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Produktion av bostadshus i Herrljunga kommun i allmänhet och på 
fastigheten Styrbjörn i synnerhet. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen erhöll information om fastigheten Styrbjörn 1, 2 och 3, vid 
sammanträde 141215. 
 
Fastighetsreglering har genomförts och försäljningen av tomten till Herrljungabostäder 
AB är genomförd. Herrljungabostäder AB har i uppdrag att planera för bostadshus på 
fastigheten. Planeringen är i slutfasen och ligger inför beställning av hus. 
I planeringen har ingått, att förutom ordinarie bostäder till bostadsmarknadens 
förfogande, även förbereda för boende för ensamkommande barn i två plan, plan 1 och 
plan 2. 
 
I samband med budgetberedningen 2017 togs förnyade diskussioner upp om fastigheten 
i sin helhet, skulle förberedas för bostadsmarknadens förfogande, eller om behovet 
kvarstod, att inrymma bostäder för ensamkommande i fastigheten, enskilda boenden 
och/eller gruppboenden enligt tidigare beslut och planering. Slutsatsen blev att den 
tidigare planeringen skulle kvarstå. Lagt kort ligger.  
 
Bedömning av framtiden, avseende nyanländas möjligheter att söka asyl i Sverige har 
avsevärt förändrats sedan budgetberedningen 2017. I nuläget har antalet nyanlända till 
Sverige avsevärt minskat, såväl för vuxna som för ensamkommande barn/ungdomar. Att 
i nuläget, med visshet, förutsäga att socialnämnden har behov av boende för 
ensamkommande i fastigheten Styrbjörn är inte kommunalekonomiskt försvarbart.  
Lagar som reglerar mottagning av nyanlända samt ersättningsnivåerna har ändrats 
avsevärt och kommer att förändras, med risk för ökade kostnader för medfinansiering av 
nyanländas livsvillkor i kommunerna. 
 
Vision 2020 är tydlig i att Herrljunga kommun ska öka antalet invånare. 
Bostadsförsörjningsprogrammet har höga ambitionsnivåer avseende nyproduktion av 
bostäder. Ska kommunen ha möjlighet att leva upp till bostadsförsörjningsprogrammets 
ambitioner, ska alla möjligheter prövas att skapa nya bostäder för att säkerställa möjlig 
inflyttning till kommunen. 
 
Att prognostisera vad som händer i världen avseende kriser och krig är inte möjligt att 
förutse. Det vi ser i nuläget är en avsevärt lägre nivå på antalet nyanlända vuxna och 
barn/ungdomar. 
 
Socialnämnden har fattat erforderliga beslut utifrån förutsättningarna att behovet finns, 
att inrymma boende för ensamkommande barn/ungdomar i fastigheten Styrbjörn. 
 
Utifrån kommunstyrelsens ansvar för att skapa förutsättningar för tillväxt är det av vikt 
att kommunstyrelsen fastställer de slutgiltiga förutsättningarna för planering av 
bostadshus, Kombohus med 4 våningar,  på fastigheten Styrbjörn.  
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Herrljungabostäder AB behöver ett slutgiltigt klartecken från kommunstyrelsen. Efter 
överläggningar är det lämpligt att kommunstyrelsen fattar beslut om att ge klartecken för 
Herrljungabostäder att påbörja byggnation av bostadshus i enlighet med 
bostadsförsörjningsprogrammet.  
Bostäderna ska stå till bostadsmarknadens förfogande.  
Tidigare angivna och överenskomna planeringsförutsättningar, med avsikt att inrymma 
även boende för ensamkommande barn/ungdomar i fastigheten upphör därmed att gälla. 
 
Beslutet påverkar socialnämndens tidigare fattade beslut avseende boendeplanering för 
ensamkommande barn/ungdomar. 
 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen fastställer att planerat bostadshus på fastigheten Styrbjörn ska stå till 
bostadsmarknadens förfogande.  
Tidigare planering avseende boende för ensamkommande barn/ungdomar i fastigheten 
Styrbjörn, upphör därmed att gälla. 
 
