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Finans- och strukturkrisen under året gjorde att Härry-
da kommun måste anstränga sig för att nå målen för god 
ekonomisk hushållning. Tidigt på året beslutades om 
ett samlat åtgärdspaket så att kommunstyrelsen kunde 
uppnå kommunfullmäktiges beslut om budgeterat re-
sultat. Det har dessbättre visat sig vara möjligt att till 
exempel fortsätta den dagliga verksamheten i Hönekul-
la by – fast på ett annat sätt. Likaså kommer Folkhälso-
disken att kvarstå om än i något förändrad form. 

Trots att det fanns risk för ett underskott, på grund av 
vikande skatteintäkter, togs inga extra beslut om ned-
dragningar eftersom det skulle påverka kvaliteten i verk-
samheten på ett onödigt negativt sätt. 

Tack vare åtgärder och att krisen verkar plana ut når 
vi de ekonomiska målen även 2009. Vi har inte heller 
skapat en onödigt ryckig verksamhet utan värnat om 
vår fastanställda personal.

Investeringsbudgeten har varit svår att hålla, inte så 
mycket beroende på krisen, utan mer på grund av över-
klaganden som fördröjt processen. Vissa förskolor har 
färdigställts under 2009 till glädje för både barn, för-
äldrar och personal. I slutet av 2009 började korttids-
boendet i Hönekulla by äntligen byggas.

Behovet av hemtjänst har kvarstått på en hög nivå efter-
som korttidsboendet i Hönekulla inte kunnat påbörjas 
förrän i slutet på året. Glädjande nog kunde invigning 
ske av ett gruppboende i Långetjärnshöjd.

Även i Härryda kommun ökar behovet av ekonomiskt 
bistånd kraftigt, om än från en låg nivå. Arbetslösheten 
ökar, särskilt bland våra ungdomar och därför anordnades 

praktikplatser inom vår egen verksamhet. 47 ungdomar 
arbetade under varierande antal veckor under somma-
ren. Under hösten har tolv ungdomar haft praktikplat-
ser av olika slag. Antalet kommer att utökas.

Planeringen av den nya Rävlandaskolan är påbörjad 
och mycket tyder på att vi kommer att få nya friståen-
de skolor i Mölnlycke.

Kommunen är med i Uthållig kommun tillsammans 
med ett sextiotal kommuner och Energimyndigheten. 
Vi arbetar med Fair Trade – ett sätt att handla rättvise-
märkt. Vi deltog i Handslaget – Västra Götalands mål 
att bli fossilfritt till 2030. Skolorna arbetar bl a med 
Grön flagg och mycket, mycket mer sker i kommu-
nens alla verksamheter på olika nivåer för att vi ska bli 
en uthållig kommun.

Nya företag startar hela tiden och under våra besök på 
företag visar det sig att en hel del planerar att öka per-
sonalantalet och naturligtvis har andra varit tvungna att 
varsla personal. Kommunen visar samma trend som lan-
det i övrigt – det är inte kris i alla branscher överallt.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för ett gott 
arbete som leder till att Härryda är en god kommun att 
leva, arbeta och bo i även under besvärliga tider.

 
Annette Eiserman-Wikström 
Kommunstyrelsens ordförande

Christer petersson, fototävlingen 2005.

Kommunalråd Annette Eiserman-Wisktröm 
kommenterar året
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Politisk	organisation

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i 
kommunen. Ledamöterna, som representerar olika par-
tier, utses genom allmänna val för en period på fyra år. 
Kommunfullmäktiges fasta beredningar arbetar inom 
var sitt område med att formulera och följa upp poli-
tiska inriktningsmål. Härryda kommun har en politisk 
organisation där kommunstyrelsen är ansvarig nämnd 
för all verksamhet.

Mandatfördelning	i	fullmäktige	2007-2010
Moderaterna 13 

Folkpartiet liberalerna 6 

Centern 3 

Kristdemokraterna 3 

Socialdemokraterna 15 

Vänsterpartiet 2 

Miljöpartiet de gröna 3 

Kommunpartiet 3 

Sverigedemokraterna 1 

Totalt	 49	

Kommunalägda	bolag
• Förorternas Bostads ab, Förbo, 42 procent, allmän-

nyttigt bostadsföretag.

