utträde. Det antecknas 
att Exploatörerna inte svarar solidariskt för ersättningar som ska erläggas 
enligt Samarbetsavtal I och i övrigt inom ramen för Projektet, och 
kvarvarande Exploatörer ansvarar således inte för sådana ersättningar som 
utträdande Exploatör är skyldig att erlägga enligt denna p. 9.3. 

9.4 Utträdande Exploatörs tilldelade andel byggrättsvolym enligt 
fördelningsprincipen i p. 7.2 ska i första hand erbjudas de i Konsortiet 
kvarvarande Exploatörerna och fördelas till lika delar mellan de 
Exploatörer som vill utnyttja erbjudandet, alternativt med en fördelning 
som kvarvarande Exploatörer kommer överens om. Eftersom erlagda 
Processkostnader har ökat värdet på den mark som ska överlåtas av 
Härryda kommun och ingår i Förvärvsreduktionen ska respektive 
övertagande Exploatör ersätta den utträdande Exploatören med erlagd 
andel av Optionsavgiften samt ett belopp motsvarande 60 procent av de 
Processkostnaderna (exklusive värdet av Konsortiearbete) som den 
utträdande Exploatören erlagt hänförligt till respektive övertagen 
byggrättsvolym. Övertagande Exploatör övertar därmed, med förbehåll för 
vad som anges i p. 9.3, samtliga de avtalade rättigheter och skyldigheter 
som följer med den övertagna byggrättsvolymen och andelstal enligt p. 7.4 
ska justeras i enlighet härmed. Det noteras dock att Förvärvsreduktionen 
för övertagen byggrättsvolym endast omfattar erlagd andel av 
Optionsavgiften och den andel av Processkostnaderna som övertagande 
Exploatör erlagt till utträdande Exploatör.  

9.5 Om kvarvarande Exploatörer, helt eller delvis, inte önskar överta den 
utträdande Exploatörens tilldelade byggrättsvolym ska berörd andel återgå 
till Härryda kommun, varvid Härryda kommun till utträdande Exploatör 
ska återbetala erlagd andel av Optionsavgiften hänförlig till den 
återlämnade byggrättsvolymen. Härryda kommun har rätt att ensidigt 
genom markanvisning tilldela sådan återlämnad byggrättsvolym till extern 
aktör. Frågan om en tillkommande extern aktör ska ingå som part i 
Konsortiet och Samarbetsavtal I ska underställas beslut i Styrgruppen, 
varvid beslut endast kan fattas i konsensus. 

9.6 Om en utträdesbegäran av en Exploatör enligt p. 9.2 inom en månad följs 
av en motsvarande utträdesbegäran från ytterligare minst två Exploatörer 
ska samtliga Parter, innan något utträde sker, samråda kring 
förutsättningarna för Projektets fortsättning. Om sådant samråd resulterar 
i att det saknas förutsättningar för en fortsatt samverkan genom ett 
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övertagande och/eller återlämnande av andelar enligt p. 9.4 och 9.5 ska 
Konsortiet upplösas och Samarbetsavtal I upphöra, varvid Härryda 
kommun ska återbetala erlagda Optionsavgifter.  

9.7 Om Projektet måste avbrytas på grund av myndighetsbeslut eller andra 
omständigheter utanför Parternas kontroll, såsom men inte begränsat till 
ett beslut av en överprövningsinstans som innebär ett hinder mot en 
lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör ett genomförande av Projektet 
ska Härryda kommun till Exploatörerna återbetala erlagd del av 
Optionsavgiften samt under vissa förutsättningar, som närmare anges i p. 
9.9 nedan, återbetala viss andel av erlagda Processkostnader.  

Återbetalning i vissa fall  

9.8 Utträdande Exploatör har alltid rätt att återfå erlagd andel av 
Optionsavgiften, antingen av övertagande Exploatör enligt p. 9.4 eller av 
Härryda kommun. Utträdande Exploatör har, med undantag av vad som 
anges i p. 9.10, aldrig rätt att återfå erlagda Årsavgifter och inte heller 
utvecklingsbidrag som erlagts enligt Avsiktsförklaringen. 

9.9 Om Projektet avbryts med tillämpning av p. 9.7, ska följande gälla. Om 
Härryda kommun inom tio (10) år från avbrytandet antingen (i) genom 
markanvisning, helt eller delvis, tilldelar av Exploatörerna återlämnad 
byggrättsvolym till extern aktör och/eller (ii) inleder en exploatering inom 
Området i egen regi, ska Parterna i samråd enas om en skälig återbetalning 
från Härryda kommun till Exploatörerna av Processkostnaderna, att 
fördelas mellan Exploatörerna i proportion till andelstalen enligt p. 7.4. 
Återbetalningsbeloppet ska grunda sig i en värdering av (i) det ökade 
värdet på kommunens mark som Processkostnaderna bidragit med hänsyn 
till Härryda kommuns förväntade intäkter från markförsäljningar inom 
Området, (ii) värdet av de allmänna anläggningar som projekterats 
och/eller utförts inom eller utanför Området och som delfinansierats 
genom Exploatörernas betalningar och (iii) värdet av de utredningar och 
det planarbete som delfinansierats genom Exploatörernas betalningar av 
Processkostnaderna. Parterna är dock överens om att 
återbetalningsbeloppet kan uppgå till maximalt 60 procent av de 
Processkostnader (exklusive värdet av Konsortiearbete) som 
Exploatörerna hade erlagt vid tidpunkten för Projektets avbrytande.  

9.10 Om Härryda kommun eller LSUAB beslutar att avbryta Projektet och 
beslutet inte beror på omständigheter som ligger utanför kommunens 
kontroll, äger Exploatörerna rätt att återfå samtliga erlagda avgifter i form 
av utvecklingsbidrag enligt Avsiktsförklaringen samt Årsavgifter, 
Optionsavgifter och Processkostnader (exklusive värdet av 
Konsortiearbete). Härryda kommuns och LSUABs rätt att avbryta 
Projektet upphör i samband med att genomförandeavtal ingås.  

9.11 Om Härryda kommun eller LSUAB beslutar att väsentligt förändra 
Projektet (varvid väsentlig förändring kan vara, men är inte begränsat till, 
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väsentligt utökat eller minskat invånarantal som får stor påverkan på 
Projektets ekonomi och tidplan) och beslutet inte beror på omständigheter 
som ligger utanför kommunens kontroll, äger respektive Exploatör rätt att 
genom utträde avbryta sin del i samarbetet. Vid sådant utträde har 
Exploatör rätt till sådan återbetalning som anges i p. 9.10.  

9.12 En Exploatör har alltid rätt att genom utträde avbryta sin del i samarbetet 
utan angivande av skäl om det sker utan krav på återbetalning av några 
avgifter eller ersättningar som betalats enligt Avsiktsförklaringen eller 
Samarbetsavtal I, utöver erlagd andel av Optionsavgiften som under alla 
förhållanden ska återbetalas av Härryda kommun till utträdande Exploatör 
vid ett återlämnande.  

10 SAMARBETSAVTALETS GILTIGHET 

10.1 Samarbetsavtal I är för sin giltighet villkorat av att det godkänns av 
behörigt organ enligt respektive Exploatörs interna beslutsordning senast 
den 29 januari 2021 samt att det senast den 4 februari 2021 godkänns av 
kommunstyrelsen i Härryda kommun genom beslut som vinner laga kraft. 
Meddelande om godkännande lämnas via email till Styrgruppen och 
Processledaren senast vid respektive angiven tidpunkt.  

10.2 Samarbetsavtal I är giltigt till dess Parterna enas kring antingen 
Samarbetsavtal II eller genomförandeavtal, eller till dess Projektet 
avslutats. Om Parterna i Samarbetsavtal II enas om att det endast ska 
komplettera Samarbetsavtal I fortsätter emellertid Samarbetsavtal I att 
gälla till dess annat bestäms av Parterna. 

11 SEKRETESS 

11.1 Parterna förbinder sig att inte till utomstående lämna information rörande 
detta avtal, de Slutliga Avtalen, eller därmed sammanhängande 
förhållande, eller att till utomstående lämna information som Part fått del 
av inom ramen för samarbetet. Detta gäller oavsett om informationen 
lämnats skriftligen eller muntligen eller i annat format. 

11.2 Ovanstående gäller inte för sådan information som 

a) vid tidpunkten för utlämnandet var tillgänglig för allmänheten på annat 
sätt än genom överträdelse mot detta avtal; eller 

b) redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand 
har utvecklat innan ingåendet av detta avtal och som inte, direkt eller 
indirekt, har erhållits genom överträdelse av detta avtal. 

11.3 Denna sekretessförbindelse förhindrar inte Part från att lämna sådan 
information som Part har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller 
myndighetsbeslut eller avtal med börs eller annan marknadsplats. Om Part 
skulle ha, eller åläggas, skyldighet att lämna sådan information, åtar sig 
Parterna att, om så är förenligt med skyldigheten att lämna information, 
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underrätta övriga Parter för att ge dessa möjlighet att vidta skyddsåtgärder. 
Parterna ska göra sitt bästa för att tillse att information som lämnas i 
enlighet med denna punkt, så lång möjligt, behandlas konfidentiellt av 
mottagaren av informationen. 

11.4 Oavsett vad som stadgas ovan gäller offentlighetsprincipen LSUAB:s och 
Härryda kommuns verksamhet. LSUAB och Härryda kommun ska, innan 
utlämnande eller offentliggörande enligt offentlighetsprincipen sker av 
information som Parten erhållit, ge den Part som informationen avser 
möjlighet att granska handlingen eller informationen och i samband 
därmed anföra om denne anser att skäl för sekretess föreligger.  

11.5 Part ansvarar för att alla som representerar eller fullgör arbete för Part åtar 
sig motsvarande sekretessåtagande. 

12 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Eventuella ändringar och/eller tillägg till Samarbetsavtal I ska, för att vara 
bindande, avfattas skriftligen och vara undertecknade av behöriga 
ställföreträdare för samtliga Parter. 

13 ÖVERLÅTELSE 

13.1 Exploatör får endast efter skriftligt medgivande från LSUAB överlåta sina 
rättigheter och skyldigheter enligt Samarbetsavtal I. Det antecknas dock att 
Parterna ska ha rätt att sätta annan koncernintern part i sitt ställe, efter 
skriftligt medgivande från LSUAB, samt att överlåtelse av rättigheter och 
skyldigheter kan komma att ske vid tillämpning av p. 9.4 ovan.  

13.2 Oavsett vad som anges ovan ska Exploatör ha rätt att anvisa annan juridisk 
person inom samma koncern som Exploatör såsom förvärvare av de 
blivande Exploateringslotter som Exploatör enligt Samarbetsavtal I har 
tilldelats. 

14 TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG 

14.1 Svensk rätt ska vara tillämplig på detta Samarbetsavtal I. 

14.2 Eventuella tvister ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt 
som första instans. 

 

__________________ 

Parterna har undertecknat detta Samarbetsavtal I med digital signatur i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 (eIDAS) genom 
Mobilt BankID. Datum för undertecknande framgår av den digitala signaturen. 
Samtliga Parter har erhållit en digital kopia av Avtalet med tillhörande e-
signaturverifikat. Vilka som undertecknat för respektive part anges nedan.  
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Härryda kommun: Peter Lönn och Anders Ohlsson  

Landvetter Södra Utveckling Aktiebolag: Maria Ådahl 

Nordr Sverige AB: Mikael Blom och Niels-Peter Jacobsen, enligt fullmakt 

Serneke Sverige AB: Boldi Kisch, enligt fullmakt 

Wallenstam Fastigheter 290 AB: Marina Fritsche och Mats Herner, enligt fullmakt  

GBJ Bostadsutveckling AB: Fredrik Dahlström 

Riksbyggen ekonomisk förening: Ulrika Nyström, enligt fullmakt 

Skanska Sverige AB: Lars Henriksson, enligt fullmakt  

BoKlok Housing AB: Martin Johansson, enligt fullmakt 
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Bilaga 1.1a 
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1 

INNEHÅLL BILAGA 1.1a 

Ägardirektiv Landvetter Södra Utvecklings AB 

Ägardirektivet, bilaga från bolagstämman 2018-03-29 6 sidor 
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Bilaga 1.1b 
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1 

Karta – Landvetter Södra 
Kartan är hämtad från Fördjupad översiktsplan Landvetter södra, samrådshandling, april 2020. 
OBS att att läget för järnvägen och ev station inte är beslutad. Trafikverkets utredningsarbete pågår. 
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Huvudtidplan
 

Bilaga 1.7 Samarbetsavtal I, Landvetter Södra Etapp 1  Utskriven: 2020-12-17
Utfärdad: 2020-10-06

Utfärdad av: DM Kommentar: Rev. datum: 2020-12-17 Rev. kom: 
Projektref. \\res-ad.resurs\Fil-ADM\USER02\Users\DAVMIH\Documents\Powerproject\Projekt\Tidplan Bilaga.pp Powerproject
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1 Fördjupad Översiktsplan Landvetter Södra

2 Avsiktsförklaring

3 Samarbetsavtal I
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6 Detaljplan 1, Etapp 1

7 Detaljplan 2, Etapp 1

8 Detaljplan 3, Etapp 1

9 Detaljplan 4, Etapp 1
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2 Avsiktsförklaring
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5 Beslut om planuppdrag
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13 Projektering och utbyggnad kvartersmark etapp 1

Rad Namn
Insats

Längd
Start Slut 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Byggdelar;LS
FÖP Avtal Planförberedelser Detaljplaner Infrastruktur Produktion kvartersmark

Milstolpe utseende
Diamant

• I planförberedelser ingår att se över vilka besked/beslut 
som Etapp1 är beroende av och utifrån det sätta 
handlingsplaner och tidplaner. Avgränsningen, den 
geografiska utbredningen, är t ex kopplad till beslut 
utifrån artskydd och Trafikverkets val av järnvägskorridor.

• Beslut om planuppdrag avses tas för hela Etapp1 vid ett 
tillfälle och under 2021. Etapp 1 kommer sannolikt sedan 
att delas in i flera detaljplaner. Antal detaljplaner och  
indelningen dem emellan är ej beslutat.

• Projektering och utbyggnad är illustrerat som bedömd 
första möjliga start.
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Bilaga 2.1 
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1 

INNEHÅLL BILAGA 2.1 

Agenda 2030 och Innovationsstrategi 

Strategisk plan, Agenda 2030  version 2.0   12 sidor 

Innovationsstrategi Landvetter Södra Utveckling  2020-06-17   9 sidor 
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Inledning  

Bakgrund 
Resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs den 25 september 

2015 av FN:s generalförsamling.1 FN:s dåvarande generalsekreterare 

uttryckte i samband med antagandet att ”vi är den första generationen som 

kan utrota fattigdomen och vi är den sista som kan stoppa 

klimatförändringarna”.  

Beslutet om Agenda 2030 innebär att alla FN:s 193 medlemsländer 

förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 odelbara mål 

och 169 delmål.  

Insatser för att utveckla arbetet med hållbarhetsdimensionerna har sedan 

dess genomförts på internationell, såväl som på nationell och lokal nivå. 

Trots detta har FN konstaterat att det krävs att mer görs för att uppnå de 

globala målen i tid. 

Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen 

2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet. Agenda 

2030-delegationen konstaterar att utmaningarna i Agenda 2030 till stor del 

är globala, men lösningarna är företrädesvis lokala och att genomförandet 

innebär en omfattande samhällsomställning. De förutsättningar som 

delegationen identifierat som viktiga för arbetet med agendan har inarbetats 

i strategierna nedan.  

Uppdraget och processen 
I juni 2019 tog kommunfullmäktige beslut om Strategisk plan Agenda 2030 

1.0. Planen innehåller viktiga principer och nycklar för förvaltningens 

fortsatta arbete med alla tre hållbarhetsdimensionerna. Två av de 17 målen 

lyfts fram som särskilt viktiga att jobba med där förvaltningen har rådighet 

och där särskilda insatser kan göra stor skillnad: God hälsa och 

välbefinnande samt Hållbara städer och samhällen. Planen pekar ut 2019 

som ett kunskapsår för att öka kunskapen om Agenda 2030 och de globala 

målen bland medarbetare och kommuninvånare. Intentionen var också att 

Strategisk plan 1.0 skulle vidareutvecklas och uppdateras årligen. 

Strategisk plan Agenda 2030 2.0 bygger i stora delar på den beslutade 

planen men innebär också en fördjupning och konkretisering av det 

strategiska arbetet med hållbarhet i Härryda kommun. Version 1.0 upphör 

att gälla när version 2.0 är beslutad. 

Förvaltningen har ett team med kompetenser inom miljö, folkhälsa och 

hållbar utveckling som håller samman arbetet med Agenda 2030. Arbetet 

leds av utvecklingschefen. 

                                                 
1 Regeringskansliet (2015). Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Svensk 

översättning av FN:s Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development.  
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Nuläge 

Agenda 2030 i Härryda kommun 
Härryda kommun ska enligt Strategisk plan 2019-2022 bidra till en hållbar 

utveckling i regionen genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet med 

Agenda 2030.2  Agenda 2030 är tillsammans med bland annat 

näringslivsklimat, skolresultat, digitalisering och kommunikation långsiktigt 

prioriterade områden. Utmaningen är att dagens insatser och lösningar inte 

räcker för att hantera morgondagens utmaningar, därför krävs nytänkande 

och höjd ambitionsnivå i arbetet för en hållbar utveckling.  

Inledningsvis sätts fokus på att arbeta med de områden där kommunen har 

rådighet. Genom att dessutom inspirera och påverka andra aktörer kan vi 

tillsammans ta ytterligare steg i rätt riktning. Näringslivet är viktiga aktörer 

och en förutsättning för sysselsättning, innovation och utveckling i regionen. 

Förvaltningen ska tillsammans med näringslivet driva på 

samhällsomställningen för att hela kommunen ska kunna utvecklas hållbart.  

Agenda 2030 i dagligt arbete och långsiktig planering 
Härryda kommun gör mycket som bidrar till hållbarhet och som stödjer 

genomförandet av Agenda 2030, såväl i det dagliga arbetet som i långsiktig 

planering och utveckling. Lagstiftning och nationella mål utgör en grund för 

kommunal verksamhet. Det finns dessutom lokala politiska mål, 

inriktningar och uppdrag samt styrdokument så som policyer, riktlinjer, 

rutiner och handlingsplaner med koppling till Agenda 2030. Arbetet inom 

folkhälsa och miljö är exempel på områden inom Agenda 2030 där 

förvaltningen arbetar så väl konkret och operativt som långsiktigt och 

strategiskt. 

Konkreta insatser med kopplingar till målområden inom Agenda 2030 sker 

inom alla sektorer och verksamheter. Det handlar bland annat om insatser 

för att förebygga psykisk ohälsa, öka tillgänglighet, skapa förutsättningar för 

hållbara transporter och trafiklösningar samt insatser för hållbar 

samhällsutveckling. Ytterligare exempel på arbete som pågår i sektorerna 

och på insatser som genomförts under 2019 finns i bilaga 1. 

Det görs redan mycket i förvaltningen men för att få mer kraft och ta 

ytterligare steg i arbetet mot ett mer hållbart Härryda behöver fler åtgärder 

genomföras.  

 

                                                 
2 Härryda kommun (2019). Strategisk plan 2019-2022. Beslutad i kommunfullmäktige 2019-03-28. 
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Vision och mål 

Vision  
En process pågår för att ta fram en vision för Härryda kommun. I arbetet 

med hållbarhetsfrågor framöver är det viktigt med en tydlig koppling till 

kommunens vision.  

Syfte och mål 
Härryda kommun ska bidra till att uppfylla de mål och delmål som är 

formulerade i Agenda 2030.  

Syftet är att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott 

liv nu och i framtiden. Det får dock inte ske på bekostnad av någon annans 

livskvalitet någon annanstans. 

Strategisk plan Agenda 2030 2.0 utgår ifrån den definition av hållbar 

utveckling som den så kallade Brundtlandskommissionen författade:  

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov.”3  

 

Strategier 

I detta avsnitt presenteras sju strategier som ska vara vägledande i arbetet 

för en hållbar utveckling. Strategierna är utvecklade för att kommunens 

arbete i högre grad ska bidra till den omfattande samhällsomställning som 

krävs och öka måluppfyllelsen av de globala målen.   

Strategi 1 Helhet och prioritering 
Tänk brett – jobba med spets  

De 17 målen inom Agenda 2030 är odelbara och sinsemellan beroende av 

varandra. Därför är det viktigt att se arbetet med de globala målen för 

hållbarhet som en helhet. Insatser och åtgärder inom ett målområde stödjer 

ofta målen inom flera andra områden. Arbetet ska därför utgå från samtliga 

17 globala mål. Insatserna ska däremot prioriteras hårt utifrån var 

kommunen har störst rådighet och vad som ger störst effekt.  

Att arbetet för en hållbar utveckling ska genomsyras av en helhetssyn 

innebär också att hela kommunen ska kunna leva och utvecklas hållbart. 

Dessutom behöver arbetet bedrivas på flera olika nivåer; hos förvaltningen 

som arbetsgivare, i de kommunala verksamheterna och i samverkan med 

andra aktörer.   

                                                 
3 Brundtland, G. H. (1987). Vår gemensamma framtid. Rapport från FN:s Världskommission för miljö 

och utveckling.  
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Strategi 2 Nytänkande och lärande 

Mod att tänka nytt 

Dagens lösningar räcker inte till för att hantera morgondagens utmaningar. 

Det behövs nya sätt att tänka och agera för att bidra till den omfattande 

samhällsomställning som krävs. Att skapa tillit och delaktighet bland 

relevanta aktörer samt utrymme för att testa idéer och nya arbetssätt inom 

organisationen är avgörande. Ett kontinuerligt reflekterande och lärande är 

viktigt under en sådan process. Det krävs mod att tänka nytt och lära sig av 

sina misstag.  

Strategi 3 Delaktighet och handlingskraft 
Ungas inflytande – vuxnas ansvar 

För att skapa motivation att arbeta med hållbar utveckling krävs en bred 

delaktighet i processen samt förutsättningar att kunna agera hållbart. Det 

kan röra sig om delaktighet bland exempelvis medarbetare eller invånare 

beroende på insatsens karaktär. Att unga är särskilt viktiga aktörer som 

bärare av ett framtidsperspektiv ska vara ett vägledande förhållningssätt. 

Utgångspunkten ska vara att skapa handlingskraft och framtidstro. Därför är 

det viktigt att unga får ett ökat inflytande i arbetet för en hållbar utveckling 

men att det tydliggörs att det är de vuxna som bär ansvaret för att komma 

tillrätta med de utmaningar som finns. Förvaltningen ska skapa 

förutsättningar att omsätta engagemang till handling.    

Strategi 4 Positiv förstärkning och spridning av goda exempel  
Gör det lätt att göra rätt 

Genom att göra det lätt att göra rätt skapas förutsättningar för att fler gör 

hållbara val. Både invånare, näringsliv, civilsamhälle och kommunens 

verksamheter är viktiga målgrupper i detta. Att bland annat visa på 

personliga incitament och ge positiv återkoppling ökar motivationen att 

välja mer hållbart. För att skapa inspiration ska goda exempel lyftas, både 

inom den egna organisationen och i kontakten med andra aktörer.  

Strategi 5 Kunskap och medvetenhet 
Med fakta och kunskap som bas  

Arbetet måste vara kunskapsbaserat och i linje med forskning så att 

insatserna ger önskad effekt och ökad måluppfyllelse. Det kräver tid för 

kunskapsinhämtning och flexibilitet i arbetssätt. Genom kontinuerliga 

utbildnings- och fortbildningsinsatser skapas medvetenhet kring 

utmaningarna, men också delaktighet och motivation till att bidra i arbetet 

med de globala målen. Målgrupper är såväl kommunens verksamheter som 

invånare, näringsliv och civilsamhälle.  
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Strategi 6 Samverkan och partnerskap 
Tillsammans gör vi större skillnad 

För att bidra till förflyttning krävs att många aktörer blir delaktiga. 

Förvaltningen kommer aktivt att söka dialog, samverkan och partnerskap 

med näringsliv, civilsamhälle, akademin samt andra kommuner och 

myndigheter för att utveckla och driva arbetet för hållbarhet framåt. 

Förvaltningen deltar i regionala nätverk för att bredda kunskapen och finna 

möjligheter till nya samarbeten. För att nå ökad måluppfyllelse krävs också 

ökad samverkan inom förvaltningen 

Strategi 7 Struktur och systematik  
En del av ordinarie styrmodell 

Arbetet med Agenda 2030 är en del av kommunens ordinarie styrmodell och 

en utgångspunkt för all verksamhetsplanering. Insatser som berör de globala 

målen för hållbar utveckling ska synliggöras och integreras i 

verksamhetsplan och sektorsplan. Uppföljning sker i ordinarie 

uppföljningsprocesser i årsredovisning och verksamhetsberättelse. 

Ansvaret för planering, genomförande och uppföljning följer chefsansvaret. 

Utvecklingsfunktionen stödjer och samordnar arbetet.  

För att följa upp arbetet med Agenda 2030 används nationellt framtagna 

indikatorer för hållbarhet4. Dessa kombineras med indikatorer som är 

specifika för Härryda kommun för att lyfta fram aspekter som är viktiga ur 

en lokal kontext.  

 

Särskilda insatsområden 

För att ta ytterligare kliv framåt och bidra till den omfattande 

samhällsförändring som måste till har fyra särskilda insatsområden 

identifierats. Dessa särskilda insatsområden rör frågor av strategisk vikt och 

som har en övergripande karaktär. Till varje insatsområde knyts redan 

aktuella styrdokument och handlingsplaner. I de insatsområden där 

uppdaterade handlingsplaner saknas ska de tas fram. Agenda 2030 ska vara 

utgångspunkt i förvaltningens styrning och vägledande vid upphandling, 

planering och beslut. På så sätt skapas förutsättningar för att 

hållbarhetsperspektivet genomsyrar all verksamhet och att arbetet bedrivs 

långsiktigt.  

Fossilfri kommun 2030 

Härryda kommun ska ligga i framkant vad gäller miljö- och klimatarbetet på 

kort och lång sikt. Det bidrar till att skapa en kommun som attraherar 

människor och företag som vågar satsa.  

                                                 
4 Rådet för kommunal analys (RKA) har tagit fram indikatorer för uppföljning av Agenda 2030 och 

de globala målen på kommunal och regional nivå. Finns att se på www.kolada.se  
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Härryda kommun ska vara fossilfri till år 2030.5 Det är utgångpunkten i det 

åtagande som Härryda kommun tillsammans med andra kommuner, företag 

och organisationer skrivit under inom ramen för kraftsamlingen Klimat 

2030.6 Arbetet koncentreras inom fyra fokusområden: Hållbara transporter, 

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, Klimatsmart och 

hälsosam mat samt Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Nya 

arbetssätt måste till för att skapa innovativa lösningar, driva en nytänkande 

samhällsplanering och skapa attraktiva samhällen. Detta ställer stora krav på 

förvaltningen att föregå med gott exempel men också inspirera och skapa 

förutsättningar för andra aktörer inom kommunen att bli klimatsmarta.  

För att lyckas med detta krävs att en handlingsplan tas fram med delmål för 

åren fram till 2030. Handlingsplanen ska resurssättas och justeras 

allteftersom insatsernas effekt följs upp. Handlingsplanen ska tas fram i 

dialog med andra nyckelaktörer i kommunen.  

Fokus på psykisk hälsa 

Den psykiska ohälsan är stor i flera samhällsgrupper. Framförallt bland unga 

kvinnor är den ett ökande problem. Faktorer som kan främja psykisk hälsa 

är bland annat en trygg uppväxtmiljö med möjlighet till bra skolgång för att 

senare få arbete och uppnå delaktighet i samhället. 
 

Härryda kommun ska arbeta på alla fronter för att främja psykisk hälsa. 

Tidiga insatser är viktiga och lägger grunden för en god psykisk hälsa 

senare i livet. Arbetet ska ha ett särskilt fokus på unga och bedrivas 

strategiskt, sektorsövergripande och i samverkan med exempelvis regionen, 

civilsamhället och andra relevanta aktörer. Ett främjande förhållningssätt 

ska genomsyra kommunens verksamheter och förvaltningen ska i 

samverkan med andra aktörer stärka de samhälleliga strukturer som främjar 

en psykisk hälsa. Det kan exempelvis handla om samverkan med 

civilsamhället för ökat deltagande i föreningslivet eller samarbete med 

näringslivet för att möjliggöra sysselsättning för de som saknar arbete.  

 

Arbetet för psykisk hälsa ska utgå från förvaltningens lokala 

handlingsplaner för psykisk hälsa och suicidprevention. Insatser som stöttar 

redan drabbade måste utvecklas vidare. Strukturer och strategier för arbetet 

ska säkerställas och kunskapshöjande insatser ska genomföras i 

förvaltningen och bland invånare.  

Stärka den biologiska mångfalden 

Förlusten av biologisk mångfald i Sverige fortsätter och hastigheten med 

vilken arter försvinner har inte bromsats upp.7 Härryda kommun ska arbeta 

                                                 
5 Definitionen för fossilfri som används inom Klimat 2030 innebär att utsläppen av växthusgaser ska 

minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från 

västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. 
6 Klimat 2030 är ett initiativ från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Väst. Mer information 

finns att läsa på www.klimat2030.se  
7 SCB (2019). Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige: Statistisk lägesbild 2019. Publicerad 2019-

10-01.  
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strategiskt med att bevara och stärka den biologiska mångfalden. Detta 

arbete kräver en nära samverkan med andra aktörer inom och utanför 

kommunens gränser.  

Att stärka den biologiska mångfalden är en viktig utgångpunkt i 

samhällsplaneringen både på kort och lång sikt och arbetet med dessa 

aspekter ska komma in tidigt i processen. Hänsyn till grön infrastruktur samt 

påverkan på och utveckling av ekosystemtjänster ska synliggöras tydligare i 

detaljplansprocessen. Arbetet med grön infrastruktur tillsammans med 

kartläggningen av jordbruksmark är viktiga underlagsmaterial för den nya 

översiktsplanen.   

För att bevara och stärka den biologiska mångfalden i befintliga miljöer 

krävs god kännedom om nuläget för hotade arter och statusen i särskilt 

värdefulla områden. Revideringen av Naturvårdsplan och naturdatabas är 

tillsammans med en ny inventering av skyddsvärda träd viktig för att kunna 

identifiera rätt insatser för hotade arter eller särskilt värdefulla områden.  