 
Niels Bredberg 
Kommunchef 
 
 
Bilagor: 
Bilaga 1: Bakgrundsbeskrivning 
Bilaga 2: Planeringsunderlag för boende för ensamkommande barn, 2014-04-21 
 
 
 
Bilaga 1: Bakgrundsbeskrivning 
 
Nedan följer en sammanställning av beskrivning av förutsättningarna utifrån 
socialförvaltningens bedömning. 
 
Sakfrågan 
Förmodad överkapacitet av platser på Herrljunga kommuns HVB-hem för 
ensamkommande barn, utifall Socialnämnden får tillgång till ytterligare lokaler. 
 
Sakförhållanden 
Här nedan följer en redovisning av de variabler som påverkar behovet av platser för 
ensamkommande barn på boenden i egen regi.  
 
Nuvarande platsantal 
Herrljunga kommun driver tre HVB-boenden för ensamkommande barn; Stationsvägen 
(11 av 14 platser är belagda), Verkstadsgatan (13/14) samt Sveagatan (20/26). För 
närvarande har kommunala HVB-hem tillåtelse av Inspektionen för vård och omsorg, 
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IVO, att ha fler än en ungdom i varje sovrum, så kallad förtätning. Om detta undantag 
tas tillbaka kommer platsantalet att reduceras till 9, 6 och 15. 
 
Inflödet 
Innevarande år har hittills tre ensamkommande barn anvisats Herrljunga kommun. Det 
går givetvis inte att förutse omfattningen av kommande anvisningsbeslut. Hur stort ett 
framtida mottagande kommer att bli är dels beroende av vilka beslut som tas på 
regeringsnivå och/eller samma nivå i andra länder i EU och dels flyktingsituationen i 
världen. Utifrån den rådande situationen är det dock rimligt att anta att inflödet av 
anvisningar den närmaste tiden kommer att vara litet. 
 
Utflödet 
Av de 62 anvisade barnen Herrljunga kommun har tagit emot har 10 erhållit PUT. I den 
anvisade gruppen finns idag 29 personer som kommer att fylla 18 år inom de kommande 
16 månaderna. Om en person inte har erhållit PUT när den har fyllt 18 år och 
vederbörande inte har något vårdbehov, tar Migrationsverket över ansvaret för personen. 
Vederbörande flyttas till någon av Migrationsverkets förläggningar. Det är naturligtvis 
omöjligt att idag med exakthet förutse hur många av dessa 29 personer som kommer att 
erhålla PUT före 18-årsdagen samt att uttala sig på förhand om eventuella vårdbehov. 
Det är dock inte orimligt att det antal som Migrationsverket kommer att få överta 
ansvaret för, hamnar i spannet 20 – 25 personer, om hänsyn tas till hur många som har 
fått PUT av hela gruppen hittills samt hur många som har haft återstående vårdbehov vid 
18-årsdagen. 
 
 
Förslag på sänkt ersättning från staten 
Det finns ett förslag, som är planerat att träda i kraft 2017-07-01, där ersättningsnivåerna 
från staten sänks kraftigt. Vid en beräkning på vad detta skulle innebära för Herrljunga 
kommun, räknat på det antal personer som är anvisade idag innebär förslaget en 
minskning av intäkter uppgående till drygt 20 miljoner. 
 
 
Tillgång till bostäder 
En ytterligare variabel som påverkar behovet är tillgången till träningslägenheter och 
lägenheter. Det bor idag personer på HVB-hemmen som är över 18 år, har fått PUT 
samt saknar vårdbehov. Dessa personer upptar platser på boendena på grund av att det 
saknas lägenheter. I motsats till ovan uppräknade variabler är detta en sådan som 
kommunen själv kan påverka. 
 
 
Alternativ till HVB 
Det finns vid sidan HVB-hem ett annat alternativ; familjehem. Denna lösning används 
redan idag, företrädelsevis för yngre barn. 
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Konklusion 
Med reservationer för att migration och beslut på regeringsnivå  är omöjliga att förutse 
finns det åtminstone i dagsläget, vid en sammanvägning av ovanstående variabler, inte 
något behov ytterligare kapacitet gällande HVB-boenden för ensamkommande barn i 
Herrljunga kommun.  
 