• Härryda Energi ab, heab, 100 procent, nätbolag.

Förvaltningsorganisation

Härryda kommun har en gemensam förvaltning med 
fem sektorer. Tre verksamhetssektorer och två sekto-
rer som stöder verksamhetssektorerna och kommun-
ledningen. Kommundirektören är förvaltningschef 
och kommunens högsta tjänsteman. Varje sektor leds 
av en sektorschef.

Politisk organisation 2009

Överförmyndar-
nämnd

Revisionsnämnd Valnämnd

Miljö- och 
bygglovsnämnd

Gemensam 
IT-nämnd

Kommunstyrelse (Ks)

Pensionärs-
råd

• Socialt utskott
• Näringslivsutskott
• Budgetberedning 

Ks är också krisledningsnämnd

Rådet f funktions-
hinderfrågor

Brottsföre-
byggande råd

Folkhälso-
råd

Ungdoms-
forum

----------------------------------------------

Kommunfullmäktige (Kf)

Utbildnings- och kulturberedning
Socialberedning
Samhällsbyggnadsberedning

• Tillfälliga beredningar
• Valberedning

•
•
• Förvaltningsorganisation 2009

Kommundirektör

Förskoleverksamhet
Förskoleklass, grundskola,

grundsär, skolbarnsomsorg
Ungdomsgymnasium, 

gymnasiesär
Vuxenutbildning, särvux
Kultur
Fritid

Fastighet
Städservice
Måltidsservice
IT
Säkerhet 

Kansli, stöd till politiska 
beredningar

Ekonomi
Personal och löner
Information
Inköp och kontorsservice
Näringslivsutveckling
Miljö- och hälsoskydd

Funktionshinder
Individ- och familjeomsorg
Vård och omsorg

Mark och bostad
Plan och bygglov
Trafik
VA och avfall
Anläggning och underhåll

Sektorn för 
administrativt stöd

Sektorn för 
teknik- och
försörjningsstöd

Sektorn för socialtjänstSektorn för 
utbildning och kultur

Sektorn för 
samhällsbyggnad

Kommunkoncernens organisation
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Året som gått
Ny	kommundirektör
Karina Djurner utsågs till ny kommundirektör 1 
augusti. Karina var tidigare sektorschef för  
utbildning och kultur.

Renovering	
av	Rävlanda	

Föreningsgård			
Den kommunägda 

föreningsgården  
målades om, fick 

nytt golv och nytt 
värmesystem. 

Byggstart	för	äldreboende	
Under hösten påbörjades byggnationen av 
äldreboendet i Hönekulla by i Mölnlycke. 

Boendet, som bland annat kommer att inne-
hålla 40 lägenheter, beräknas stå klart 2011. 

Näridrottsplats	i	Hindås
Tanken med näridrottsplatser är att de ska uppmuntra till 
lek och idrott utomhus. Hindås näridrottsplats fick samma 
upplägg som de i Mölnlycke och Landvetter; konstgräs, sarg, 
mål och basketkorgar. 

Motorvägshållplats	i	Landvetter	
I december invigdes de två hållplatserna vid 
Landvettermotet. Byggnationen av hållplatserna 
är den första etappen i ombyggnaden av Land-
vetter centrum. Ett resecentrum står näst på tur. 

Vi	är	bäst	i	väst!
När landets 290 kommuner bedömdes utifrån 
bland annat skola, barnomsorg, fritid, arbete, 
trygghet och ekonomi placerade sig Härryda på 
en 12:e plats och bäst i Väst-sverige – enligt tid-
ningen Focus granskning. 

Ny,	tillgänglig	webbplats	
Vid årsskiftet lanserades Härryda kommuns nya webb-
plats. År 2010 ska alla offentliga webbplatser vara till-
gängliga för personer med olika funktionsnedsättning-
ar och nya harryda.se uppfyller numera dessa krav. 
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Fem år i sammandrag
För att få en bild av kommunens och koncernens ekonomiska ställning, redovisas över 
en femårsperiod mått från resultaträkning, finansieringsanalys samt balansräkning. 