Öka ungas delaktighet 
Ungas röster är viktiga i arbetet då en hållbar utveckling är en förutsättning 

för att kunna leva ett gott liv även i framtiden. De är därför viktiga aktörer 

för att påverka och driva på förändring. Unga ska göras delaktiga och få 

inflytande i både det långsiktiga arbetet och i kortare, mer avgränsade 

insatser. Vi ska ta vara på ungas engagemang och stötta goda initiativ.  

Ungdomsrådet ska fungera som ett nav i arbetet med att göra unga i hela 

kommunen delaktiga i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen. Det 

kan exempelvis handla om att fungera som en länk till elevråd på skolor runt 

om i kommunen för att skapa förankring och en bred dialog. Rådet ska 

fungera som en plattform för diskussion kring frågor som berör de globala 

målen där ungdomar tillsammans med politiska representanter möts och 

samtalar. Rådet är också ett viktigt rådgivande organ för förvaltningen i 

frågor som rör hållbarhetsaspekterna. 

 

Strukturella förutsättningar 

För att kunna bedriva ett långsiktigt strategiskt arbete med utgångspunkt i 

Agenda 2030 och de globala målen behövs vissa organisatoriska och 

strukturella förutsättningar. I detta avsnitt behandlas de förutsättningar som 

ses som viktiga för ett framgångsrikt arbete.  

Forum för hållbar utveckling 

För att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbarhetsarbete krävs 

en tydlig förankring i organisationen. Forum för hållbar utveckling ska vara 

en plattform för det samlade hållbarhetsarbetet i förvaltningen. Gruppen ska 

bestå av nyckelfunktioner från respektive sektor och stödfunktion. Forumet 

ska fungera som plattform för informationsutbyte, samverkan över 

sektorsgränser och spridning av goda exempel.  
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Hållbarhetsstrategiskt program 2020-2035 

Ett hållbarhetsstrategiskt program ska tas fram med målår 2035. 

Programmet ska utgå från mål, syfte och strategier som finns i Strategisk 

plan Agenda 2030 2.0. Det ska dessutom kompletteras med omvärldsanalys 

och konkreta delmål för hur Härryda kommun ska bli hållbart fram till år 

2035 utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.  

Programmet ska tas fram med bred delaktighet i förvaltningen och i 

samverkan med viktiga aktörer från exempelvis näringsliv och 

civilsamhälle. Arbetet ska påbörjas under år 2020. Programmet ska 

revideras vart fjärde år.  

Kunskap och kommunikation 

För att kunna fortsätta arbeta kunskapsbaserat krävs en kontinuerlig 

utbildning och fortbildning bland medarbetare i förvaltningen. Dessutom 

behövs fortsatta kunskapsinsatser om Agenda 2030 och de globala målen 

för en ökad medvetenhet bland politiker, invånare, näringsliv och 

civilsamhälle.  

För att nå måluppfyllelse i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen 

krävs strategisk, anpassad och kontinuerlig kommunikation med alla 

berörda målgrupper. Det ska finnas tillgång till tydlig och uppdaterad 

information på kommunens hemsida och intranät. Förvaltningen ska arbeta 

för att sprida goda exempel och på så vis uppmuntra andra verksamheter 

och kommuner att bidra till en mer hållbar utveckling. För att skapa 

delaktighet och engagemang i frågan behövs också forum för dialog, idéer 

och frågor. Kommunikationsplanen är ett viktigt verktyg i arbetet och ska 

hållas levande under processens gång. 
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Bilaga 1 Exempel på pågående insatser 

En stor del av det som är kommunens grunduppdrag omfattas av de globala 

målen. Här är ett urval av insatser som pågår i kommunens verksamheter 

och som har koppling till olika målområden inom Agenda 2030.  

 Ett projekt “Tillsammans för Agenda 2030” har påbörjats mellan 

åttondeklassare i kommunen och företag. Elever får lära sig vad 

företagen gör och komma med förbättringsförslag för att nå Agenda 

2030. 

 MHFA (Mental Health First Aid) är första hjälpen i psykisk hälsa. 

Fem instruktörer utbildades under hösten 2018. Under 2019 har 

cirka 110 anställda inom förvaltningen gått utbildning för att bli 

första hjälpare.   

 YAM (Youth Aware of Mental health) startade våren 2018. YAM är 

en metod som syftar till att lära unga om psykisk hälsa och ohälsa. 

Under 2019 har fler YAM-ledare utbildats och målsättningen är att 

samtliga elever i årskurs 8 ska få del av YAM. 

 Ett treårigt projekt som syftar till fullgjord skolgång genom att säkra 

övergången mellan förskola till förskoleklass och erbjuda rätt stöd i 

tidigt skede påbörjades 2018. Projektet finansieras genom sociala 

investeringsmedel och är ett samarbete mellan UTK, SOC och Barn- 

och ungdomsmedicinska mottagningen.  

 Kompetenshöjande insatser för medarbetare har genomförts med 

anledning av att Barnkonventionen blir del av svensk lag. 15 av 

kommunens ungdomar i årskurs 8, 9 och gymnasiet har utbildats till 

barnrättsambassadörer med uppdrag att sprida kunskap om 

barnkonventionen i skolor och bland vuxna.  

 Kommunen bygger stadigt ut gång- och cykelbanor. Cykelkarta 

finns. Under 2018 ökade cyklandet med hela 25 procent på 

kommunens mätpunkter. Cykelinfrastrukturen utvecklas varje år och 

cykelställ sätts upp vid kollektivtrafikpunkter. Utredning kring 

cykelförbindelse mellan Landvetter och Mölnlycke har genomförts 

och frågan lyfts återkommande. 

 Busslinje mellan Landvetter centrum och flygplatsen har 

kompletterat flygbussarna och näringslivsenheten har tagit fram en 

buss- och tåglinjekarta för kommunen. 

 Laddstolpar till elbilar har satts upp av Härryda energi, finansierat av 

KlimatKlivet. 

 Arbetet med Landvetter Södra sker utifrån dess målområden: 

Internationellt, Innovativt, Modernt och Mänskligt. En rad 

workshops mellan forskare, tjänstepersoner och politiker har 

genomförts för att planera en smart stad. Frågor som diskuterats är 
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bland annat självkörande fordon samt hur man bygger smart för att 

bibehålla mycket grönska och god mobilitet. 

 Kommunen har tagit beslut att bygga ett nytt vattenverk för att säkra 

vattenförsörjningen långsiktigt. Åtgärder har gjorts för att skapa ett 

säkert och jämnt vattenflöde i Mölndalsån som klarar såväl torka 

som extrem nederbörd. 

 Kommunens måltidsverksamhet köper över 30 procent ekologiskt 

producerade livsmedel. Backaskolan är nationellt känt för sitt 

proaktiva matsvinnsarbete som tar tillvara livsmedel från grossister 

som annars hade kasserats. Därutöver lagar köken mycket 

klimatsmart, säsongsbasserad och svenskproducerad mat. Föräldrar 

och skolungdomar informeras även om vikten att välja hälsosam, 

klimatsmart och miljömässigt bra mat för att skapa hållbarhet för 

såväl individen som planeten. 

 Hela sektorn för teknik och förvaltningsstöd är miljödiplomerade. 

Detta har inneburit att miljökrav ställs vid upphandling och ökad 

hushållning av resurser. Fordonscentralen har stor andel miljöfordon 

och städversamheten använder i stor utsträckning kemikaliefria 

städmetoder.  

 Samverkansprojekt med EU-stöd mellan Härryda kommun och 

Homa Bay, Kenya har gått in i en ny fas. ”Young people’s influence 

and choice of working life and education” syftar bland annat till att 

öka ungas valkompetens, stärka unga att starta nya hållbara företag 

och öka tillgången till kompetent personal för offentlig och privat 

verksamhet. 
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Innovationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 1

Stadsdirektör Peter Lönn  

Styrelseordförande Per Vorberg

VD Maria Ådahl

Vi har en unik möjlighet att bygga helt nytt med de senaste innovationerna
inom stadsutveckling, digitalisering och hållbarhet. På så sätt kan vi skapa en
stad utifrån moderna, urbana levnadsförhållanden med arbetsliv och
näringsverksamheter. Städer är i ständig omvandling och med en
innovationsstrategi kan vi planera för en framtidssäkrad stad som utvecklas i
takt med medborgare och omgivningen.
 
 

En stor del av världens befolkning beräknas flytta till städer och
urbaniseringen går snabbt. För att lyckas skapa hållbara städer på människors
och planetens villkor behöver vi agera annorlunda och jobba innovativt.
Politik, offentliga, privata, akademiska aktörer och invånare behöver samverka
i alla skeden av stadsutvecklingsprocessen. I Landvetter Södra har vi
möjligheten att skapa metoder och strukturer som kan spridas och utveckla
hållbara städer världen över och snabbare bidra till Agenda 2030.
 
 

Vice styrelseordförande Patrik Linde
Innovation handlar inte bara om ny teknik utan också om social hållbarhet. Vi
vill bygga en stad med människan som utgångspunkt och för det krävs en del
innovativa lösningar för att kunna erbjuda trygghet och utveckling för alla. Att
till exempel säkerställa närhet till skola och barnomsorg ser vi kan innebära
nytt arbetsätt inom stadsplanering.
 
 

Visionen för Härryda kommun är: Här vågar vi! I praktiken innebär det att vi
vågar testa nytt, både när de gamla sätten inte fungerar och för att göra bra
ännu bättre. Många delar i de traditionella sätten att bygga stad är inte
hållbara med, bland annat, stora miljöavtryck. Genom att använda
innovationer, inom exempelvis mobilitet och energi, kan vi spara på jordens
resurser, spara ekonomiska resurser och skapa ett hälsosammare liv för oss
människor.
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I regeringens innovationsråd slås det fast att Sverige behöver bli mer innovativa, för att möta de globala
samhällsutmaningarna, öka konkurrenskraften och förnya framtidens välfärds- och samhällstjänster. I
den tidigare antagna nationella innovationsstrategin understryker regeringen att ”innovation betecknar
såväl processen att ta fram nya lösningar som resultatet av processen, det vill säga de nya lösningarna”.
Detta är något som vi ställer oss bakom och vill bidra till.
 
Innovation är ett av ledorden när den nya staden Landvetter Södra utvecklas. Begreppet innovation kan
ha olika innebörd och betydelse. I vårt arbete med innovation handlar det om såväl produkter som
tjänster, processer och organisering samt nya sätt att tillämpa dessa. När vi bygger den innovativa
staden innebär det att: "Landvetter Södra erbjuder en flexibel och innovativ miljö, präglad av
entreprenörskap. Under såväl planeringsfas, byggnation och som färdigställt samhälle utnyttjas de
senaste rönen inom social och teknisk forskning samt används spjutspetsteknik inom alla
samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö, transport, trafik och IT."
 
Innovation och hållbarhet
Att lyckas skapa sociala innovationer är oerhört viktigt när vi ska bygga en hållbar stad från grunden,
som får människor att trivas och må bra. För oss ligger innovation och hållbarhet nära varandra och vi
ser att genom att arbeta innovativt omfamnar vi de lösningar och arbetssätt som bäst gynnar
hållbarhetens tre perspektiv: ekonomiskt, socialt och ekologiskt. På så sätt ser vi att vi i utvecklingen av
Landvetter Södra kommer att möta de globala samhällsutmaningar inom Agenda 2030 och sprida våra
arbetssätt.
 
Innovativ samverkan
För att lyckas och att ständigt pröva nya arbetssätt är samverkan med en bredd av parter i akademi,
näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor avgörande och något som prioriteras högt. Idag är vi ett så
kallat "area of innovation" och ingår i det internationella nätverket International Association of Science
Parks and Areas of Innovation (IASP). 
 

VAD ÄR INNOVATION OCH VARFÖR
BEHÖVS DET?

Innovationsstrategi Landvetter Södra Utveckling
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I N N O V A T I O N S S T R A T E G I
L a n d v e t t e r  S ö d r a  U t v e c k l i n g  A B

Landvetter Södra är Härryda kommuns största satsning med att bygga en helt ny, hållbar stad. 
För att lyckas med det krävs nya lösningar, teknik och arbetssätt. Syftet med innovationsstrategin för
Landvetter Södra är att skapa förutsättningar och ge stöd för framdrift i utvecklingen för att nå det politiska
målet att skapa en hållbar stad för minst 25 000 nya invånare.
 
Innovationsarbetet utgår från antagna strategiska dokument, nationella och regionala policyer och planer
för utvecklingen av Västra Götalandsregionen, Härryda kommun och bolaget (ägardirektivet).
 
Vision för Landvetter Södra
 

2

“Att bygga en hållbar stad från grunden för minst 25 000
invånare utifrån inriktningsmålen.”

Härryda kommuns vision:
Härryda – här vågar vi!

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här
lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer.

Ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.
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DEN MÄNSKLIGA STADEN

Landvetter Södra är en stad för alla, en demokratisk,
jämlik, inkluderande och uthållig stad, där kroppslig och
själslig hälsa står i centrum. Landvetter Södra erbjuder
attraktiva omgivningar genom att bevara och förädla
områdets unika miljö och karaktär. Likaså erbjuds ett
brett utbud av idrott, kultur och upplevelser i en stad,
där det alltid händer något.

DEN MODERNA STADEN

Landvetter Södra är en blandstad med en vågad
arkitektur, som byggs med hög täthet,
funktionsblandning och med en levande och attraktiv
stadskärna med mötesplatser för alla. Staden har unika
byggnader, verksamheter, etableringar och aktiviteter,
med höga uppmärksamhetsvärden och är en förebild för
hur ett modernt stationssamhälle ska se ut.

DEN INTERNATIONELLA STADEN

Landvetter Södra har stor betydelse och väcker intresse,
såväl i ett lokalt som regionalt, nationellt och
internationellt perspektiv, där staden är funktionellt
integrerad med Landvetter Airport City med dess utbud
av handel, service och arbetsplatser och med Landvetter
flygplats. Staden har en tydlig internationell karaktär.

DEN INNOVATIVA STADEN

Landvetter Södra erbjuder en flexibel och innovativ miljö,
präglad av entreprenörskap. Under såväl planeringsfas,
byggnation och som färdigställt samhälle utnyttjas de
senaste rönen inom social och teknisk forskning samt
används spjutspetsteknik inom alla
samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö,
transport, trafik och IT.

De  po l i t i s k t  an t a gn a  i n r i k t n i n g små l e n  ä r  de t  s om  s t y r  p l a n e r i n g  o ch  g enomfö r ande  a v  L a nd ve t t e r  Söd r a .

Innovationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 3

De politiskt antagna inriktningsmålen är det
som styr planering och genomförande av
Landvetter Södra.
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Innovationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 4

Idén om Landvetter Södra bygger på insikten om att det nu finns en unik möjlighet att möta framtidens
behov och bygga ett hållbart samhälle från grunden. Det kommunägda bolaget Landvetter Södra
Utveckling AB, bildat 2018, i Härryda kommun har uppdraget att leda arbetet med att utveckla staden
Landvetter Södra – en hållbar stad. 
 