Robert Rydqvist 
Verksamhetschef 
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      2016 
  
RAPPORT 2016 (kort version) 
  

Sommarlovsentreprenör i Borås för sjätte året 
Borås stad tror på ungdomar och deras drivkraft. 
 

Även sommaren 2016 gav Borås Stad alla ungdomar i ålder 16-19 år, möjligheten att 
bli Sommarlovsentreprenör och driva eget företag med handledning under 
sommarlovet.  
Kranskommunerna erbjöds att köpa platser för sina intresserade ungdomar. 
Flera informationstillfällen genomfördes för intresserade ungdomar i syfte att skapa 
full förståelse för programupplägget samt starta den kreativa processen kring 
affärsidén. 
 
Resultatet av informationsträffarna blev att 35 ungdomar ville stå kvar och vara med i 
Sommarlovsentreprenörsprogrammet. Fördelningen mellan kommunerna var: Borås 
14, Ulricehamn 9, Vårgårda 2, Herrljunga 5, Tranemo 3 och Svenljunga 2.  
Av dessa kom 28 till introduktionsveckan med start den 13 juni. Vi tolkar detta 
fenomen som en mycket beklagansvärd beskrivning av den tid vi lever i. 
 
Programmet ger förutsättningar och stöd för unga att utveckla sin självkänsla, 
kreativitet och företagsamhet genom en idé/affärsidé till ett företag. Syftet med 
projektet är att visa hur entreprenörskapet kan vara en möjlig väg till försörjning samt 
att nya företag och idéer ska växa fram med hjälp av den stöttning entreprenörerna 
får. Grundfilosofin är ”att lära genom att göra” och att uppmuntras till att våga, med 
hjälp av introduktionsutbildning och handledning. 
     
Introduktionsdagarna 13-17 juni inkluderade tankesmedja för att hitta fram till den 
egna affärsidén och utforma sin affärsplan. Under detta arbete fick ungdomarna möta 
ett stort antal specialister som föreläsare och rådgivare. Föreläsningen ”Tag fram 
kraften inom dig” med Susanne Pettersson, såsom inspiration för såväl företagande 
som för livet, har ungdomarna fått ta del av även detta år. 
 
Startkapitalet på 2500 kronor per individ överfördes slutet på vecka 25 till alla som 
uppfyllt kriterierna.  
Deltagarna har under följande veckor haft möjlighet att kontakta projektledarna för 
rådgivning närhelst behov funnits. Projektledarna har även haft uppföljning med 
ungdomarna en gång i veckan på deras hemort. 
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Avslutningen den 2-3 augusti omfattade bokslut, verksamhetsberättelser och 
slutpresentation för inbjudna rådgivare, politiker och tjänstemän 
Mingel för gäster och ungdomsföretagare inledde avslutningsdagen med kaffe och 
smörgås. Efter väl genomförda presentationer diplomutdelning på sedvanligt sätt. 
 
Tjugosju ungdomar har besvarat utvärderingen 24 av dessa tycker att programmet 
ska erbjudas nästa år och 3 har svarat vet ej. Utvärderingen visar på ett positivt 
resultat där ungdomarna anser sig ha fått förståelse och god inblick i eget 
företagande och entreprenörskap. Flera har lyft fram vikten av att ta eget ansvar, 
planera sitt arbete och nyttan av professionella föreläsare och rådgivare. 
  
Två ungdomar har bedömts som språksvaga. Deras sätt att hantera uppgifterna har 
dock varit mycket olika. I det ena fallet fullföljde inte deltagaren avslutningsdagarna 
trots att tolkhjälp tagits såväl inom gruppen som utanför. I det andra fallet har den 
positiva viljan att lära sig mer burit deltagaren hela vägen visserligen med mycket 
stöttning. Nämnas bör att ett par ungdomar har varit ytterst ambitiösa och drivit mer 
än en affärsidé och ett par av de yngsta visat prov på stor mognad och ett 
professionellt beteende. 
 
