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Soliditet: 44 procent
Soliditeten visar hur stor 
andel av kommunens till-
gångar som finansierats av 
vinster. Den speglar också vår 
finansiella styrka på sikt.  
2021 ökade soliditeten med 
12 procentenheter, där hälften  
kan kopplas till att det  
nybildade bolaget Härryda 
Vatten och Avfall tog med sig 
sina tillgångar och skulder. 
Resterande sex procent 
beror på årets goda resultat.                                                                                                                                        
                                                                                                                           

Årets resultat på 261 miljoner kronor är 
225 miljoner bättre än budgeterat. Resulta-
tet motsvarar åtta procent av kommunens 
omsättning som är tre miljarder. Det är det 
största ekonomiska överskottet någonsin och 
beror till stor del på tillfälliga intäkter som försälj-
ning av mark i Landvetter och Hindås för 84 miljoner 
samt statliga bidrag för pandemin på 71 miljoner kronor.

Under året investerades 233 miljoner i bland annat skolor,  
idrottshallar samt gator och vägar. 

Per Vorberg (M)
kommunstyrelsens ordförande

Maria Kornevik Jakobsson (C) 
välfärdsnämndens ordförande

Årets
resultat: 

+261 miljoner 
kronor

  BEFOLKNINGSSTATISTIK 2021

PER INVÅNARE, KR

2021 2020

Intäkter 78 062 78 018

  varav skatteintäkter och utjämning 61 699 60 313

Kostnader 71 360 71 895

Resultat 6 702 6 123

  Investeringar 5 977 10 190

    Tillgångar 86 083 96 705

   Skulder och avsättningar 48 383 65 532

 Vinster genom åren 37 699 31 173

HÄRRYDA SVERIGE

Antal invånare 39 006 10 452 326

Andel invånare upp till 15 år 23% 19%

Andel invånare 65 år och äldre 16% 20%

Medelålder 39,5 år 41,6 år

Arbetslöshet 16– 64 år 3,6% 7,2%

Arbetslöshet 18–24 år 4,5% 8,7%

Befolkning  
och bostäder 
Härryda kommun strävar 
efter en befolkningstillväxt där 
service och infrastruktur planeras  
i takt med bostadsutvecklingen. Under 
2021 ökade befolkningen med två 
procent, vilket är i linje med målet om 
minst 1,5 procent per år. Årets ökning beror 
framför allt på att 389 bostäder stod klara. 

Totalt har 986 bostäder byggts under 
2017–2021. Kommande femårsperiod 
planeras för 4 900, varav de flesta i  
flerbostadshus.

 – Vår politiska styrmodell och 
ett bra arbete från verksamheten 
gör att det går riktigt bra för 
kommunen på många sätt. Detta 
kommer er medborgare till nytta 
på flera sätt. Vi har till exempel 
en befolkningsökning på två  
procent som gör att vi nu är  
39 006 invånare. Flyttkedjor har 
skapats och barnantalet ökar. 
Västsveriges högsta försörjnings-
grad, låg arbetslöshet, Sveriges 
näst bästa företagsklimat och  
vi fick andra pris i årets super- 
kommun som mäter kommuners 
långsiktiga hållbarhet i många 
olika parametrar.  

– Vi gör stora investeringar i 
fritidsanläggningar, skolor och 
infrastruktur för vatten och 
avlopp. Investeringar vi kan 
göra just för att vi har en stark 
ekonomi. Jag vill tacka alla med-
arbetare och chefer som varje 
dag bidrar till att kommunen ska 
vara en serviceorganisation till er 
medborgare och näringslivet. 

– Välfärdsnämndens ansvars- 
områden – socialtjänst samt 
utbildning, kultur och fritid – 
har även 2021 fått anpassas efter 
pandemin. Verksamheterna har 
ställt om, men få har behövt 
ställa in, vilket vi är tacksamma 
för. En eloge till personalen, inte 
minst de som gått in och stöttat 
i andra verksamheter när det var 
som tuffast.  