Mkr, där inget annat anges 2009 2008 2007 2006 2005

KOMMUNEN      
Folkmängd 34 007 33 580 32 977 32 395 32 049
Skattesats till kommun (%) 21,05 21,05 21,15 21,30 21,30
Skatteintäkter, utjämning m m 1 459,9 1 417,5 1 328,7 1 252,3 1 171,7

MÅTT	FRÅN	RESULTATRÄKNINGEN     
Årets resultat 21,9 20,0 -27,0 19,6 46,8
Verksamhetens nettokostnader -1398,9 -1367,1 -1331,8 -1222,9 -1112,5
  – varav avskrivningar -69,8 -67,0 -63,1 -59,0 -57,3
Nettokostnadsandel inkl finansnetto 98% 99% 102% 98% 96% 
Nettokost inkl finansnetto/skatteintäkter och kommunal- 
ekonomisk utjämning m m   

MÅTT	FRÅN	FINANSIERINGSANALYSEN     
Självfinansieringsgrad   
Resultat efter finansnetto exkl 80% 66% 28% 111% 151% 
avskrivningar/nettoinvesteringar     

MÅTT	FRÅN	BALANSRÄKNINGEN     
Kassalikviditet  (Likvida medel +  72% 85% 54% 60% 81% 
kortfristiga fordringar)/kortfristiga skulder     
Balanslikviditet  Omsättningstill- 29% 28% 18% 21% 28% 
gångar/(kortfristiga skulder + avsättningar)     
Totala tillgångar 1 583,6 1 466,0 1 285,8 1 226,2 1 249,0
Soliditet.  Eget kapital/totala tillgångar     
  – inkl pensionsförpliktelser före 1998  13% 13% 13% 16% 14%
  – exkl pensionsförpliktelser före 1998 52% 54% 60% 56% 51%
Total skuldsättningsgrad 87% 87% 87% 84% 86%
(Totala skulder + avsättningar/totala tillgångar     
Tillgångar per invånare, kr 46 568 43 658 38 991 37 853 38 971
Skulder per invånare     
  – inkl pensionsförpliktelser före 1998  40 507 38 173 34 012 31 951 33 620
  – exkl pensionsförpliktelser före 1998 20 011 18 261 14 010 16 486 19 164
Eget kapital per invånare, kr 6 061 5 485 4 979 5 901 5 352
Borgensåtagande per invånare, kr 2 254 2 292 9 322 10 401 10 512

KONCERNEN    
Årets resultat 32,4 35,1 -23,3 34,0 49,4
Verksamhetens nettokostnader -1 361,1 -1 323,3 -1 305,2 -1 190,0 -1 088,5
Totala tillgångar 2 530,1 2 397,5 2 148,9 2 015,5 1 984,7
Totala skulder 1 372,9 1 299,0 1 094,3 1 047,8 1 091,2
Nettoinvesteringar 171,0 240,0 221,0 141,5 97,0
Soliditet 18% 17% 18% 20% 19%
Summa eget kapital 447,4 419,3 384,2 408,3 374,3
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Den ekonomiska utvecklingen var fram till somma-
ren 2008 mycket god. Därefter skedde en kraftig in-
bromsning med en internationell finanskris som följd. 
År 2009 har till stora delar präglats av denna ekonomis-
ka osäkerhet. Trots omfattande stimulansåtgärder har 
arbetslösheten stigit inom och utanför landets gränser. 
Under året har dock de ekonomiska prognoserna sakta 
förbättrats och trots en kraftig minskning av skattein-
täkter har utfallet ändå blivit mindre dramatisk än vad 
som förtspåddes under inledningen av året.

Befolkning	och	boende	
Härryda kommuns befolkning uppgick till 34 007 vid 
årsskiftet 2009/2010. Under 2009 ökade befolkningen 
med 427 personer, vilket är 184 personer färre än före-
gående år. Befolkningstillväxten har under den senaste 
femårsperioden legat på en årlig ökning med cirka 1,5 
procent. 2009 var befolkningsökningen 1,3 procent. 
Årets befolkningsökning fördelas jämt mellan flytt-
nings- och födelsenetto, 215 respektive 212 invånare. 
Under året har det skett ökade flyttrörelser på grund 
av hus- och bostadsrättsförsäljningar samt förändring-
ar i den demografiska sammansättningen.