Hela konceptet och genomförandet av Sommarlovsentreprenör har följts av Andreas 
Mård Arbetslivsförvaltningen för att därigenom samla material för uppdatering av 
hemsidan kring Sommarlovsentreprenör inför 2017 med syfte att nå målgruppen med 
information på ett lockande sätt.  
 
 
Borås 2016-08-24 
 
Ulla Zander och Eva Andersson 
Projektledare 
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Sommarlovsentreprenörer i Herrljunga Kommun 
 

Namn Född Företagsidé 

 

Asad Mahamad Hussen    98 Sälja Annonser i Kollegieblock 

Amanuel  Idriss  98 Sälja Annonser i Kollegieblock 

Karl Hultman 99 Sälja Nyfångad fisk 

Samaya Babakhani 00 Sälja Mirakelsvampar (städ) 

 

Asad och Amanuel har haft ett gemensamt företag så även Samaya som hade sitt företag med en tjej 

från Borås. Karl Hultman har arbetat själv i sitt företag. 

Läs gärna deras verksamhetsberättelser för att få en större inblick i deras företagsidé och hur det 

gått. 

 

 

Kontaktperson  Sommarlovsentreprenörerna Herrljunga 

Birgitta Saunders 
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Verksamhetsberättelse A.K.A. Kollegieblock  

Affärside 

Vår affärside är att vi säljer annonser på kollegieblock för att kostnadsfritt kunna delas ut till 
gymnasieungdomar i 
kommunerna Alingsås, Herrljunga, Vara och Vårgårda. 
Blocken är viktiga för eleverna eftersom man behöver anteckna under lektonerna t,ex. historia 
och samhällslektionerna.                                                                                            
Blockenens tryckkostnad betalas av försäljning av annonsplatser. 

Företaget  
Vår företag heter A.K.A kollegieblock och drivs av mig Asad och Amanuel. Vi är två ungdomar som 
är 18 år gamla och bor i Herrljunga. Amanauel går på fordon och transport programmet på  
Lagmangymnasiet i Vara och Asad går på ekonomi programmet i Alströmergymnasiet i Alingsås. 
Amanuel har ett stort intresse  av försäljning och han jobbar som maskinförsäljare i deltid och 
Asad har ett stort intresse att driva eget företag och eventuellt försäljning. 

Produkt                                                                                                                                  
Vår produkt är en enkel och vanlig kollegieblock till gymnaseskolor baserad på annonsering. I 
kollegeiblocken kan företag runt om i kommun marknadsföra sig och samtidigt visa att dem 
stödjer ungdomarna i skolan genom att betala för deras kollegieblock. 
Leverantör  
Kollegieblocken köps och trycks i Vindspelet Grafiska AB som finns i Borås. 

Kunder                                                                                                                                       
Våra kunder är företagen som ska köpa annonsplatser i kollegieblocken samt skolorna som ska ha 
kollegieblocken. 

Vår marknad                                                                                                                          
Vår marknad är då självklart ute på företagen om vi besöker för att sälja annonser. vi har en 
väldigt stor marknad i och med att vi jobba ute i fyra kommuner.  

Ekonomi                                                                                                                                
Vår ekonomiska mål är att komma över tryckkostnaden så är väldigt högt i och med att ska 
trycka väldigt många kollegieblock. Sen vill vi själva tjäna lite för vårt arbete men hur mycket vi 
hänger på hur mycket vi lyckas sälja som är över tryckkostnaden.                                            
Just nu ligger tryckkostnaden runt 35 till 40 tusen och vi har lyckats sälja för 57500 och vi ska 
fortsätta sälja eftersom vi har massa platser lediga i kollegieblocken. 

Sen har vi självklart kostnader vi behöver räcka med i företagets budget som b.la 
resor,mobilkostnader för att kunna ringa runt till alla företagen och självklart själva 
styckkostnaden. När vi har sålt klart och räknat bort alla kostnader har vi som mål att tjäna runt 
20 000 var. 