– Vi har arbetat vidare med 
processen ”Sveriges bästa skola”. 
Under året har vi bland annat 
fokuserat på skolfrånvaron hos 
så kallade hemmasittare och en 
satsning görs nu för att stödja 
dessa elever så att de kan fullfölja 
sin skolgång.  

– Härryda ska fortsätta ut-
vecklas i en positiv riktning och 
vi ska satsa på skolan, på fritids- 
aktiviteter för alla, minska 
arbetslösheten, minimera be-
hovet av försörjningsstöd samt 
erbjuda bostäder i olika former 
till våra äldre.

Stor  
befolkningsökning  
och starkt resultat
– Pandemin har präglat 
förvaltningens arbete även 
detta år. Framför allt har 
personal inom socialtjänst samt 
utbildning, kultur och fritid ställts 
inför stora utmaningar för att 
följa myndigheternas råd och 
rekommendationer.  

– 389 nya bostäder stod klara 
i bland annat Landvetters Backa 
östra, Mölnlycke fabriker, Björkelid 
i Rävlanda och Landevi gårdar i 
Landvetter. Det innebär en befolk-
ningsökning på två procent och 
Härryda har nu drygt 39 000 
invånare. 

– Arbetet för att nå en varaktig 
placering som Sveriges bästa 
näringslivskommun har gett resultat: 
Härryda klättrade från plats sju 
till två och vi är än en gång bäst i 
Göteborgsregionen. 

– Året slutar med det största 
ekonomiska överskottet någonsin. 
Markförsäljningar och statliga 
ersättningar i kombination med en 
god ekonomisk hushållning gör att 
Härryda står 
väl rustat 
inför framtida 
utmaningar.  

Vi blev 
760 fler 

Tillgångarna  
minskade med  
341 miljoner 

kronor

Totala tillgångar 
3 358 mnkr

Överskott genom åren 
1 470 mnkr

Tillgångar 
Kommunens tillgångar består 
främst av lokaler som till 
exempel skolor och idrottshallar, 
men också av vägar och annan 
infrastruktur. Tillgångarna 
minskade under året på grund av 
att verksamheten för vatten och 
avfall (reningsverk, ledningar, 
återvinningsstationer med mera) 
fördes över till ett kommunägt 
bolag; Härryda Vatten  
och Avfall AB.

Ett år med rekordresultat 
och minskade skulder  

Peter Lönn
kommundirektör

RESULTATUTVECKLING 
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Var kom 
pengarna 

ifrån?
Inkomstskatten i Sverige består av en kommunal 
och en statlig del. Den kommunala skatten består 
av skatt till kommunen och regionen. På varje 
hundralapp du tjänade under 2021 betalade du 
20,62 kronor i skatt till kommunen och 11,48 
till regionen. Tjänade du mer än 523 200 kronor 
betalade du dessutom statlig inkomstskatt.
År 2022 sänks kommunskatten till 20,50 kronor.

KOMMUNSKATTEN HOS VÅRA GRANNAR 2021, KR

Hur mycket bidrar du exempelvis till skolan, 
äldreomsorgen eller politiken?  
Det kan du enkelt ta reda på via Skattekollen – 
en tjänst på: harryda.se/skattekollen
 

20
,6

2 
kr

Skatt: 
20,62 kr 

per hundra-
lapp

Bollebygd 21,59

Mark 21,51

Göteborg 21,12

Lerum 20,65

Härryda 20,62

Mölndal 20,51

Partille 19,96

Medelskatt i riket 20,71

Kolla 
 Skatte-
kollen!

Till exempel: 
energiförsörjning, 

konsumentvägledning,
kultur och fritid, 

näringslivsutveckling,
öppen förskola.

Till exempel: 
bibliotek, förskola, skola,

omsorg om äldre och 
funktionsnedsatta, stadsplanering, 

byggfrågor, svenska för invandrare, 
vatten, avlopp och avfall.

En kommun 
har både 
obligatoriska 

och 
frivilliga 
uppgifter

14 %
Förskola och  

familjedaghem
Ett barn i förskolan kostade  
158 000 kronor, 8 procent 

finansierades av avgiften.