Vi ska planera för ett samhälle som är hållbart, även i ett långsiktigt perspektiv. Vi kommer att bygga en
naturorienterad, miljömedveten stad från grunden, fullt utrustad med ny grön teknik. Detta kommer att
bli en vacker och miljövänlig stad från vilken det är lätt att resa, men ännu skönare att återvända hem.
Med ledorden innovativ, modern, internationell och mänsklig kommer framtidens stad att utvecklas.
Ägardirektiv för Landvetter Södra Utveckling utgör grunden för bolagets uppdrag. Hösten 2018
påbörjades processen att utse exploatörer till konsortiet som ska bygga och utveckla staden tillsammans
med bolaget. Projektet omfattar cirka 10 500 bostäder med plats för minst 25 000 invånare. 

Landvetter Södra ligger mitt i Sveriges tredje största pendlingsstråk, mellan Göteborg och Borås, som
under de kommande 15 åren kommer att ha en arbetsmarknadsområde som omfattar 1,75 miljoner
invånare. Nu har vi möjlighet att bygga bostäder i större volym i nytt område och på så sätt bidra till att
lösa bostadsbristen regionalt och nationellt. 
 
Det är ett vackert område. Det är kuperat med närhet till både djupa skogar och vackra sjöar. Samtidigt är
det också nära till riksväg 40, Göteborg-Landvetter flygplats och Airport City. Med en pendeltågsstation
utmed Götalandsbanan blir det lätt att ta sig både till och från Göteborg. Landvetter Södra är en naturlig
och en viktig del av utvecklingen av kommun och region.
 
 

B A K G R U N D

Geografiskt område
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P R I O R I T E R A D E  O M R Å D E N

För att uppnå målet om en hållbar stad som är mänsklig, modern, internationell och innovativ har vi
valt ut sex prioriterade områden. Dessa gäller för helheten. För de olika etapperna kan dessa variera
men ska alltid svara mot dessa områden.

Innovationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 5

INFRASTRUKTUR ENERGI

DIGITALISERING SOCIAL HÅLLBARHET

EKOSYSTEMTJÄNSTER
OCH EKOLOGISK

HÅLLBARHET

INNOVATIVA PROCESSER
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För att tillämpa innovationsstrategin för Landvetter Södra har vi identifierat ett antal mätbara mål.
Dessa mål syftar också till att bidra till de regionala, nationella och internationella mål, med koppling
till innovation, hållbarhet och stadsutveckling. Val av aktivitet och innovation utgår från ekonomisk
och byggteknisk genomförbarhet.
 
- vi når kännedom som den innovativa hållbara staden regionalt, nationellt och internationellt
 
- vi har ett antal metoder, produkter, processer och tjänster som går att replikera till liknande projekt
 
- skapa en världsutställning/expo med state of art inom hållbar stadsutveckling
 
- vi medverkar i minst två innovationsprojekt
 
- skapa och utveckla en kultur som främjar innovativt och flexibelt/snabbfotat arbetssätt
 
- att vara en frizon där möjlighet ges att utmana processer och regelverk som hindrar hållbar
utveckling, innovativa lösningar och bostadsbyggande
 
- en välmående befolkning 
 

 

 

 

M Å L  O C H  G E N O M F Ö R A N D E

Uppföljning

Innovationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 6

Övergripande innovationsstrategi följs upp av LSUABs styrelse årligen inför styrelsemöte
innan årsbokslut. Strategier som tas fram som bilaga för varje deletapp följs upp av styrgrupp i
respektive etapp.

Urvalskriterier innovationsprojekt

För att kunna prioritera bland förfrågningar om medverkan i innovationsprojekt utgår vi från några kriterier.
Är projektet:
- i linje med vår övergripande vision, denna innovationsstrategi och målen i Agenda 2030?
- attraktivt för staden och något som vi kan vara med och påverka i utformning?
- genomförbart inom vår tidplan och tillgängliga resurser?
- något som skapar mervärde och nytta för medborgare?
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Innovationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 17
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Direktiv

Uppdrag
Avstämning och 
Återrapportering

Beredning och 
Beslutsunderlag

Uppdragsgivare: KF à KS à Styrelse LSUAB

PROJEKTORGANISATION
Landvetter Södra, Etapp 1

Bilaga 3.5
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1

LSUAB
Ledning, koordinering

Strategisk kommunikation
Länk och rapportering HK

Målbild

Antal Arbetsgrupper varierar över 
tid enligt Projektgruppens 
inrättande och Styrgruppens  beslut.2020-10-01
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BILAGA 3.13    
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1 

 
 

2020-11-20 1(4) 

Resurser, roller och ansvar i Landvetter Södra Etapp 1 
 
Projektets operativa resurser består av: 
1. Medarbetare i Landvetter Södra Utveckling AB (anställda i Härryda Kommun) 
2. Konsortiegemensamt anlitade konsulter 
3. Exploatörernas medarbetare i konsortieorganisationen 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Medarbetare i Landvetter Södra Utveckling AB (anställda i Härryda Kommun) 
 
VD 
Bedöms 2020 lägga ca 55% av en heltid i arbetet med Etapp 1 
• Övergripande ansvarig för projektets framdrift och förverkligande. 
• Säkerställer transparens mellan kommunen, LSUAB och konsortiet.  
• Kvalitetssäkra konsortiets arbete relativt bolagets övergripande mål och strategier. 
• Ansvarar för upprättande av budget och löpande uppföljning. 
• Förankrar konsortiets arbete i LSUABs styrelse och kommunen, och omvänt. 
• Leder konsortiets Styrgrupp. 
• Deltar på Projektgruppens möten vid behov och erforderliga Arbetsgruppsmöten. 
• Ansvarar för upphandling av externa resurser (varor och tjänster) utifrån 

arbetsgruppernas eller projektmedarbetares beredning och med stöd av kommunens 
upphandlingsavdelning (LOU). 

 
Strategisk kommunikationsansvarig 
Ansvarig för Strategisk kommunikation för hela Landvetters Södra inkl. framtagande av 
Kommunikationsstrategi samt planering och genomförande av kommunikationsaktiviteter 
för den nya staden som helhet. 
 
Ansvar i Landvetter Södra Etapp1: 
Bedöms 2020 lägga ca 40% av en heltid i arbetet med Etapp 1 
• Säkerställer att LSUABs kommunikationsarbete är förankrat i konsortiets Styrgrupp och 

omvänt. 
• Samverkar med kommunikationschef och kommunikationsavdelning i Härryda kommun. 
• Föredragande i Styrgruppen 
• Deltar aktivt i Projektgruppen 
• Leder konsortiets Arbetsgrupp Kommunikation 
• Leder konsortiets Arbetsgrupp Målbild 
• Ansvarar för framdrift i kommunikationsarbetet och är operativ resurs för av 

Styrgruppen beslutat kommunikationsarbete i Etapp 1 t ex: 
- sociala medier och andra digitala kanaler  
- varumärkesplattform och grafisk profil  
- pressfrågor (budskapsplattform & pressmeddelanden) 
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- dialogarbete och gemensam platsmarknadsföring (tidig platsutveckling) 
- genomförande av övriga kommunikationsaktiviteter 

• Ansvarar för konsortiets beslutade kommunikations- och marknadsföringsbudget. 
• Upphandlar vid behov externa resurser, med stöd av kommunens upphandlingsavdelning 

(LOU). 
• Bevakar aktivt vilket material som är att betrakta som konsortieinternt arbetsmaterial 

och material som är möjligt att göra offentligt och kommunicera externt. 
 
Projektledare 
Bedöms 2020 lägga ca 80% av en heltid i arbetet med Etapp 1 
• Driver planarbetet tillsammans med Processledaren och den av konsortiet upphandlade 

planarkitekten.  
• Driver genomförandefrågor. 
• Kontaktperson mellan konsortiet och kommunens tjänstemän. 
• Stöd vid konsortiets upphandlingar – underlag, uppföljning och administration   
• Ansvar för löpande administration och uppföljning som t ex: 
- Ekonomi 
- Huvudtidplan 
- Ansvarar för dokumentarkiv/Teams 

• Deltar aktivt i Projektgrupp och Arbetsgrupp Avgränsning (Detaljplan) 
• Deltar i övriga Arbetsgrupper i erforderliga omfattning 
• Föredragande i Styrgruppen  
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Konsortiegemensamt anlitade konsulter 
Konsortiegemensamma konsulter handlas upp av LSUAB med stöd av kommunens 
upphandlingsavdelning. De konsortiegemensamma konsulterna har månghövdad 
uppdragsgivare och därmed extra viktigt att alla upphandlingar omfattar en tydlig 
uppdragsbeskrivning med ansvar, rapportvägar mm. Resp. arbetsgrupp upprättar underlag, 
uppdragsbeskrivningar mm. Se ekonomirutinen. 
 
Processledare  
• Arbetar på uppdrag av hela konsortiet enligt Styrgruppens beslut  
• Processleder projektets framdrift 
• Driver planarbetet tillsammans med Projektledaren och den av konsortiet upphandlade 

planarkitekten.  
• Samverkar tillsammans med Projektledaren med Stadsbyggnadsavdelning och Mark- och 

exploateringsavdelning i Härryda kommun 
• Identifierar behov av externa resurser (LOU, stöd av kommunens 

upphandlingsavdelning) 
• Leder Projektgruppen 
• Föredragande i Styrgrupp och rapporterar till styrgruppen 

https://sign.visma.net/sv/document-check/def50b0e-c46d-493b-8086-1dc2c2584fc5

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

Page 112 of 695



BILAGA 3.13    
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1 

 
 

2020-11-20 3(4) 

• Samordnar arbetsgrupper/projektplaner – operativ mellan möten, arbetsgrupper har ett 
ansvar att återkoppla till Processledaren.   

 
Övriga konsulter, t ex Planarkitekt 
• Arbetar på uppdrag av hela konsortiet 
• Ansvarar för och driver sina respektive frågor enligt uppdragsbeskrivningar beslutade i 

Projektgrupp/Styrgrupp 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Exploatörernas medarbetare i konsortieorganisationen 
Nedan beskrivs Exploatörernas processkostnadsgrundande bemanning av 
konsortieorganisationen under rubrikerna  
- Styrgrupp 
- Projektgrupp 
- Arbetsgrupper 
- En-/fåmansuppdrag 

 
Exploatörerna bemannar konsortiets Styrgrupp, Projektgrupp och Arbetsgrupper enligt 
beslut i Projektgrupp/Styrgrupp. Omfattningen av arbetsinsatsen är bedömd och värderad 
enligt nedan vilket är underlag till den processkostnad som ska tillgodoräknas resp. 
Exploatör i Förvärvsreduktionen. 
  
Nedan schablonberäkning för Styrgrupp och Projektgrupp utgår från mötesfrekvens och 
arbetet under 2020 och kan för kommande år behöva justeras, då med beslut i Styrgruppen.  
 
Avsikten med beräkningsmodellen är att det värdeskapande arbetet som sker inom 
konsortieorganisationen ska kunna bedömas och budgeteras som processkostnad. 
 
För beräkning av processkostnaden sätts för år 2020 värdet av Exploatörernas tid till 1.100 
kr/timme. Beloppet justeras vid behov, max en gång per år och då i samband med att 
Styrgruppen beslutar om budget för kommande verksamhetsår. 
 
Styrgrupp 
En ledamot per Exploatör med rätt att biträdas av bisittare. Mötesdeltagarna ska vara inlästa 
på ev informations- och beslutsmaterial inför möten. Beredning av ärenden och förberedelse 
av Styrgruppsmöten sker i huvudsak i Arbetsgrupperna och av LSUAB. VD, LSUAB är 
sammankallande. 
 
Exploatörs ledamot tillgodoräknas processkostnadstid, bisittare deltar på Exploatörs egen 
bekostnad. Tidsåtgång och processkostnad bedöms enligt: 
1 möte x 3 timmar varannan månad + ca 1 timme förberedelse + 1 timme efterarbete. 
Ger för 2020:   6 möten x (3 + 1 + 0,5) h x 1.100 kr/h = 29.700 kr/Exploatör 
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Projektgrupp 
En ordinarie ledamot per Exploatör samt en ersättare. Båda får delta på möten tillsammans 
om de önskar. Mötesdeltagarna ska vara inlästa på ev informations- och beslutsmaterial 
inför möten. Beredning av ärenden och förberedelse av Projektgruppsmöten sker i huvudsak 
Arbetsgrupperna, av LSUAB och av Processledaren som är sammankallande. 
 
En ledamot per Exploatör tillgodoräknas processkostnadstid. Ersättare som deltar på samma 
möte som ordinarie ledamot deltar på Exploatörs egen bekostnad. Tidsåtgång och 
processkostnad bedöms och budgeteras enligt nedan. Vid varje års utgång justeras resp 
Exploatörs nedlagda processkostnad enligt verkligt antal möten som hållits under året x 
beslutad tidsåtgång per möte. 
1 möte x 3 timmar varje månad + ca 1 timme förberedelse + 1 timme efterarbete 
Ger för 2020:   11 möten x (3 + 1 + 0,5) h x 1.100 kr/h    = 54.450 kr/Exploatör  
 
Arbetsgrupper 
Projektgruppen tillsätter arbetsgrupper som fokuserar på specifika teman. Alla 
arbetsgrupper ska ha en sammankallande ledamot samt en eller flera deltagande ledamöter. 
Ledamöterna ska som huvudregel komma från olika Exploatörer men undantag får 
förekomma. 
 
Arbetsgrupperna bedriver sina uppgifter utifrån resp Projektbeskrivning. Sammankallande 
ledamoten rapporterar kontinuerligt till Processledaren och LSUAB för att möjliggöra 
samordning och uppföljning. Sammankallande ledamot är kontaktperson med övriga 
grupper och föredragande i Projektgruppen.  
 
I samband med Projekt- och Styrgruppens tillsättande av Arbetsgrupper ska omfattningen av 
gruppernas arbete bedömas, erforderligt antal deltagare beslutas samt sammankallande och 
deltagande parter utses. För varje Arbetsgrupp som inrättas ska en schablon för 
processkostnadstid för sammankallande resp deltagande ledamot enligt ovan principiella 
modell beslutas. Den bedömda processkostnadstiden ska framgå av arbetsgruppens 
Projektbeskrivning och beslutas av Styrgruppen. 
 
I samband med signering av Samarbetsavtal I ska de redan inrättade Arbetsgrupperna 
uppdatera sina respektive Projektbeskrivningar och budgetar med bedömd 
processkostnadstid för beslut i Styrgruppen.  
 
En-/fåmansuppdrag 
Styr- Projekt- och Arbetsgrupper kan anlita externa konsulter enligt sina respektive 
ansvarsområden och budget. Om grupperna istället engagerar en eller flera medarbetare 
från Exploatörerna för någon uppgift, t ex specialister inom olika områden, så ska tiden för 
sådan uppgift också bedömas, värderas och beslutas enligt modellen ovan. 
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LSUABs arbete med     
Etapp 1

%-satsen = bedömd andel 
av heltid i budget för 2020

Arbetsinnehåll enligt bilaga 
3.13 Samarbetsavtal I

VD, 55%

Strategisk kommunikatör, 
40%

Projektledare, 80%

Bolagets övriga 
driftskostnader enl budget

Av  konsortiet upphandlade tjänster 
och produkter för projektets framdrift:

Processledare

Planförberedande arbete; Volym och 
byggbarhetsstudie, kartunderlag och 
fältarbete, Massbalans, Avgränsning, 
dialog FÖP, Beskrivningar, 
Planansökan el motsv.