Mål och Visioner                                                                                                                    
Våra gemensamma mål med detta företaget och kursen är att vi vill lära oss om företagande och 
båda har stort intresse i försäljningen.                                                                                
Målet inom företaget är att hålla våra löften till skolorna och sälja så många annonser för att 
kunna trycka kollegieblocken.Vi har som mål att tjäna 20 000 var och det motiverar oss till att 
sälja mer  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016, Karl Hultmans ”Nyfångade fisk” 

 

Affärsidé                                       

Att sälja färsk fisk till privatpersoner. 

 

Företaget 

Jag är Karl Hultman, 16 år, och har just gjort klart mitt första år på 

Sportfiskeakademin i Forshaga.  Min affärsidé fick jag av en vuxen person 

som frågade om jag hade någon färsk fisk att sälja. Eftersom fiske är mitt stora 

intresse så blev det en klockren affärsidé för mig. 

Produkten/tjänsten 

Min produkt är att sälja färsk fisk som jag fiskat upp i antingen havet eller i en 

insjö. Det jag främst kommer att sälja är gös, regnbåge och torsk. 

Leverantör 

Har all utrustning och därför inga extra kostnader, levererar beställd fisk själv 

och ibland med hjälp av min mor som skjutsar mig. 

Kunder 

Mina kunder är oftast äldre personer som gillar färsk fisk. 

 

Konkurrenter 

Mina konkurrenter är fiskbilen men det som är bra med mig är att jag levererar 

hem till dörren hos, dessutom är det inte ofta de har regnbåge och gös i sitt 

sortiment. 

 

Marknadsföring 

Marknadsföringen har jag gjort genom sociala medier, till exempel Facebook och 

Instagram men även kontaktat tidigare kunder som visat intresse för köp och numera  

finns på min kundlista. 

 

Ekonomi 

Jag har gjort en vinst på 1600 kronor  

Mål och Vision 

Mitt mål var att bli en bättre fiskare, skapa nya nätverk och bli snabbare på att rensa fisk. 

Att lära mig mera om entreprenörskap och tjäna en liten slant på min affärsidé. 

Jag kanske kunnat tjäna mera pengar men är sedan drygt två veckor i Lofoten och jobbar 

som fiskeguide och där får jag andra kunskaper än jag skulle fått enbart som fiskhandlare. 

Dessa veckor är ovärderliga de också. 
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Det är andra året som jag fått förmånen att vara sommarlovsentreprenör, förra året 

jobbade jag med försäljning av annonser, att få träffa alla duktiga föreläsare, sommarlovs- 

entreprenörer och våra mentorer har gett mig både kunskaper och glädje. 

   

Jag tycker jag har nått mina mål på ett mycket bra sätt och haft roligt också. 

I höst under mitt andra år på Sportakademin kommer jag att ha UF på schemat, så kul 

det ska bli, nu har jag bra grunder att stå på och även fint nätverk att kontakta genom 

våra mentorer och föreläsare. Undra vilken affärsidé det ska bli då. 

Tack för att jag fått förmånen att vara sommarlovsentreprenör och all stöttning. 

 

Karl Hultman 
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2016-07-27 

 

Hej Ulla  

 

Jag har det jätte bra här uppe jag har varit här i dryga 2 veckor nu och jag stortrivs här verkligen! 

Jag tog mig hit genom att flyga först ifrån Landvetter och sedan så åkte jag vidare till Oslo och där fick 

jag vänta i 3 timmar på att mitt nästa flyg skulle komma när det kom så flög jag vidare till Bodö där 

fick jag sedan vänta i 8 timmar och sedan flög jag vidare från Bodö till Röst och det är där jag är nu.  

Jag bor mitt ute på en ö där det bor 450 personer ön är full utav fisk torkställningar som dom hänger 

fisk på under en viss tid för att torka fisken och sedan sälja vidare den. Det bästa utav allt med att bo 

här ute det är att alla människor är så glada och trevliga och väldigt generösa. 