Årlig	ökning	av	invånarantal	2000–2009

Härryda kommun är en förortskommun med en rela-
tivt ung befolkning. Kommunens åldersstruktur skiljer 
sig något jämfört med riket i övrigt. Andelen invånare 
i åldersgrupperna 0-15 och 0-25 år är cirka fem pro-
centenheter högre än rikssnittet, samtidigt som ande-
len äldre över 65 år är cirka fyra procentenheter lägre. 

Invånarnas medelålder för 2009 ligger på 38 år jämfört 
med 41 år i riket. 

Kommunens invånare är välutbildade. Mer än en tred-
jedel, 40 procent, av invå-
narna mellan 20 och 64 år 
har en eftergymnasial ut-
bildning, medan rikssnittet 
ligger på 35 procent. Näs-
tan hälften av befolkning-
en, 46 procent, mellan 20 
och 64 år har gymnasial ut-
bildning.

Under femårsperioden 2005-
2009 har det byggts 770 bo-
städer eller cirka 150 bostä-
der per år. Enligt bostadsförsörjningsprogrammet kom-
mer det under kommande femårsperiod 2010-2014 att 
byggas 1 100 bostäder. Under året färdigställdes 110 bo-
städer fördelade i kommunens samtliga tätorter.

Antalet	färdigställda	bostäder	2000–2009

Näringsliv	och	arbetsmarknad
I december 2009 fanns det drygt 3 100 företag i Härr-
yda kommun. Utvecklingen av näringslivet var fortsatt 
tämligen god och under året registrerades 188 nya fö-
retag och 120 företag flyttade till kommunen. Närma-
re hälften av alla företag är enskilda näringsidkare och 
de flesta i denna grupp har inga anställda. Den största 
arbetsgivaren är Härryda kommun och den största ar-
betsplatsen är Göteborg Landvetter flygplats. I kom-

Årlig ökning av invånarantal 2000-2009
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Omvärldsanalys
Härryda kommun liksom hela kommunsektorn är beroende av omvärlden för 
sin verksamhet. Förändringar i samhället påverkar i hög grad medborgarnas 
behov och kommunens möjlighet att fullfölja sina åtaganden.
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munen finns det flera privata företag där antalet med-
arbetare överstiger 200, till exempel Atlet, Elanders 
och Kronans Droghandel.

Efterfrågan på industrimark är fortsatt stor. Ett fler-
tal etableringar har skett under året. Målsättningen är 
att vara bland de 25 mest attraktiva kommunerna i lan-
det för företagande. I Svenskt Näringslivs attitydstudie 
hamnar Härryda kommun på sjunde plats bland landets-
kommuner vilket är bäst i Göteborgsregionen.

Det är cirka 11 500 personer i åldersgruppen 16 och äldre 
som pendlar ut från kommunen och ungefär 8 000 per-
soner som pendlar till Härryda kommun, varje dag. 

Arbetslösheten är jämförelsevis låg i kommunen men 
under 2009 ökade arbetslösheten bland befolkningen 
mellan 16 och 64 år i kommunen med två procenten-
heter. I riket ökade arbetslösheten under samma peri-
od med 2,4 procentenheter.

Omvärldsanalys	–	tendenser
Sveriges kommuner har under år 2009 haft en turbu-
lent situation där de ekonomiska svängningarna har 
varit kraftiga. Härryda kommun har valt att inte änd-
ra inriktning på grund av de ekonomiska förändring-
arna, utan enbart gjort mindre justeringar och arbetat 
för en ökad återhållsamhet i den egna organisationen. 
Under året har staten varit tydlig med kommunernas 
betydelse för välfärden och för år 2010 har kommuner-
na fått kraftiga tillskott.

Härryda kommun är en attraktiv kommun och många 
barnfamiljer väljer att flytta hit, vilket ställer stora krav 
på kommunal service och tillgänglighet. Detta innebär 
stora investeringar. En måttlig ökning av invånaranta-
let har bedömts som önskvärt både ur ett regionalt och 
ett kommunalt perspektiv.