33 %
Grundskola

och fritidshem
En elev i grundskolan kostade  

102 000 kronor. 

5%
Kultur, fritid och kulturskola

Andel aktiva invånare/låntagare på  
kommunens bibliotek: 36 procent

3 %
Övrigt,  

räddningstjänst m m
 

1%
Politisk verksamhet 

6 %
Individ- och familjeomsorg

385 hushåll hade ekonomiskt bistånd. 

9 %  
Gymnasium 
och vuxenutbildning
En elev i gymnasiet kostade  
109 000 kronor.

26 %
Omsorg om äldre  

och personer med  
funktionsnedsättning

En brukare på äldreboende kostade 
984 000 kronor, 13 procent  

finansierades av avgiften.

3%

3 %
Gator, vägar och parker

Vinterväghållningen kostade  
8 miljoner kronor.

Skatt och 
kommunalekonomisk 
utjämning

Avgifter t ex barnomsorg, vård

Bidrag t ex statsbidrag  

Försäljning t ex utbildning  

Övriga intäkter t ex hyror

Så här 
fördelades 
3 miljarder 

kronor
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Idrottsnav vid 
Mölnlycke fabriker
Under sommaren stod 
Wallenstam arena samt 
två hallar för trampolin 
och truppgymnastik 
klara vid Mölnlycke 
fabriker.  Arenan är 
kommunens största för 
sport och event och 
rymmer 1600 läktar-
platser. 

Hänt under 2021

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2021.

Nytt kommunalt bolag 
Från 1 januari hanteras vatten, avlopp och avfall av ett helägt kommunalt 
bolag – Härryda Vatten och Avfall AB. Syftet med bolagiseringen är att ge 

ännu bättre förutsättningar för utveckling och utbyggnad av vatten-  
och avfallshantering så att kommunen kan fortsätta växa. 

Sveriges näst bästa  
näringslivskommun
I Svenskt Näringslivs årliga 
ranking av alla 290 kommuners 
företagsklimat intog Härryda 
andraplatsen efter Vårgårda.  
Vårt mål är att varaktigt ligga  
i topp som Sveriges bästa 
näringslivskommun. 

Ny skola och ny servicebostad
Lagom till höstterminen stod Fagerhultsskolan klar. 
Skolan rymmer 450 elever i årskurs fyra till nio och 
ligger naturskönt i Hindås. I Landvetter centrum öppnade 
Landevi servicebostad under hösten. Boendeformen 
vänder sig till personer som med stöd och hjälp av 
personal kan klara av ett eget boende. 

Silverplats i Årets superkommun
Härryda tog hem silverplatsen i kommunrankningen  
Årets superkommun 2021. Bakom rankningen står  
tidningen Dagens Samhälle som jämfört alla 290 kommuner 
utifrån olika parametrar.  Vann gjorde Mölndals stad.   Nya bostäder  

= nya invånare
Välkommen till Härryda 
kommun! Ja, det har vi 
kunnat säga till extra 
många under året.  
389 nya bostäder i bland 
annat Landvetters Backa 
östra, Mölnlycke fabriker, 
Björkelid i Rävlanda och Landevi 
gårdar i Landvetter stod klara – och ännu 
fler är på gång i bland annat Björröd,  
Säteriet och Wendelstrand i Mölnlycke. 

Ännu ett år med covid-19
Pandemin har även detta år inneburit 
utmaningar för en stor del av verk-
samheterna. Stundtals har det krävts 
snabba omställningar för att uppfylla 
myndigheternas råd och rekommen-
dationer – och medarbetare, invånare, 
företagare och besökare har på olika 
sätt påverkats. 

App med servicefokus
I appen ”Mitt Härryda” kan du 
enkelt hitta utflyktsmål, delta i 
medborgardialoger, felanmäla 
klotter och mycket annat.  Appen 
är under utveckling med fokus på 
vardagsnära service för dig som 
invånare. Ladda ner den om du 
inte redan har gjort det!  