Planarkitekt

Utredningar inom planarbetet; buller, 
markmiljö, luftmiljö, naturvärden, 
geoteknik, terränganpassning, trafik, 
dagvatten,  gestaltning, solstudier, 
parkeringsbehov, riskanalyser osv

Utredningar i genomförandefrågor, 
kalkyler exploateringsekonomi, 
byggrättsvärdering, succesiva avtal, 
lottindelning, dokumenthantering mm

Visionsworkshop, 
Målbildsformulering, Lobbying 
stationsläge, Visionsvideo,  
Marknadsanalyser

Kommunikation, varumärkesarbete,  
platsutveckling, identitetsarbete, 
intressentdialog, digitala och analoga 
modeller

LSUABs arbete med       
hela Landvetter Södra 

%-satsen = bedömd andel 
av heltid i budget för 2020

VD, 45%

Strategisk kommunikatör, 
60%

Projektledare, 20%

Bolagets övriga 
driftskostnader enl budget

Processkostnader
Budget beslutas i konsortiets Styrgrupp

Exploatörernas arbete med 
egna resurser

Ledning och deltagande i 
konsortieorganisationen. 
Styrgrupp, Projektgrupp och  
Arbetsgrupper enligt schablon 
för roller i konsortiegrupper, se 
bilaga 3.13 Samarbetsavtal I

Specialister i definierade 
uppdrag. Enligt ök för tjänster 
som någon part i konsortiet tar 
på sig istället för att konsortiet 
handlar upp externt.

Landvetter Södra Utveckling ABs kostnader

Finansieras av 
Exploatörerna genom 
den fasta* Årsavgiften

Finansieras av Parterna
Nedlagda kostnader debiteras 2 ggr/år 

Finansieras av 
Härryda Kommun

Finansieras av respektive 
Exploatör

Ingår i Förvärvsreduktionen
(i vilken även erlagt Utvecklingsbidrag och Optionsavgift ingår, vilket ej visas i bilden ovan)

**HK och konsortiet ska beskriva arbetsform och organisation utifrån principerna i HKs rutinbeskrivning av 

Exploatörsdriven planprocess version 2019-04-10 med tillägget att beräkningsmodellen för löpande plankostnader

är  Samordnarens antal timmar x […]kr. 

Landvetter Södra, Etapp 1 - Processkostnadsåtgärder
Bilaga 4.12

Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1

* Årsavgiften är beräknad utifrån 

6/7 av budget 2020. Därefter fast 

+ arbetskostnadsindex.

Löpande 
plankostnader

Härryda 
Kommuns 
kostnader för 
planhand-
läggning och 
myndighets-
utövning. Dvs 
Samordnaren + 
HKs tjänstemän 
enligt HKs rutin-
beskrivning av 
Exploatörs-
driven 
planprocess**

Finansieras av HK.
50% debiteras Expl vid 

resp.detaljplans
lagakraftvinnande 

Plankostnader

1(2)2020-11-20
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Bedömt 
marknadsvärde 

Mark med byggrätt

Köpare inom konsortiet

Fast planavgift enl taxa 
erläggs i samband med 

bygglov

(Fiktiv köpare utanför konsortiet)

Köpeskilling 
konsortiepart

Köpeskilling               
extern part

Konsortiets plan- och 
utvecklingsarbete

(Processkostnader, 
Utvecklingsbidrag, Årsavgift, 

Optionsavgift)

Förvärvs-
reduktion
(dvs förskotts-
betalad del av 
köpeskilling 
som avräknas 
vid 
markaffärens 
genomförande)

(Fast planavgift enl taxa 
erläggs i samband med 

bygglov) 50% av ”Löpande plankostnad”

Värdering av byggrätterna 
utgår från att planavgift 
erläggs enligt taxa

Med ”löpande plankostnad” avses Härryda Kommuns kostnader för 
planhandläggning och myndighetsutövning. Dvs Samordnaren + HK 
tjänstemän enligt HKs rutinbeskrivning av Exploatörsdriven 
planprocess version 2019-04-10 samt tillägget att 
beräkningsmodellen är:
”Löpande plankostnad” =  Samordnarens antal timmar x 3.450 kr för 
2021. Därefter uppräknas timkostnaden med Arbetskostnadsindex.

Byggrätter för ”samhällsfastigheter” som 
HK behåller i steg 1 i lottfördelningen 
debiteras Planavgift enligt taxa även om 
någon av Exploatörerna är köpare.

2(2)

Landvetter Södra, Etapp 1 - Processkostnadsåtgärder
Bilaga 4.12

Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1
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Fördjupad Översiktsplan Laga
kraft

PRINCIPER FÖR EXPLOATÖRSDRIVET PLANARBETE
Planarbetet för Landvetter Södra etapp 1 ska bedrivas av konsortiet med tids- och 
kostnadseffektiv framdrift. Arbetssättet utgår från Härryda Kommuns rutinbeskrivning 
av Exploatörsdriven planprocess version 2019-04-10.

Bilaga 5.1
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra Etapp 1

Komunledning
• övergripande mål
• formella beslut i processens

olika  skeden
• informeras löpande av LSUAB

Kommunens Planorganisation
• säkerställer rätt 

kravspecifikationer gentemot 
konsortie LSE1

• kvalitetssäkrar konsortie LSE1s 
leveranser i samråd med 
projektledaren

• ansvarar för den formella 
planhandläggningen såsom 
samrådsförfarande, granskning 
tjänsteutlåtande mm

• Samordnaren är konsortiets 
kontakt in i kommunen, lotsar 
konsortiet  till rätt funktioner

PL LSUAB / Planarkitekt konsortieLSE1
• kommunens kontakt ochbollplank 

gentemot konsortie LSE1
• säkerställer att kommunens krav 

tillhandahålls och efterlevs
• förankrar framdriften med relevanta 

funktioner hos kommunen / konsortieLSE1
• framtagande av planhandlingar

Konsortiet LSE1
• projektmål
• formella projektbeslut i 

processens olikaskeden
• informeras löpande av

projektledaren/plan-
arkitekten

Plan-
uppdrag

Planförberedande arbete
Ev Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Ev
överklagande

HK styrgrupp LSE1 = 
SHB Ledningsgrupp

• Plan
• Trafik, väg
• VA
• Miljö
• Mark & exploatering
• Bygglov
• …

Sam-
ordnaren

PL LSUAB

Plan-
arkitekt

Arbetsgrupp 
Detaljplan LSE1
• Planarkitekt
• Utredningar
o Geoteknik
o Naturvärden
o Dagvatten
o Trafik
o VA
o …

Projektgrupp

StyrgruppPolitiska besluts-
forum

Övriga Arbetsgrupper 
LSE1
• Kommunikation
• Hållbarhet
• Innovation
• Kalkyl
• ….
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Bilaga 6.1 
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1 

 
      
      

INNEHÅLL BILAGA 6.1 

Kommunikationsstrategi 
 
 
Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling AB  2020-03-18 19 sidor 
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K O M M U N I K A T I O N S -
S T R A T E G I

 

Antagen av styrelsen: 18 mars 2020
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För att skapa ett starkt varumärke, måluppfyllelse  och hög kännedom hos sina intressenter är en

strategi och plan för kommunikation och marknadsföring bra verktyg för att lyckas. Genom att definiera

en tydlig plattform som talar om Hur, När, Var, Vad, till Vem och Varför vi kommunicerar är det lättare

för oss inblandade i Landvetter Södra att sända samma budskap och skapa tydlighet kring vad bolagets

och projektets syfte är. 

 

Detta dokument är Landvetter Södra Utvecklings och projektets kommunikationsstrategi. Syftet är att

du kan använda den som en guide för hur, var och vad vi kommunicerar till vem. En aktivitetsplan som

anger när och var tas också fram för själva genomförandet och förverkligandet av strategin.

 

En viktig del av att kommunicera är att lyssna. Vi ska alltid ha ett stort öra mot  våra målgrupper och när

vi märker att bilden av bolag eller projekt inte stämmer med strategin är det viktigt att vi följer upp och

bemöter utifrån plattformen.

 

K O M M U N I K A T I O N S S T R A T E G I

1

Framtagen av Amanda von Matern
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B A K G R U N D  O C H  V I S I O N
 

All kommunikation ska vara i linje med och utgå från bolagets vision, värdeord och mål för staden. 

“Att bygga en hållbar stad från grunden för minst 25 000
invånare, 15 000 arbetstillfällen och många nyfikna besökare

från hela världen, utifrån inriktningsmålen.”

Landvetter Södra är ett av Västsveriges största och mest nydanande stadsutvecklingsprojekt.

Bakgrunden till att bygga en helt ny, hållbar stad är rådande bostadsbrist, klimatutmaningarna och

behovet av hållbara lösningar i stadsutvecklingen. Platsen Landvetter Södra ligger i Härryda kommun

och har ett strategiskt läge mellan Göteborg och Borås, nära Landvetter flygplats. Beslutet att utveckla

en stad har brett politiskt stöd med några fåtal som är emot projektet. Eftersom staden byggs från

grunden är långsiktig, strategisk kommunikation och marknadsföring avgörande för att sätta platsen på

kartan och attrahera invånare, besökare, näringsliv och investerare. Platsens unika identitet behöver

utvecklas med avstamp i naturen som idag är det som utgör identiteten.
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U T G Å N G S P U N K T E R
Kommunikationen om och marknadsföringen av Landvetter Södra och det kommunägda bolaget

Landvetter Södra Utveckling AB utgår från ägardirektivet taget av Kommunfullmäktige 2017-11-13 och

för året gällande verksamhetsplan. Det övergripande syftet är att skapa nytta för Härryda kommun

och dess invånare. Att jobba strategiskt med kommunikation och marknadsföring är högt

prioriterat och ett verktyg som bolaget använder för att nå målen, hög kännedom om och attraktivitet

hos staden. De politiska inriktningsmålen antagna 2014, att staden som utvecklas ska vara Innovativ,

Modern, Internationell och Mänsklig är också ledorden för bolaget och kommunikationen kring

Landvetter Södra. Flera workshops har genomförts med bolagets styrelse för utveckling av strategi

och budskap. 

 

Kommunikationsarbetet sker också i samarbete med kommunens kommunikationsavdelning för att

säkerställa att kommunikationen inte krockar eller skapar förvirring. Där det är relevant utgår

bolagets kommunikation från kommunens antagna styrdokument för kommunikation så som den

nyligen antagna Kommunikationspolicyn. 

Denna kommunikationsstrategi- och plan är

upprättad att gälla för bolaget och staden i sin

helhet. Strategin kompletteras med en

kommunikationsplan och varumärkesplattform för

etapp ett, framtagna tillsammans med de av

partnerbolagen utvalda representanter

i kommunikationsgruppen. Etapp ett avser det som

utvecklas på en yta om cirka 50 hektar (exakt yta

regleras i samarbetsavtal under 2020). För etapp

ett tas en gemensam målbild fram och ledorden

bryts ner och tolkas för att gälla just etapp ett. 

Avgränsning mellan hela Landvetter Södra och

etapp ett definieras i avgränsningsdokument

framtaget av Landvetter Södra, som också

innefattar avgränsning gentemot Härryda kommun.

Eftersom etapp ett är det som händer nu och

kommande tio år framåt kommer mycket

fokus länkas till målbild och varumärkesplattform

för etapp ett i kommunikations-

aktiviteter. Exempelvis kan den geografiska

avgränsningen göras på så sätt

att stationsläget inte är direkt kopplat till etapp ett,  

men stödjer det.

A V G R Ä N S N I N G

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 3

På bilden: Amanda von Matern, Siw Hallbert, Anders Halldén, David Sparredal,  Maria Ådahl, Patrik Linde, 
Per Vorberg, Hans Jakobsson, Dragana Mrdja

https://sign.visma.net/sv/document-check/def50b0e-c46d-493b-8086-1dc2c2584fc5

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

Page 122 of 695



DEN MÄNSKLIGA STADEN

Landvetter Södra är en stad för alla, en demokratisk, jämlik,
inkluderande och uthållig stad, där kroppslig och själslig
hälsa står i centrum. Landvetter Södra erbjuder attraktiva
omgivningar genom att bevara och förädla områdets unika
miljö och karaktär. Likaså erbjuds ett brett utbud av idrott,
kultur och upplevelser i en stad, där det alltid händer något.

DEN MODERNA STADEN

Landvetter Södra är en blandstad med en vågad arkitektur,
som byggs med hög täthet, funktionsblandning och med en
levande och attraktiv stadskärna med mötesplatser för alla.
Staden har unika byggnader, verksamheter, etableringar och
aktiviteter, med höga uppmärksamhetsvärden och är en
förebild för hur ett modernt stationssamhälle ska se ut.

DEN INTERNATIONELLA STADEN

Landvetter Södra har stor betydelse och väcker intresse,
såväl i ett lokalt som regionalt, nationellt och internationellt
perspektiv, där staden är funktionellt integrerad med
Landvetter Airport City med dess utbud av handel, service
och arbetsplatser och med Landvetter flygplats. Staden har
en tydlig internationell karaktär.

DEN INNOVATIVA STADEN

Landvetter Södra erbjuder en flexibel och innovativ miljö,
präglad av entreprenörskap. Under såväl planeringsfas,
byggnation och som färdigställt samhälle utnyttjas de
senaste rönen inom social och teknisk forskning samt
används spjutspetsteknik inom alla
samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö,
transport, trafik och IT.

De  po l i t i s k t  an t a g n a
i n r i k t n i n g små l e n  ä r  de t  s om  s t y r
p l a n e r i n g  o ch  g enom fö r a nde  a v
L a nd v e t t e r  S öd r a .

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 4
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E N  M Y L L R A N D E ,
L E V A N D E  S T A D
M E D  N Ä R H E T  T I L L
N A T U R E N  O C H
V Ä R L D E N .
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attrahera,
intressera,
positionera,
engagera

KOMMUNIKATIONSMÅL

öka kunskap, kännedom och förståelse för varför LS
utvecklas och vad det ger för nytta på individ-,
kommun-, regional och nationell nivå 
stötta och komplettera kommunikation inför och i
samband med samråd FÖP se projektplan
främja kortare ledtid till antagen detaljplan
skapa stolthet hos invånare i Härryda Kommun
och LS  - ambassadörer som gärna berätta om
satsningen så att intresse för att bo i Landvetter
Södra växer 
locka besökare att komma och uppleva Landvetter
Södra

 
 

sätta LS på den lokala, regionala, nationella och den
internationella kartan 
skapa en positiv bild/opinion och känsla kring
stadsutvecklingen av LS 
skapa en positiv bild/opinion för regiontåg och
station i LS
ha stort fokus på dialog med, för projektet,
avgörande intressenter,
särskilt medborgardialog och strategiskt viktiga
myndigheter 
förutom bostäder så ska även ett rikt näringsliv
finnas i Landvetter Södra. Kommunikationen ska
locka investerare och företag att etablera sig i
staden.