Befolkningen i kommunen har generellt sett en hög 
medvetenhet om vikten av hälsa, utbildning och möj-
lighet till olika val. Debatten kring miljöpåverkan och 
klimatförändringar påverkar de unga i olika valsitua-
tioner.

Den snabba tekniska utvecklingen ställer krav på för-
ändringskompetens hos människor och innebär många 
möjligheter. Det ställer stora krav på vuxna att hänga 
med för att kunna vara stöd och hjälp till barnen. Nya 
kommunikationsvägar ger möjlighet till och skapar an-
dra påverkans- och mötesformer.

En medborgare av fem har någon form av funktions-
nedsättning. Det kan röra sig om rörelsehinder, nedsatt 
syn eller hörsel, psykisk funktionsnedsättning, allergi 
eller läs- och skrivsvårigheter. I en tid av sämre arbets-
marknad och konjunktur ökar svårigheten att etablera 
sig på arbetsmarknaden.

Äldreomsorgen och äldrepolitiken i vidare mening 
har från samhällets sida sedan flera år varit i fokus för 
ett ökande engagemang och intresse. Dagens och den 
kommande generationen äldre innehåller en stor an-
del resursstarka individer. 

Stora satsningar nationellt har gjorts för att öka förut-
sättningarna för utvecklingsarbete och ständiga förbätt-
ringar. De äldres uppfattning om sitt hälsotillstånd vi-
sar en påtaglig förbättring under de senaste decennier-
na. Undersökningar visar också att äldre inte känner sig 
mer ensamma än människor i andra åldersgrupper. 

Fler äldre är friska i hö-
gre åldrar, vilket inne-
bär att behovet av vård 
och omsorg sker sena-
re i livet och en kor-
tare period. Fler äld-
re har möjlighet att bo 
kvar i sina hem läng-
re än tidigare. Bruka-
rinflytandet kommer 
ätt öka och alternati-
va driftsformer ger den 
enskilde fler valmöjlig-
heter, samtidigt som fi-
nansieringen av välfär-
den kommer att behöva diskuteras.

”Andelen invånare i åldersgrupperna 0-15 och 0-25 år är cirka 
fem procentenheter högre än rikssnittet, samtidigt som ande-
len äldre över 65 år är cirka fyra procentenheter lägre..
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Finansiell analys, kommunens verksamheter

Modell	för	finansiell	analys
Syftet med den finansiella analysen är att beskriva or-
saker till utvecklingen av kommunens resultat och 
ställning samt belysa om kommunen uppfyller kom-
munalagens krav på god ekonomisk hushållning. Den 
finansiella analysen grundar sig på den så kallade rk-
modellen* vilken utgår ifrån fyra finansiella aspekter; 
det finansiella resultatet, kapacitetutvecklingen, risk-
förhållanden och kontroll över den finansiella utveck-
lingen. Syftet med modellen är att identifiera eventu-
ella finansiella styrkor och svagheter i kommunen och 
därmed försöka klargöra om kommunen har en god 
ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har an-
tagit ett antal finansiella mål och verksamhetsmål för 
kommunen. Dessa finansiella mål ska spegla kommun-
fullmäktiges definition av en god ekonomisk hushåll-
ning. Kommunens finansiella mål redovisas under Re-
sultat och kapacitet.

Fyra	finansiella	aspekter

•	Resultat
Resultatperspektivet visar vilken balans som finns mel-
lan löpande intäkter och kostnader under året och över 
tiden. Här analyseras och förklaras bland annat årets 
resultat samt investeringsutvecklingen.

•	Kapacitet
Kommunens finansiella situation i ett längre perspek-
tiv analyseras; exempelvis soliditetsutvecklingen och 
kommunens skuldsättning.

•	Risk
Redovisning och analys av vilka risker som kommunen 
kan utsättas för och som kan påverka kommunens re-
sultat och kapacitet på kort och lång sikt. Här analyse-
ras bland annat kassalikviditet, borgensåtagande samt 
pensionsskulden.

•	Kontroll
Det sista perspektivet åskådliggör vilken kontroll kom-
munen har över den finansiella utvecklingen samt fi-
nansiella målsättningar och planer, såsom exempelvis 
budgetföljsamhet.