NYTT! 

och Härryda Elhandel 

förser Landvetter, Mölnlycke, Hindås och Härryda 
med förnybar el, gjord av 100 % vattenkraft. Dotter-
bolaget Härryda Elhandel ansvarar för försäljningen 
av el. Härryda kommun äger 100 % av bolagen. 

ansvarar för kommunens vatten, avlopp, avfall  
och återvinning. Bolaget driver även den pågående 
utbyggnaden av vatten och avlopp med bland annat 
nytt vattenverk i Hindås. Härryda kommun äger 
100 % av bolaget.  

leder utvecklingsarbetet för området Landvetter 
Södra där kommunen ska bygga en hållbar stad från 
grunden.  Arbetet med detaljplaner för etapp 1 har 
startat. Härryda kommun äger 100 % av bolaget.  

förser ägarkommunerna Härryda, Mölndal, Lerum 
och Kungälv med hyreslägenheter. Bolaget har cirka 
5 800 bostäder på 19 olika orter. Senaste tillskot-
tet i Härryda kommun: Landevi gårdar i Landvetter. 
Härryda kommun äger 42 % av bolaget.

Kort om  
kommunens bolag
Härryda kommun äger fyra bolag och 
kommunen och bolagen omsätter tillsammans 
cirka 3,5 miljarder kronor. 2021 var bolagens 
samlade resultat 304 miljoner, där Härryda 
kommun stod för 261 miljoner kronor. 

HÄRRYDA 
VATTEN 
OCH AVFALL

Björkelid i Rävlanda

Fagerhultsskolan i Hindås

Överföringsledningar 
mellan Hindås och 

Landvetter
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Vi satsar på en hållbar framtid  
Årets goda resultat är framför allt en konsekvens av tillfälliga intäkter och överskottet kan därför inte användas för 
planering av nuvarande verksamheter.  Överskottet stärker däremot kommunens möjligheter på sikt genom att 
vi kan minska låneskulden, finansiera investeringar och fortsätta satsa på kärnverksamheterna. Överskottet bidrar 
också till att vi kan vara ekonomiskt uthålliga i en situation med en ytterst osäker omvärld. 

Härryda kommun ska fortsätta bygga framtiden. Här ska både människor och företag växa och utvecklas. 
Vi har höga ambitioner och när det gäller bland annat utbildning, boende, näringsliv och hållbarhet ska vi ligga 

i framkant. Precis som övriga kommuner står vi inför utmaningar med en växande andel äldre befolkning där 
behoven ökar snabbare än inkomsterna. Därför utvecklar vi våra arbetssätt samtidigt som vi behöver prioritera 

vad som ska finansieras med skatter och vad som måste finansieras på annat sätt.  Verksamheter i olika driftsformer och 
med olika ägare kommer att bli allt vanligare. Med reservation för utvecklingen i omvärlden så ser kommunens ekonomi stabil ut de 
närmaste åren. Det finns förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling, samtidigt som vi kan rusta oss för framtida utmaningar.

2 299 6 110 1 810 60 4 000 741 341 2 857 34 800 63

Vill du läsa hela årsredovisningen?
Gå in på: harryda.se/arsredovisning 

Beställ en utskrift på: 031-724 63 23
information@harryda.se

Antal barn 
i förskolan

Antal elever 
i förskoleklass 

och 
grundskola

Antal elever 
på Hulebäcks-

gymnasiet

Andel elever 
på Hulebäcks-

gymnasiet 
från andra 

kommuner, %

Antal företag 
i kommunen

Antal 
personer med 

hemtjänst

Antal 
personer i 

äldreboende

Antal 
tillsvidare-
anställda 

i kommunen

Medianlön, 
kommun-
anställda, 

kr per månad

Andel 
personal-

kostnader av 
kommunens 
kostnader, %

Härryda kommun | 435 80 Mölnlycke | 031-724 61 00 
kommun@harryda.se
facebook.com/harrydakommun
harryda.se
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