 
 

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling

Kommunikationen om Landvetter Södra (LS) ska vara transparent, tillgänglig, skapa engagemang och
nyfikenhet. Kommunikationen ska väcka känslor som wow, här vill jag bo, jobba, besöka, inspirera andra
stadsutvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Det övergripande syftet och målen med kommunikationen för
Landvetter Södra är att den ska:
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STRATEGI OCH FOKUSOMRÅDEN

7

1000

ÖKA  AN T A L E T  F Ö L J A R E  P Å  L I N K E D I N

500

ÖKA  AN T A L E T  P R ENUMERAN T E R

 
Fokus Strategisk kommunikation och marknadsföring LSUAB:
 
- Varumärkesutveckling: grafisk profil, mf i lokalen, mm
- Platsutveckling
- Ansvarig för kommunikation och marknadsföring LS och delprojekt
- Marknadsföra Landvetter Södra lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
- Marknadsföra delprojekt som ska byggas på plats
- Dialog: medborgare, intresseorganisationer, myndigheter, politik, företag, kommuner, regioner, nationellt och
internationellt
- PR - politik, insändare, pressmeddelande
- Digitala plattformar: webb, ta fram och utveckla digitala kanaler, Sociala medier, utveckla och i framkant
- Framtagning kommunikationsstrategi och aktivitetsplan
- Planera och medverka på konferenser, seminarier, mässor, rundabordssamtal lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt
- Bevaka och gå med i Strategiska nätverk
- Vid behov upphandla externa resurser 
- FÖP 
- Samverkan med kommunens kommunikationschef
- Omvärldsbevakning 
- Ansvarig beslutad kommunikations- och marknadsföringsbudget
 
För att uppnå visionen och målbilden om en helt ny, hållbar stad med stationsläge behöver den externa
kommunikationen fokusera på fem övergripande områden 2020, se kommande sidor.

 
 

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling
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Under Sverigeförhandlingen försvann Landvetter Södra som tänkt station. Det pågår nu en

utredning som genomförs av Ramböll. Utredningen beräknas klar 2020 och kommer ut på samråd

Q1-Q2 2020. Under tiden som utredningen pågår så kan bolaget och kommunen kommunicera

värdet av stationsläget, bara fyra minuter från flygplatsen. Se separat kommunikationsplan. 

 

Aktiviteter: skapa separat lobbygrupp?, vid behov engagera experter hos respektive byggaktör?,

anlita extern konsult? Inkludera budskapen i kommunikationen, skriva debattartiklar, strategiska

möten för stöd regionalt och nationellt. 

 

Budskap/argument: öka internationellt intresse för att besöka LS, öka jobbmobiliteten i regionen –

jobba i Gbg el Borås, bo i LS, hållbart att resa med tåg istället för bil (elbuss lika miljövänligt och

bra alternativ?), öka attraktiviteten för nytt bostadsområde,

En av anledningarna till att politiken tog beslut om att utveckla en ny hållbar stad är den

bostadsbrist som råder i Sverige. Kommunen äger rådighet över mark och kan styra. 

 

Aktiviteter: medverka på relevanta konferenser och mässor kopplat till bostadspolitik, bjuda in

bostadsminister, presentera Landvetter Södra i relevanta sammanhang, regelbundna möten med

relevanta aktörer regionalt och nationellt för att öka kunskap och kännedom om LS. 

 

Budskap/argument: genom att utveckla Landvetter Södra bidrar vi till flera regionala, nationella

och internationella styrdokument och mål. Vi bidrar till regionala bostadsförsörjningen

och tillväxten, möjliggör närvaro och verksamhet av fler internationella bolag i regionen, sätter

Västsverige på kartan.

S T A T I O N S L Ä G E

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 8

B O S T A D S B R I S T
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S T R A T E G I S K  P L A C E R I N G
 

Lokalisering nära flygplatsen – redan många arbetsplatser, flygporten för Västsverige, nära världen.

 

Aktiviteter: samverka med Swedavia, identifiera relevanta aktiviteter för att synliggöra LS för

potentiella boende, besökare, näringsliv.

 

Budskap/argument: Bästa staden att bo och jobba i, nära till Göteborg och världen.

Eftersom den nya staden ska byggas i skogsmark, med naturvärden och rikt artbestånd ska 

kommunikationen vara tydlig med hur naturen påverkas. Främsta målgrupper: intresseorganisationer 

såsom Naturskyddsföreningen, föreningar och medborgare som nyttjar skog, sjöar och mark.  

 

Aktiviteter: visa på vad som görs inom hållbarhet, vara transparenta i kommunikationen och visa på 

var vi ska bygga, bjuda in till samtal, engagemang. 

 

Budskap/argument: vi gör det bättre inte sämre, vi agerar medvetet, innovation ger bra verktyg för 

att bygga hållbart på riktigt.

I bolagets ägardirektiv framgår att bolaget ska bära sina egna kostnader - vad innebär det?

Kommunikationen ska vara tydlig med hur ekonomin ser ut och att stora delar av kostnaderna 

täcks genom medel från byggaktörerna i konsortiet. Satsade medel från kommun på bland annat

infrastruktur, markköp, vattenverk, kraftledning osv återfås den dag markförsäljning till 

byggaktörerna sker. 

 

Aktiviteter: vara transparenta med ekonomin för projektet och bolaget, svara på insändare, 

skriva artiklar, uppdatera content om ekonomi i våra kanaler - särskilt gentemot

medborgare/skattebetalare, bjud in till möten för presentation av projektet som helhet, 

skapa förståelse och nyfikenhet. 

 

Budskap/argument: LS är ett stadsutvecklingsprojekt med ekonomi i balans. En hållbar stad skapar 

värden i ekonomi, ekologi och socialt.

N A T U R / H Å L L B A R H E T

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 9

E K O N O M I
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MÅLGRUPPER

INVÅNARE: närboende, ungdomar, familjer, äldre 
Effekt: information, dialog 
 
ÄGARE:  Härryda kommun
Effekt: ägardialog, information till samtliga förvaltningar
 
MYNDIGHETER: Trafikverket, Länsstyrelsen, Boverket
Effekt: delaktighet, information, ökad kännedom
Bransch- och intresseorganisationer: Naturskyddsföreningen, PRO,  
Effekt: information, delaktighet 
 
FÖRETAG: konsortium, markägare, övriga exploatörer, Swedavia, konsulter och
innovationsbolag med fokusområden ex energi, mobilitet, innovationsområden,
digitalisering 
Effekt: delaktighet, samverkan 
 
POLITIKER lokalt, regionalt, nationellt, internationellt: styrelsen LSUAB, Härryda
kommun, VGR, Göteborg, myndigheter, regering, riksdag
Effekt: måluppföljning, information, delaktighet, samverkan
 
REGIONEN och övriga kommuner, utvecklingsbolag:
Effekt: ökad kännedom, samverkan, benchmarking
 
MEDIA lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
Effekt: information, informations- och nyhetsspridning
 
 
Forskare: Chalmers, KTH, IVL mfl 
Effekt: kontinuerlig dialog om vilka utmaningar som ska prioriteras och samverkan,
dialog med forskargrupper 
Finansiärer: Vinnova, VGR, Energimyndigheten, markägare, konsortium, stiftelser
mm, investerare? 
Effekt: finansiering, information, nätverk, (långsiktig stabil utveckling, budget i
balans) 
Nätverk: Gröna Städer, IASP, regeringens utredning Samordning för
bostadsbyggande, BRG, Västsvenska handelskammaren, Västsvenska turistrådet,
Göteborg & Co, Citylab 
Effekt: dialog, ökad kännedom, internationell samverkan, benchmarking 
Studenter: Chalmers, KTH, GU, grundskolor för Minecraft 
Effekt: delaktighet 
Medarbetare och potentiella medarbetare 
Effekt: employer branding

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 10

Primära

Sekundära
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KANALKARTA

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling

L i n k e d I n  
f ö l j a r e :  0 - 4 9 0

We b b s i d a :
www . l a n d v e t t e r s o d r a . s e

N ä s t a  k a n a l  2 0 2 0 ?

Bolagets webbsida är en av huvudkanalerna som vi
uppdaterar och där vi sprider information om bolaget
och projektet. I mars 2019 skapades också en LinkedIn-
sida för bolaget. Val av sociala mediekanal utgick från
den fas där bolaget befann sig med att välja, utvärdera
och skriva avtal med byggaktörer. Den målgrupp som i
det skedet låg närmast till hands att kommunicera med
och skapa kännedom hos var just företag, andra
kommuner, liknande projekt och politiker. 

När målbild och varumärkesplattform tar form för
etapp ett och staden Landvetter Södra kommer
kanalpaletten att utökas med de kanaler som anses
mest relevanta och där våra primära målgrupper
befinner sig.

N y h e t s b r e v
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PLATSVARUMÄRKET BÖRJAR I 
VÅRA LOKALER

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 12

Bolaget sitter i en ljus, transparent och central lokal. Det ger oss möjligheter att skapa en plats som genomsyras av
vårt varumärke. Lokalen är tänkt att vara en mötesplats med rum för dialog. I materialval och skyltning visas vår
värdegrund och pågående arbete upp. På sikt är målet att kunna välkomna invånare och nyfikna besökare i en
innovativ dialogbyggnad på plats i Landvetter Södra.
 
Amanda von Matern är ansvarig för design i lokalen och den som i samråd med vd beslutar om inköp av möbler
och inredningsdetaljer.
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BUDSKAP
Huvudbudskap 
- Vi utvecklar en hållbar stad från grunden för minst 25 000 invånare, 15 000 arbetstillfällen och många
nyfikna besökare - en unik möjlighet. 
- Vi bygger en state of art inom hållbar stadsutveckling – en modell för export och replikering. 
- Vi bidrar till tillväxten i Västra Götaland Framtidens boende/stad finns i Landvetter Södra. 
 
 
 
Budskap för speciella teman (ex Stationsläget, mobilitet) 
- Vi har en unik möjlighet att göra rätt från början, att bygga offgrid, bilfritt med människan i fokus. 
- Effektiv, hållbar kollektivtrafik är en av nyckelfaktorerna för att vi ska kunna erbjuda våra invånare en
sömlös vardag, dygnet runt, året om. 
- Med ett regionaltåg och station i Landvetter Södra kan våra invånare och besökare ta sig till flygplatsen
på 4 minuter, Göteborg och Borås på 20 minuter.

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 13
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TALESPERSONER
De som är ansiktet utåt i kontakt med media är vd Maria Ådahl, styrelseordförande Per Vorberg och som
pressansvarig Amanda von Matern. Alla bär ett ansvar att hålla sig uppdaterade och säkerställa att allt
material, artiklar och content är i enlighet med vår grafiska profil, tonalitet och budskap. Vid kontakt med
media och i fall där det blir intervju ska text alltid skickas för korr och faktagranskning av ansvarig för
strategisk kommunikation. När kontakt tagits och om intervju bokas meddelar Maria och Per det så att
Amanda kan boka in tid för genomläsning, men också planera in i content plan och spridning.
 
En av huvudaktiviteterna för att öka kännedomen om projektet och bolaget är att medverka och göra
presentationer på diverse konferenser, seminarier och mässor. Presentationer görs av vd,
kommunikations- och marknadsansvarig och styrelseordförande.  Vid visning av ppt säkerställer
presentatör att den är uppdaterad och stämmer vid tveksamheter av det med ansvarig för strategisk
kommunikation. 
 
Ytterligare talespersoner med hänsyn till bildat konsortium 
Till dess att kommunikationsplan för etapp ett är framtagen tillsammans med konsortiemedlemmarna
utser respektive bolag sin talesperson som vid behov kan hänvisas till om frågor berör specifikt bolag
kopplat till projektet Landvetter Södra. Respektive talesperson meddelas bolagets vd och ansvarig
strategisk kommunikation.

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 14

Maria Ådahl, VD  Per Vorberg
Styrelseordförande 

Amanda von Matern
Kommunikations- och marknadsansvarig

Patrik Linde
vice ordförande
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AMBASSADÖRER

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling
15

Alla som på något sätt jobbar med Landvetter Södra Utveckling och stadsutvecklingsprojektet
Landvetter Södra bär ett ansvar som aktiva ambassadörer och positiv spridning av Landvetter Södra och
platsvarumärket. Var och en bär ett ansvar att läsa in sig på kommunikationsstrategin för bolaget och
staden. Har man frågor eller känner sig osäker på vad man ska svara på en viss fråga kan man kontakta
kommunikationsansvarig.

En del av strategin är att arbeta för att invånare och
kollegor i kommunen blir våra ambassadörer.
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En grafisk profil för bolaget och staden har tagits fram 2019. Lokaler, visitkort, vepor, bildval och

presentationsmaterial påverkar mycket hur varumärket uppfattas och ska vara i linje med den grafiska

profilen och ledorden. När bolaget är avsändare används bolagets logotyp och när staden/platsen

marknadsförs används stadens.

 

Logotyp

Symbolen i logotypen representerar de tre dimensionerna i hållbarhet: ekonomisk, ekologisk och

social.

Bolagets kommunikationsstrategi beslutas av bolagets styrelse. Bolagets vd och kommunikations- och

marknadsansvarig står för efterlevnad av varumärket och implementering av de strategiska och

kommunikativa målen som är politiskt beslutade. Kommunikationsstrategin gäller från dess att

bolagets styrelse beslutat om den. Revision vartannat år. Bolagsledningen ansvarar för att strategin

följs upp med årlig rapportering i verksamhetsberättelse.  Bolaget verkar för att vara en kommunikativ

organisation.

G R A F I S K  P R O F I L

A N S V A R  O C H  U P P F Ö L J N I N G

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 16
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K R I S H A N T E R I N G

Om kris skulle uppstå i form av negativ debatt, inspel från intressent (medborgare, projektpartner,

intresseorganisationer eller annan) som kan bedömas skada varumärket negativt och behöver

bemötas kallas talespersoner och ansvarig strategisk kommunikation till ett möte för att bena ut och

kartlägga nuläget och lägga en plan för kommunikationen. Det ät viktigt att synka budskapen så att

storyn blir enhetlig. Därefter förankras det i övriga styrelsen och berörda aktörer runt omkring oss,

såsom konsortiemedlemmar och markägare. Viktigt att ställa frågor som: 

- Vad har hänt? 

- Hur kunde det hända?

- Vad ska vi göra åt det? 

- Vad ska man säga? 

Använd de gyllene reglerna: visa empati, erkänn problemet, säg att du ska göra något åt det. Är man

den part som får vetskap om information som bedöms kunna skada varumärket/bolaget/projektet

negativt meddelas ansvarig strategisk kommunikation och vd. 

 

 

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 17

Efter krisen
Summera, utvärdera och ställ de kritiska frågorna: 

- Gjorde vi rätt? 

- Vad gjorde vi fel? 

- Kan vi göra någonting bättre nästa gång?

 

 

https://sign.visma.net/sv/document-check/def50b0e-c46d-493b-8086-1dc2c2584fc5

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

Page 136 of 695



Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 17
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Bilaga 7.5 
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1 

 
 

  
  
Datum: 2020-11-20  
Reviderad: version 5 Sida 1 (2) 

 

Landvetter Södra Etapp 1 – Principer för prissättning av mark 
 
Byggrätterna inom Etapp 1 delas in i Exploateringslotter som fördelas enligt överenskomna 
andelar inom konsortiet. Byggrätterna ska åsättas marknadsvärde. Parterna ska gemensamt och 
succesivt under utvecklingen av Projektet kalkylera Projektets totala exploateringsekonomi 
vilket innebär bedömning av såväl byggrättsvärden som infrastrukturkostnader och andra 
genomförandekostnader. Som underlag för sådana bedömningar behövs tydlig gränsdragning 
med vad som ingår och inte i markpriset samt vilka åtaganden som åläggs köparna osv. Nedan 
beskrivs principerna för prissättning av marken. Prissättningsmodellen ska preciseras och kan 
komma att justeras under projektets utveckling, då enligt beslut i Styrgruppen. 
 