Syftet med den finansiella analysen är att visa om kommunen upprätthåller 
en god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen genom att redovisa 
kommunens finansiella utveckling och ställning över tiden.

Resultat	och	kapacitet
Härryda kommun redovisade ett positivt resultat på 21,9 
mkr för år 2009, vilket är en positiv budgetavvikelse på 
2,7 mkr. Det positiva resultatet motsvarar en procent av 
kommunens omsättning som uppgår till cirka 1,8 mil-
jarder kronor. Resultatet per invånare uppgår till 645 
kr vilket är något högre jämfört med 2008. 

Resultatutveckling	2005–2009
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Överskottet består av flera delar, där större andelen är 
reducerade avgifter för avtalsförsäkringar enligt beslut 
i styrelsen för afa försäkring med cirka 14 mkr. En an-
nan del beror dels på sänkt arbetsgivaravgift med en 
procent och dels lägre avgifter för anställda, 26 år eller 
yngre. Överskott redovisas även inom förskoleverksam-
heten om 8,7 mkr på grund av färre barn än budgeterat 
bland annat till följd av förseningar i den planerade ut-
byggnaden. Verksamheterna grundskola, vuxenutbild-
ning och särskolan visar positiva resultat om samman-
lagt dryga nio mkr. Budgetunderskott redovisas avseen-
de skattintäkter, utjämning och kommunal fastighets-
avgift på totalt 30 mkr med anledning av den globala 
finansiella krisen. Ökade kostnader har även redovi-
sats inom ekonomiskt bistånd, hem för vård och boen-
de, personlig assistans samt inom vård och omsorg om 
samanlagt 15 mkr. 

Det positiva resultatet för kommunen om 21,9 mkr är 
en förbättring med cirka 37 mkr jämfört med helår-
prognosen som gjordes per mars månads utfall. För-
bättringen beror främst på lägre arbetsgivaravgifter 
om 21 mkr som tidigare nämnt. 
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God	ekonomisk	hushållning	
Enligt kommunallagens 8 kap ska en kommun ha en 
god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans 
samt ange mål och riktlinjer som är av betydelse för 
en god ekonomisk hushållning. Syftet är att kommu-
nerna ska säkerställa en god ekonomisk hushållning på 
kort och lång sikt. Kommunen ska fastställa finansiella 
mål i budgeten som ska stämmas av i delårsrapport och 
årsredovisning. För år 2009 har kommunfullmäktige 
fastställt verksamhetsmål för god ekonomisk hushåll-
ning och kommunstyrelsen har som operativ nämnd 
fastställt prioriterade verksamhetsmål. Även finansiel-
la mål är fastställda av kommunfullmäktige i samband 
med budget 2009. 

Nyckeltal	för	måluppfyllelse
Nyckeltal	 2009	 2008	 2007	 2006	 2005

Eget kapital inkl  
   pensionsförpliktelse (mkr) 206,1 184,2 164,2 191,2 171,5 

Resultat inkl ökning  
   pensionsförpliktelse (mkr) 21,9 20,0 -27,0 19,6 46,8 

Soliditet inkl pensions- 
   förpliktelse (%) 13 13 13 16 14	

• Kommunen redovisar för varje rullande fyraårspe-
riod en ekonomisk ställning som är minst lika god 
som den som gällde vid periodens början. Målet är 
uppfyllt. Det egna kapitalet har ökat från 191,2 mkr 
år 2006 till 206,1 mkr år 2009. Den långfristiga lå-
neskulden är under samma period oförändrad. 

• Resultatnivån för varje period värdesäkrar det egna 
kapitalet. Pensionskostnaden redovisas som en avsätt-
ning. Målet är uppfyllt. Sedan år 2006 har det egna 
kapitalet ökat med 14 mkr, eller med sju procent. Un-
der samma period har kpi stigit med 5,6 procent.