Mitt schema ser ut att jag jobbar ifrån 08.00 tills 21.00 varje dag och det vill säga att jag inte jobbar 

hela tiden där heller utan det är mer att jag skall finnas tillgänglig för alla gäster och så. Sedan kan de 

bli sena nätter också beroende på om vi skall guida eller hjälpa kunderna på natten. Mina främsta 

arbetsuppgifter är att se till att båtarna fungerar och att dom är snygga och fräscha så kunderna ser 

att de är fina saker som dom får hyra en annan sak som vi även får göra det är att tanka båtar måla 

hus/stugor och vara sociala med kunderna. Men den viktigaste arbetsuppgiften vi har det är att se till 

så att kunderna trivs och mår bra och att dom är nöjda med sin resa. Vi byter gäster väldigt olika men 

oftast så kommer dom på lördag och stannar tills nästa lördag. 

Det jag har lärt mig här uppe det är att man måste passa tider och lyssna på kunderna och att man 

bara inte kan köra sitt egna race och vara ego. Jag har även lärt mig hur man bemöter kunder på rätt 

sätt inom branschen. Jag har även blivit en duktigare fiskare och har verkligen insett hur mycket jobb 

det ligger bakom en fiskecamp att det inte bara är att åka ut och fiska med gästerna. Sedan har jag 

även lärt mig att det ligger extremt mycket kostnader bakom en sådan här camp så man behöver 

planera och samarbeta väldigt mycket. 
 

Hälsningar från 

Karl 
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Verksamhetsberättelse Samiya och Mira 
 
* Affärsidé: 
Vår affärsidé var att sälja magiska svampar som tar bort svåra fläckar med 
bara lite vatten utan kemikalier, vilket är miljövänligt. Våra svampar skulle 
vara förpackade i kartonglådor där varje låda innehöll två svampar. En låda 
skulle kosta 49kr och två lådor 90kr. Vi hade tänkt att sälja på torget eller 
knacka dörr och demonstrera under tiden.  
 
* Företaget: 
Vi, Samiya och Mira, hade ett företag ihop där vi köpte in våra varor 
tillsammans och i samma mängd (100 paket/pers.). Men vi sålde på olika 
platser, dessutom hade vi varsin budget (intäkter och kostnader).   
 
Mira Giri är 18 år gammal, ska börja på Bäckängsgymnasiet i Borås, IM i 
höst. Tycker om att hjälpa andra människor och gillar att laga mat.  
Samiya Babakhan är 15 år gammal, ska börja gymnasiet Kunskapskällan i 
Herrljunga, NA i höst. Tycker om att läsa böcker och måla. 
 
* Produkten/tjänsten: 
Vår produkt var magiska svampar som tog bort svåra fläckar på hårda ytor 
med bara lite vatten.  
 
* Leverantör:  
Vi köpte in våra svampar ihop med förpackningarna ifrån en UF företag som 
hade avvecklat sitt företag och hade lager över.  
 
* Kunder och marknad:  
Våra kunder var familjer, ofta barnfamiljer, som hade problem med svåra 
fläckar. Våra kunder hittade vi ofta vid mataffärer som t.ex. Ica, där vi hade 
fått tillåtelse från affären att stå o demonstrera o sälja. Vi hittade våra kunder 
även på torget. 
 

* Konkurrenter:  
Våra konkurrenter var andra företag som sålde rengöringsmedel. 
 

* Marknadsföring:  
Vi marknadsförde våra varor genom att stå vid mataffärer och demonstrera 
för våra kunder.   
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. Ekonomi – Samiya 
Jag har sålt drygt hälften av de inköpta svamparna och av dessa har jag ett 
TTB på 1900 kronor, av de svampar jag har i lager och som jag fortsätter att 
sälja räknar jag med att tjäna ytterligare 1500 kronor. 
 
Mål och vision - Samiya 
Jag har nått mitt kunskapsmål genom att introduktionsveckan gett mig en 
inblick i entreprenörskap och genom att själv pröva på att driva mitt egna 
företag. Jag också lärt mig att nå mina kunder och på ett bra sätt 
demonstrera mirakelsvamparna så det blivit ett lyckat köp för mina kunder. 
 
Hade jag startat min försäljning tidigare så är jag säker på att lagret varit slut 
för det en riktigt bra magisk svamp, därför känner jag ingen oro av att bli av 
med resterande svampar, det finna många kunder på marknaden som 
kommer att uppskatta min produkt. 
 
För mig har Sommarlovsentreprenör varit en lärorik period. 
Samiya. 
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