Generellt 
• Parterna ska under projektets gång gemensamt besluta om andel hyresrätter och 

bostadsrätter i området. Fördelningen ska följa kommunens långsiktiga beslut om 
bostadsförsörjningen. Tills vidare antas en tredjedel hyresrätt. 

 
Byggrättsvärde och bruttoarea 
• Byggrättsvärdet ska sättas per ändamål och per ”ljus BTA” (temperaturreglerad bruttoarea 

ovan mark för huvudbyggnad) enligt detaljplan.  
• ”Ljus BTA” är inte definierad enligt Svensk Standard. Konsortiet ska definiera ”ljus BTA” 

för Projektet och då utgå utifrån BTA och BOA i Svensk Standard (SS 021054:2020).  
• I ”ljus BTA” för bostäder ingår som utgångspunkt inte komplementbyggnader, öppna och 

inglasade balkonger, under- och överbyggnadsrätter samt mörk del av souterrängplan och 
vindsutrymmen. Förtydliganden kring hur dessa ytor ska bedömas ska beskrivas av 
konsortiet före marknadsvärdering av byggrätterna. 

• Eventuell ”ljus BTA” för allmännyttiga ändamål inom exploateringslotter, som exempelvis 
transformatorstation eller annan teknisk anläggning ska ej vara köpeskillingsgrundande 
”ljus BTA”. 

• Köpeskilling för respektive exploateringslott ska beräknas utifrån bedömd ”ljus BTA” 
enligt detaljplan. Om detaljplanen anger exploateringstal så används dessa, annars 
beräknas ”ljus BTA” på planillustrationen.  

• Bedömda antal kvm ”ljus BTA” ska beakta målsättningen med en flexibel detaljplan. 
 

Prissättningen utgår från följande avseende markförhållanden 
• Exploateringslotterna består av obebyggd, oförorenad natur/skogsmark (känslig 

markanvändning enligt Naturvårdsverkets riktvärden) och är fri från underjordiska 
ledningar samt fri från fornlämningar. 

• Prissättningen av respektive byggrätt ska avspegla de faktiska 
grundläggningsförhållandena. Om erforderligt så kompletteras de geotekniska utredningar 
som innefattas i framtagande av detaljplan. 

• Konsortiet ska, före lottval, beredas tillfälle att undersöka värdepåverkande omständigheter 
gällande geotekniska förutsättningar.  
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Bilaga 7.5 
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1 

 
 

  
  
Datum: 2020-11-20  
Reviderad: version 5 Sida 2 (2) 

 

• Exploateringslotten skall vid tillträdet lämnas orörd. Eventuellt värde av skog tillfaller 
köparen, likaså kostnaden för avverkning. 

 
Gatukostnadsersättning, planavgift och förrättningskostnader 
• Med de markanvisade byggrätterna följer inte någon skyldighet att betala 

exploateringsbidrag och/eller gatukostnadsersättning för utförande av allmän plats, den 
kostnaden ingår i vederlaget för marken/byggrätten. 

• Säljaren (kommunen) ansvarar för och bekostar all utbyggnad av allmänna anläggningar 
som ledningar, gator, parkmark och annan allmän plats. 

• Utformning och krav på allmänna anläggningar ska preciseras under projektets utveckling 
och följa teknisk kravställan från kommunen. Likaså gestaltning av allmän plats och 
konstnärlig utsmyckning. 

• Detaljplanen drivs som Exploatörsdriven detaljplan. Exploatörerna betalar löpande 
plankostnader enligt separat överenskommelse. Planavgift enligt taxa kommer därför inte 
att debiteras i samband med bygglov. 

• Säljaren (kommunen) bekostar förrättningskostnader som är hänförliga till tillskapandet av 
exploateringslotterna.  

• Exploateringslotterna ska inte besväras av servitut eller nyttjanderätter som förhindrar 
maximal utnyttjande av byggrätt enligt detaljplanen. 

 
Ledningsanslutningar 
• Köparen ansvarar för anslutningsavgifter för VA och dagvatten och för att ansluta 

exploateringslott till el, fiber och värme enligt för tiden för anslutning gällande taxa. 
• Förläggning av ledningar på kvartersmark inom exploateringslott utförs av resp exploatör.  
 
Förfogandeinskränkning 
• De exploateringslotter som överlåts för uppförande av bostäder upplåtna med hyresrätt ska 

omfattas av ett förfogandeförbud, som innebär att bostäderna i fastigheterna inte får 
upplåtas eller överlåtas med annan rätt än hyresrätt utan kommunens godkännande. 
Förfogandeförbudet ska gälla i 10 år från tillträde. 

• Vid eventuell ombildning från hyresrätt till bostadsrätt år 11-20 från tillträde, utgår 
tilläggsköpeskilling med mellanskillnaden till värdet av byggrätt för bostadsrätt. 

 
Köpeskillingens erläggande 
• Köpeskilling erläggs med 10% vid tecknandet av marköverlåtelseavtal. Resterande belopp 

betalas med räntefri revers. Reversen förfaller till betalning vid tillträde. Tillträde sker vid 
erhållet och lagakraftvunnet mark- eller bygglov för byggnadsarbeten inom den förvärvade 
exploateringslotten. 

• Köpeskillingsreversen säkerställs med moderbolagsborgen och/eller pant i den förvärvade 
fastigheten.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 53        Dnr 2020KS692 

Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra  

  
Härryda kommun äger ca 650 hektar mark i området som benämns Landvetter Södra. Marken 
har ett bokfört värde på 95,9 mnkr, varav markinköp 84,2 mnkr. Under år 2014 antog 
kommunfullmäktige inriktningsmål som ska styra arbetet med planering och genomförande 
av Landvetter Södra. En stor del av arbetet med utvecklingen av området genomför 
kommunen genom det helägda kommunala bolaget Landvetter Södra Utveckling AB 
(LSAUB). Utvecklingsarbetet har utgått ifrån det ägardirektiv som kommunfullmäktige har 
beslutat om för bolaget och den avsiktsförklaring om samverkan och utveckling av Landvetter 
Södras första etapp som kommunen tecknat med valda exploatörer under 2019. 
  
Parterna för etapp 1 inom Landvetter Södra har upprättat ett förslag till Samarbetsavtal I 
mellan Härryda Kommun, LSUAB samt konsortiets övriga parter i form av sammanlagt sex 
exploatörer. Föreslaget samarbetsavtal har tagits fram utifrån tidigare tecknad 
avsiktsförklaring mellan parterna. Avtalet reglerar målsättningen avseende bruttoarea (BTA) 
för exploatörerna och kommunen i den kommande utvecklingen samt översiktliga mål kring 
finansiering, tidplan och organisationsstruktur för samarbetet. 
  
Förevarande samarbetsavtal föreslås ersätta den tidigare ingångna avsiktsförklaringen. 
Samarbetsavtalet kan komma att ersättas eller kompletteras med ett Samarbetsavtal II när fler 
och nya förutsättningar är kända. Alternativt kan aktuellt samarbetsavtal komma att ersättas 
med genomförandeavtal. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 13 januari 2021 
 Avtalsförslag – Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra, inklusive 

avtalsbilagor 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen godkänner Samarbetsavtal I avseende etapp 1 
inom Landvetter Södra mellan Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling AB samt 
exploatörerna Nordr Sverige AB, Serneke Sverige AB, Wallenstam Fastigheter 290 AB, GBJ 
Bostadsutveckling AB, Riksbyggen ekonomisk förening och Skanska Sverige AB/BoKlok 
Housing AB, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektör och 
samhällsbyggnadschef att underteckna samarbetsavtalet. 
 
Roland Jonsson (MP) och Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen avslår Per 
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Vorbergs förslag. 
  

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 avslå Per Vorbergs förslag 
  
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 9.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 
mellan Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling AB samt exploatörerna Nordr 
Sverige AB, Serneke Sverige AB, Wallenstam Fastigheter 290 AB, GBJ Bostadsutveckling 
AB, Riksbyggen ekonomisk förening och Skanska Sverige AB/BoKlok Housing AB. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektör och samhällsbyggnadschef att underteckna 
samarbetsavtalet. 
  

Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 8. Peter Arvidsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med en skriftlig reservation 
före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig reservation från Peter 
Arvidsson. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-02-04  

 

Voteringslista: § 53 
Ärende: Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra,  2020KS692 
 
Omröstningslista 9. 

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   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Kristin Arplöw (S), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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Bilaga 8 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 53 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 16: Samarbetsavtal 1 avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 
Jag reserverar mig mot beslutet att godkänna samarbetsavtalet. Det framtagna 
samarbetsavtalet innebär mycket stora risker för kommunens ekonomi och 
skövlingen av ett område med höga naturvärden Av skrivningarna i 
samarbetsavtalet framgår det tydligt att Härryda kommunen/Landvetter Södra 
Utvecklings AB frånsäger sig styrningen och besluten till exploatörerna i många 
frågor. I avtalet finns även flera faktafel. 
 
Faktafel: 

o Bilaga 1.1 B. Kartan visar en station och järnvägsdragning. Trafikverket har 
varit mycket tydlig att någon station i Landvetter Södra inte är aktuell och 
järnvägsdragningen är inte fastställd 

o ”Samarbetsavtal I ersätter Avsiktsförklaringen.” Hänvisningen till 
avsiktsförklaringen är felaktig eftersom den inte gäller efter 2020-08-27 
och kommunstyrelsen inte har förlängt giltighetstiden innan dess. 

o Bo Klok har tillkommit som exploatör, ej med vid urvalet 
 

Av handlingarna framgår att det berörda området är större en det beskrivna 
Området. Texten i samarbetsavtalet beskriver en framtida exploatering som 
innebär en skövling av stora områden med höga naturvärden och rödlistade arter 
och skydda arter enligt artskyddsförordningen: 

o ”Det noteras även att Projektet med hänsyn till behovet av 
massbalanseringar, mass-förflyttningar och upplagsplatser samt för 
uppnående av en miljö - och kostnadseffektiv transportlösning kan 
komma att inkludera ianspråktagande av och markarbeten inom ett större 
område än själva Området. ”  
 

Många påståenden i avtalet är väldigt allmänna och svårtolkade och ger 
exploatörerna vetorätt och även är i stort majoritetsförhållande i tex styrgrupp: 

o ”Det noteras vidare att Härryda kommun kan komma att bjuda in även 
andra aktörer i utvecklingen av efterföljande etapper inom Landvetter 
Södra. Sådan medverkan kommer dock inte innebära att ny aktör inträder 
i konsortiesamarbetet, om inte Parterna är eniga om det” Exploatörerna 
får vetorätt i frågan. 

o ”Parterna är överens om att Parternas arbete med Projektet i 
konsortieform inte utgör ett enkelt bolag på vilket lagen (1980:1102)  om 
handelsbolag och enkla bolag.” Är inte juridiskt prövat enligt 1980:1102 

o ”Konsortiet ska kännetecknas av ömsesidig kompromiss- och välvilja samt, 
med beaktande av för Parterna tillämpliga konkurrensbestämmelser, 
börsregler, sekretessåtaganden, offentlighetsprincip och andra liknande 
åtaganden och skyldigheter, av öppenhet och transparens.” Det fram går 
inte hur detta skall göras? Risk för kartellbildning ej hanterat? 

o ”Finansieringsmodellen för Projektet baseras också på att ekonomin, i 
största möjliga mån, ska vara en god affär för alla Parter” Enligt god 
ekonomisk hushållning för kommunen så finna det tydliga regler för 
ekonomiskt utfall och även i aktiebolag har tydliga regler för ekonomist 
utfall. Att ha som mål att det inte ska gå med förlust är helt oacceptabelt. 
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Bilaga 8 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 53 

o ”För tydlighetens skull antecknas att sådant förvärv också är beroende av 
medverkan från nuvarande markägare, i den mån kommunen saknar 
möjlighet att lösa in marken enligt lag.” Är det tänkt att expropriera mark 
från markägare som inte säljer till kommunen? 

 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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§ 246      Dnr 2019KS504

Avsiktsförklaring avseende etapp 1 inom Landvetter södra 

 
Härryda kommun äger ca 650 hektar mark i området som benämns Landvetter Södra. Marken 
har ett bokfört värde på 91,8 mkr, varav markinköp 84,2 mkr. Under år 2014 antog 
kommunfullmäktige inriktningsmål som ska styra arbetet med planering och genomförande 
av Landvetter Södra. Mycket av arbetet med utvecklingen av området genomför kommunen 
genom det helägda kommunala bolaget Landvetter Södra Utveckling AB. Bolaget ska bland 
annat utgöra ett dialogforum för kommunen, fastighetsägare exploatörer och övriga 
intressenter.

VD i Landvetter Södra Utveckling AB (LSUAB) har upprättat ett förslag till avsiktsförklaring 
mellan Härryda Kommun, det helägda dotterbolaget LSUAB samt övriga parter i form av 
sammanlagt 6 exploatörer. Avsiktsförklaringen avser etapp 1 som omfattar ca 50 hektar mark 
av sammanlagt ca 650 hektar exploateringsbar mark.

Syftet med avsiktsförklaringen, som inte är bindande, är bland annat att reglera finansieringen 
av verksamheten i bolaget LSUAB och därmed bidra till att förverkliga och marknadsföra 
Landvetter Södra. Initialt ska exploatörerna finansiera hälften av bolagets kostnader och 
Härryda kommun den andra halvan. Exploatörerna har rätt att få tillbaka den erlagda 
ersättningen under förutsättning att det sker ett markförvärv, genom motsvarande avdrag på 
köpeskillingen. Kostnaderna som ska bäras av Härryda kommun beräknas bokföras som 
exploateringsutgift.

Avsiktsförklaringen är den första delen av en avtalsstruktur som även ska omfatta:
 Samarbetsavtal I, som ska upprättas senast ett år efter avsiktsförklaringen
 Samarbetsavtal II, som ska upprättas i enlighet med vad som sägs i Samarbetsavtal I
 Genomförandeavtal som ska ingås inför antagande av detaljplan
 Marköverlåtelseavtal som ska ingås mellan Härryda kommun och exploatörerna 

samtidigt som Genomförandeavtal ingås
 

Från ekonomifunktionen föreligger skrivelse daterad den 26 augusti 2019.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Kersti Lagergren (M) och Patrik Linde (S) att 
kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring om förtur till markområde mellan Härryda 
kommun och Landvetter Södra Utveckling AB samt exploatörerna Veidekke Bostad AB, 
Serneke Projektstyrning AB, Wallenstam AB, GBJ Bygg AB, Riksbyggen ekonomisk 
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förening och Skanska Sverige AB enligt föreliggande förslag, samt att kommunstyrelsen 
uppdrar åt kommundirektör och samhällsbyggnadschef att underteckna avsiktsförklaringen.

Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen avslår avsiktsförklaringen med 
följande motivering ”Etapp nr 1 omfattar ett område inom området Landvetter Södra. För 
området Landvetter Södra pågår en fördjupad översiktsplan som inte är redovisad för KS eller 
KF. Man kan inte ta ett beslut innan vi har ett underlag från den fördjupade översiktsplanen.”
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med följande motivering:
- att i § 1.1 förtydligas med vad som inkluderas i ordet "hållbart".
- att i § 1.1 speciellt förtydligas om det i ordet "hållbart" ingår att boende på egen hand skall 
kunna betala hyror utan bidrag eller annat stöd från samhället.
- att i § 5.10 följande text stryks: ",äger Exploatörer rätt att återfå Utvecklingsbidraget och 
årsavgifter".
- att i §5.10 följande text läggs till: ", att exploatör ej har rätt till skadestånd från varken 
LSUAB eller från Härryda Kommun".
- att ny paragraf läggs till, som ger Härryda kommun ensidig rätt att säga upp 
avsiktsförklaring, utan att exploatörer har rätt till ersättning eller rätt till skadeståndsanspråk 
gentemot Härryda kommun eller LSUAB.

I andra hand yrkar Peter Arvidsson att kommunstyrelsen avslår avsiktsförklaringen.

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Peter Arvidssons 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande och Roland 
Jonssons och Peter Arvidssons avslagsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 

Propositioner 

Peter Arvidssons återremissyrkande
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om återremiss röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 11 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 3 voteringslista.

Per Vorbergs yrkande mot avslag
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande mot avslag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.
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Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
Per Vorbergs yrkande röstar Ja. Den som avslår yrkandet röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 11 ledamöter röstar Ja och 2 röstar Nej. Bilaga 4 voteringslista.

Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring om förtur till markområde mellan Härryda 
kommun och Landvetter Södra Utveckling AB samt exploatörerna Veidekke Bostad AB, 
Serneke Projektstyrning AB, Wallenstam AB, GBJ Bygg AB, Riksbyggen ekonomisk 
förening och Skanska Sverige AB enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektör och samhällsbyggnadschef att underteckna 
avsiktsförklaringen.

Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson (M) och Peter Arvidsson (SD). Bilaga 5 och 6 
skriftliga reservationer.

----------------------
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2019-09-25

Voteringslista: § 246
Ärende: Avsiktsförklaring avseende etapp 1 inom Landvetter södra,  2019KS504

Bilaga 3. Voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Bengt Johansson (M), ersättare X
Hengameh Mokhtari (M), ersättare X
Wiwiann Niklasson (S), ersättare X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 11 1 1

Bilaga 4. Voteringslista.

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Bengt Johansson (M), ersättare X
Hengameh Mokhtari (M), ersättare X
Wiwiann Niklasson (S), ersättare X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 11 2 0
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Bilaga 5 till protokollet. Ks 25 september 2019 § 246 

Reservation Avsiktsförklaring avseende etapp 1 inom Landvetter Södra

Vi reserverar oss mot beslutet då detta beslut tas innan den fördjupade översiktsplanen är 
presenterad, samrådd, granskning och antagen.

Etapp 1 ligger inom området för den pågående fördjupade översiktsplanen för Landvetter 
Södra. 

Kommunens beskrivning av uppdraget är:

”Just nu pågår arbete med en fördjupning av översiktsplanen för Landvetter södra. Syftet med 
fördjupningen är att tydliggöra kommunens långsiktiga vilja för hur och till vilka ändamål 
som mark- och vattenområdena inom Landvetter södra ska användas samt att beskriva 
förslagets konsekvenser.”

”Förslaget till mark- och vattenanvändningen kommer att vara föremål för samråd och ställas 
ut för granskning. Under både samråd och granskning kommer det att finnas möjligheter att 
lämna synpunkter på förslaget.”

Den fördjupade översiktsplanen inte är klar och därmed är inte heller de kommande 
konsekvenserna redovisade. 
Trots det tar kommunstyrelsen ett beslut om avsiktsförklaring för etapp 1 och börjar 
tillsammans med exploatörer planera för en del av området.

För Miljöpartiet i Härryda

Roland Jonsson
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Bilaga 6 till protokollet. Ks 25 september 2019 § 246 

Reservation Avsiktsförklaring avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 

Jag reserverar mig mot beslutet att ingå avtalet främst på följande grunder:
 - avtalet ger alltför ensidigt risktagande för kommunen och innebär att Kommunen kan komma att få 
betala externa parter om projektet inte blir av.
- Grundförutsättningar för Landvetter Södra har under utredningstiden ändrats så gravt att 
utredningar som gjorts och konsultrapporter som köps inte längre stödjer projektet. Exempelvis men 
inte uteslutande: oklarheter om tågbana, oklarheter om station vid eventuell ny tågbana, AirPort City 
och förslaget om nytt skatteutjämningssystem.
- Kalkyler och riskanalyser av projektet med nuvarande förutsättningar är undermåliga eller har inte 
gjorts.
- Oklarheter om hur projektet gynnar nuvarande medlemmar i Kommunen.

Peter Arvidsson
Sverigedemokraterna
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§ 409  Dnr 2016KS40 

Avbryta uppdrag med fördjupning av översiktsplanen och 
genomförandestrategi för Landvetter södra  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avbryter uppdraget med fördjupning av översiktsplanen och 
genomförandestrategi för Landvetter södra. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att planområdet för fördjupningen av Landvetter södra behandlas 
inom ramen för det pågående arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen. 
  

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen den 29 februari 2016 § 68 att ta fram en 
fördjupning av översiktsplanen för Landvetter södra och en genomförandestrategi. Sedan 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen startades har förutsättningarna förändrats och 
flera andra beslut har fattats kring utvecklingen av området.  
  
Uppdraget med fördjupningen omfattar ett större geografiskt område och en längre tidsperiod 
än vad som vanligtvis behandlas i fördjupningar av översiktsplanen. Under 2020 och 2021 har 
olika alternativ övervägts för att skapa framdrift i processen, framförallt de två alternativen att 
avgränsa uppdraget eller att avsluta processen till förmån för andra processer. 
  
Förvaltningen bedömer att planeringen av området kan gå vidare i andra planeringsprocesser 
än i en fördjupning av översiktsplan. Den mest övergripande planeringen kan inkluderas i det 
pågående arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen och det mer detaljerade 
arbetet genomförs inom kommande detaljplaner inom området.  
  
Framtaget material inom ramen för fördjupningen kommer att användas i det fortsatta arbetet 
utifrån behov och aktualitet. Utifrån samrådssynpunkterna, samrådshandlingarna och 
upprättade utredningar finns fortsatt ett stort antal frågor kopplat till planeringen och 
genomförandet av området. Dessa behöver behandlas i pågående och kommande processer.  
  
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att arbetet med genomförandet av området kan 
ske på andra sätt än i detta uppdrag och att uppdraget med att ta fram en fördjupad 
översiktsplan och genomförandestrategi därför kan avbrytas och införlivas i andra pågående 
och kommande processer. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 oktober 2021 
 Kommunstyrelsen beslut den 29 februari 2016 § 68 
 Kommunstyrelsens beslut den 2 april 2020 § 140 
 Sammanställning av inkomna synpunkter 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Mikael Johannison (M) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, avbryter uppdraget med fördjupning av översiktsplanen 
och genomförandestrategi för Landvetter södra, samt att kommunstyrelsen beslutar att 
planområdet för fördjupningen av Landvetter södra behandlas inom ramen för det pågående 
arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen. 
  

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

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

Page 2 of 2Page 2 of 2Page 184 of 695



LANDVETTER SÖDRA
En hållbar stad

2021-11-24

1Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder Landvetter Södra, Etapp 1

Etapp 1, översiktlig beskrivning

1
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Vision och målbild

2021-11-24 Landvetter Södra, Etapp 1 2

Målet är en ny typ av boendemiljö

En viktig utgångspunkt är att anpassa utbyggnaden 
inom Landvetter Södra till naturens förutsättningar 
med naturvärden och varierande topografi.

Bebyggelsen ska inkludera bostäder, handel, service, 
arbetsplatser, fritidsområden och innovativ 
mobilitetslösningar. 

Både arbetsprocessen och slutprodukten ska visa 
konsortiets höga ambitioner avseende hållbarhet 
och innovation. Inriktningsmålen om den mänskliga, 
moderna, internationella och innovativa staden 
kommer att brytas ned så att de blir tydliga för denna 
första etapp inom Landvetter Södra.

Inriktningsmålen ska tydliggöras i såväl arbetsprocess 
som slutprodukt.

Konsortiet ska skapa en unik boendemiljö med ca 
4000 bostäder. Platsens läge erbjuder både fantastisk 
närhet till naturen och har ett strategiskt läge inom 
en stor arbetsmarknadsregion. Läget lockar många 
olika målgrupper avseende såväl livsstil som ålder 
och hushållsstorlek. Därmed ges förutsättningar att 
utveckla boenden i olika storlekar, i olika typer av hus 
och med olika upplåtelseformer. 

Omfattningen på området borgar för att både kunna 
nå en demografisk blandning samt ett ge underlag 
för verksamheter, kommunal service och inte minst 
kollektivtrafik.
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Bolagens intresseanmälningar

3

Övergripande strategier från LSUAB och Härryda kommun

Strategiska dokument
Avsiktsförklaring och Samarbetsavtal

2021-11-24 Landvetter Södra, Etapp 1 3
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2021-11-24 Landvetter Södra, Etapp 1 4

Området
Etapp 1 Landvetter Södra ska under planarbetets inledande fas avgränsas inom området illustrerat i blått. 
Området är kommunägd mark i norra delen av FÖP-området. I söder begränsas området av järnvägskorridoren som är 
Trafikverkets först rangordnande alternativ. Centralt inom området undantas ett skifte privat mark från bebyggelse.
Anslutningsvägar kan komma att planläggas delvis genom privat mark. Lägen fastställs i respektive detaljplan. Preliminära lägen 
utifrån FÖP är markerade med orange pilar.

Preliminär järnvägskorridor
Trafikverkets lokaliserings-utredning visar flera 
alternativ. Detta läge är rangordnat som nr 1.

https://sign.visma.net/sv/document-check/ab332d9a-45a6-472c-96c0-7967208739f2

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

Page 188 of 695



Landvetter Södra, Etapp 12021-11-24 5

I det planförberedande arbetet har de byggbara ytorna 
samt lämpliga lägen för platser, vägar och andra stråk 
översiktligt bedömts. 

Utgångspunkter har varit platsens topografi, lägen för 
våtmarker, vattendrag mm samt utredningsresultat och 
kartmaterial från FÖP-arbetet. 

Exempelkartan är från en teknisk bebyggelseutredning 
där framförallt topografi och massbalans har beaktats. 
Massbalans är väsentligt för ekonomi, utförandetid och 
inte minst hållbarhet. 

Det inledande detaljplanarbetet ska ytterligare utreda 
lämpliga bebyggelseytor och val av indelning av 
området i flera detaljplaner. Etapp 1 föreslås delas in i 
flera detaljplaner om preliminärt 800-1200 bostäder i 
vardera. Med avsikten att nå totalt ca 445.000 kvm BTA 
bostäder enligt Samarbetsavtalet.

Byggbara ytor
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Landvetter Södra, Etapp 12021-11-24 6

Bebyggelse och mellanrum
Området består i huvudsak av kuperad skogsterräng. Den 
omväxlande terrängen är en av områdets utmaningar men 
och också en central kvalitet för de framtida boende. 

Planarbetet kommer att omfatta åtskilliga studier av 
bebyggelsetyper och byggmetoder för att utnyttja platsens 
kvaliteter. Området ska innehålla olika upplåtelseformen 
men lika viktigt är olika storlekar av boenden och i olika 
typer av hus. 

Ett samhälle utmärks inte bara av sina byggnader utan väl så 
mycket av mellanrummen mellan byggnaderna. Planarbetet 
och genomförandet ska präglas av stor omsorg vid 
utformning av platser och stråk. 

Etapp 1 kommer att innehålla vägar och stråk både längs 
och tvärs höjder och dalar. Det gröna och blå ska integreras 
med bebyggelsen. Plasterna inom området kommer att vara 
både sparade naturliga platser och platser som är byggda 
miljöer.

Utöver den fysiska miljön ska attraktivitet skapas genom att 
utbud av service och funktioner som stöder en hållbar 
livsstil i alla dimensioner. Dialog allmänhet och intressenter 
är centralt i att utforma rätt utbud att addera till Landvetter 
Södra.
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Landvetter Södra, Etapp 12021-11-24 7

Teknisk försörjning och kommunal service
Konsortiet har genom LSUAB inlett kontakten med ledningsägarna och kommunens 
förvaltningar för att bekräfta att medieförsörjning och övrig infrastruktur är möjlig. 
Se bifogade dokument från Härryda Energi AB och Härryda vatten och avfall AB.

Medieanslutningar och kapaciteter är initialt prövade i Fördjupade 
översiktsplanens Samrådshandling. Fortsatta erforderliga utredningar kommer att 
ske i inledande arbete med strukturplan och enligt ordinarie rutiner inom 
respektive detaljplan.

Avseende trafik utgår konsortiet från FÖP-underlagen. 

För fiber och digital infrastruktur pågår dialog med kommunens leverantör ip only.

Dimensionering av kommunal service kommer på sedvanligt sätt att behandlas 
inom respektive detaljplan. Inför tecknandet av Samarbetsavtalet gjordes 
översiktlig bedömning utifrån dialog med Sektorn för Teknik och Förvaltningsstöd.
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2021-11-24 Landvetter Södra, Etapp 1 8

Brev från Härryda Energi AB
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2021-11-24 Landvetter Södra, Etapp 1 9

Brev från Härryda Vatten och Avfall AB
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Landvetter Södra, Etapp 12021-11-24 10

Exploateringskalkyl
Enligt Samarbetsavtalet ska Landvetter Södra Etapp 
1 skapas med ekonomi i balans. En 
exploateringskalkyl i balans innebär att kommunens 
intäkter från försäljningen av byggrätterna som 
skapas ska täcka kostnaderna för den infrastruktur 
som kommunen behöver investera i samt ge ett 
relevant överskott.

Med infrastruktur avses här utbyggnad av gator och 
medieförsörjning inklusive de därmed förknippade 
byggherrekostnaderna. Ekonomi i balans ska även 
gälla för exploatörerna som ska ges möjlighet att 
genomföra projekten med rimlig risk och vinst.

För att kontinuerligt säkerställa projektets 
ekonomiska balans och för att nå uppsatta mål 
tillämpar konsortiet en strukturerad modell för 
succesiv kalkylering. Se presentation från KS 21 
oktober 2021.

Investering, drift och verksamhet av förskolor, skolor, 
idrottshallar, äldreboenden mm ingår i inte i 
infrastrukturen i Exploateringskalkylen. Sådant 
innefattas i de samhällsekonomiska kalkyler som en 
växande kommun alltid har att hantera.
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Landvetter Södra, Etapp 12021-11-24 11

Organisation
Landvetter Södra Etapp 1 avses drivas som konsortsiedriven detaljplaneprocess enligt principerna i Härryda 
Kommuns rutinbeskrivning för Exploatörsdriven detaljplaneprocess. Konsortiet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för dialog kring formerna för samverkan enligt nedan princip. 
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2021-11-24 Landvetter Södra, Etapp 1 12

Landvetter Södra Etapp 1 konsortium leds av LSUAB och är organiserat enligt nedan bild från 
Samarbetsavtalet. Organisationen är dynamisk. Konsortiet handlar upp gemensamma resurser och 
Exploatörerna engagerar medarbetare allteftersom behov av nya kompetenser uppstår.

forts. Organisation
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2021-11-24

landvettersodra.se
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