• Soliditetsnivån i slutet på varje period är lägst på den 
nivå som gällde vid periodens början med oförändrad 
redovisningsprincip. Målet är inte uppfyllt, då soli-
diteten är en procentenhet sämre vid periodens slut. 
Den 1 januari år 2006 var soliditeten 14 procent för 
att öka till 16 procent till 31 december 2006. Solidi-

teten sjönk till 13 procent år 2007 och har sedan dess 
varit oförändrad. Orsaken till sänkningen under år 
2007 var en jämförelsestörande kostnad på 98 mkr 
avseende pensionsskuldsökning beroende på ny be-
räkningsmodell, rips07, med en förväntat ökad livs-
längd. Kostnaden har upparbetats under tidigare år 
men belastade 2007. Vid en soliditetsberäkning utan 
denna jämförelsestörande kostnad skulle soliditeten 
år 2009 varit cirka 19 procent. Härryda kommun kan 
utifrån detta anses ha god ekonomisk hushållning, 
trots att soliditetsmålet inte uppnåtts. 

Verksamhetsmål	för	god	ekonomisk	
hushållning

Bostadsbyggandet utformas så att målet om en pro-
cent befolkningsökning kan mötas med bostäder i alla 
ägande- och upplåtelseformer. Målet är uppfyllt.

Nyckeltal	för	mätning	av	måluppfyllelse	
	 	 Bokslut	2009	 Avvikelse	2009	 Bokslut	2008

Antal lägenheter som  
krävs för att klara cirka  
en procent befolknings- 
ökning över tiden  140 30 147

Befolkningsökningen under året uppgick till 1,2 procent.

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och 
föräldrar kan välja verksamhetsform. Målet är upp-
fyllt. 

Föräldrars möjlighet att få rätt verksamhetsform inom 
fyra månader uppnår målet tack vare utbyggnaden av 
fler förskoleplatser.

Nyckeltal	för	mätning	av	måluppfyllelse	
	 	 Bokslut	2009	 Avvikelse	2009	 Bokslut	2008

Antal barn som inte fått  
plats inom fyra månader  
(accepterar fler än 
ett alternativ)  0 0 0 

Andel föräldrar som får  
förstahandsval beträffande  
verksamhetsform, % 97 1 95

KapacitetResultat

					Risk Kontroll

*RK-modellen är en finansiell analysmodell som har 
utvecklats av Kommunforskning i  Västsverige.
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Alla har efter slutförd grundskola eller gymnasieut-
bildning tillräcklig kompetens för arbete eller fort-
satta studier. Grundskolan och gymnasiet ses som en 
sammanhållen enhet. 

Grundskola	och	skolbarnsomsorg. Målet är delvis 
uppfyllt. Andel elever som når behörighet till gymna-
siets nationella program var fortsatt hög 2009. Vid jäm-
förelser med tidigare år fortsätter behörigheten i ma-
tematik att öka. Andel elever som når målen i alla äm-
nen är högre jämfört med föregående år. I jämförelse 
nationellt ligger behörigheten på en hög nivå. 

Ungdomsgymnasium. Målet är delvis uppfyllt. 91,5 
procent av de studerande exklusive iv-eleverna har slut-
betyg efter fyra års studier. Rikssnittet är 82,8 procent. 
Hulebäcksgymnasiet har välutbildad personal med goda 
möjligheter till personlig utveckling samt ändamålsen-
liga lokaler och utrustning. Samtliga elever i år ett följs 
upp avseende läs- och skrivfärdigheter samt matematik-
kunskaper och får relevant stöd. Samarbeten som har 
innefattat gemensam fortbildning, elevprojekt, work-
shops och auskultationer har under läsåret skett mellan 
gymnasiet och tre av kommunens grundskolor.

Nyckeltal	för	mätning	av	måluppfyllelse	

	 	 Bokslut	2009	 Avvikelse	2009	 Bokslut	2008

Andel elever behöriga  
  till gymnasieskolan, % 95,8 0,8 94,8 

Andel förvärvsarbetande  
   elever i hela riket*, % 63,6  66,2 

Andel förvärvsarbetande elever  
   från Hulebäcksgymnasiet*, % 65,6 -2,2 71,9 

Andel som påbörjat högskole- 
   studier hela riket**, % 41,1  40,9 

Andel som påbörjat högskole- 
   studier Hulebäcksgymnasiets  
   elever**, %  49,5 10,5  48,4 

* Elever i förvärvsarbete som slutförde gymnasieskolan läsåret 
2003/2004 till 2005/2006 (scb-statistik)

** Elever som slutförde läsåret 2004/2005 samt påbörjat högskolestudier 
t o m 2007/2008 scb-statistik)

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

Vård	och	omsorg.	Målet är delvis uppfyllt. Inom ra-
men för arbetet med lokalresursplanering utformas år-
ligen planer för att tillgodose behov av bostäder base-
rade på befolkningsprognosen. Behovet att tillgodose 
alla med beslut om lägenhet på äldreboende inom rim-
lig tid har inte uppfyllts. Under 2009 har behovet av 
korttidsvård och permanenta lägenheter, speciellt för 
personer med demenssjukdomar, överstigit tillgången. 
I stort sett har cirka 30 personer väntat på att få beslut 
verkställt. Situationen förväntas kvarstå tills det äld-
reboendet Hönekulla by är klart. Vård och omsorgs 
satsning på anpassade bostäder med god tillgänglig-
het, har fallit väl ut. Några nya bostäder av detta slag 
ligger ännu inte i plan. 

Funktionshinder. Målet är uppfyllt. Alla som ansökt 
om särskilt boende har fått en bostad i kommunen el-
ler köpt plats hos annan utförare. 

Funktionshinder har lämnat fyra lägenheter till privat 
utförare inom kommunen, två lägenheter i befintligt 
bestånd och två lägenheter i planerat bestånd. Verk-
samheten upplever ett något vikande behov av bostad 
med särskild service (gruppbostäder).                                                                                   

Nyckeltal	för	mätning	av	måluppfyllelse	
	 	 Bokslut	2009	 Avvikelse	2009	 Bokslut	2008

Särskilt boende. Antal ej verkställda  
   beslut inom tre månader 2	 -	2	 25

Behov av särskilt boende 249	 -	20	 284

Antal platser särskilt boende  228	 0	 228

Antal BGT-lägenheter  55	 0	 53

Beräknat behov av bostad för  
   funktionsnedsatta över 19 år 78	 	+	15	 81

Antal lägenheter för funktions- 
   nedsatta   79	 +	3	 81 

Avstämning	av	balanskrav
Enligt kommunallagen har kommunerna ett balanskrav, 
dvs att intäkterna ska täcka kostnaderna. Om kostna-
derna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, 
ska det negativa resultatet regleras och det redovisade 
egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under 
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de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en 
åtgärdsplan för hur återställandet ska ske om inte syn-
nerliga skäl finns. Vid avstämning av balanskravet för 
Härryda kommun ska det redovisade resultatet justeras 
med följande två poster; realisationsvinster samt kost-
nader som avser avsättningar för pensionsförpliktelser 
som är intjänade före 1998. Härryda kommun redovi-
sar för år 2009 ett positivt resultat på 21,9 mkr. Efter-
som kommunen redovisar pensionerna enligt fullfon-
deringsmodellen innebär det att resultatet ökas med 18 
mkr som avser kostnader förorsakade av pensionsför-
pliktelsen före 1998. Justeras kommunens resultat en-
ligt blandmodellen så skulle resultatet uppgå till 39,9 
mkr för 2009. Kommunen beräknas därmed att klara 
lagens minimikrav på god ekonomisk hushållning. 

Avstämning	av	balanskrav
Mkr	 2009	 2008

Redovisat resultat 21,9 20

Realisationsvinster 0,0 1,3 
Resultat efter realisationsvinster 21,9 21,3

Jämförelsestörande kostnader 0,0 0,0

Resultat efter jämförelsestörande kostnader 21,9 21,3

Pensionsförpliktelser före 1998 18 5,6

Resultat	enligt	balanskrav	 39,9	 26,9

Verksamhetens	nettokostnader	i	
förhållande	till	årets	skatteintäkter
Verksamhetens nettokostnader bör inte öka mer än kom-
munens skatteintäkter samt utjämningsbidrag. Ett mått 
på detta är nettokostnadernas andel av skatteintäkter 
och utjämningsbidrag som visar hur stor del av skatte-
intäkterna som går till den löpande verksamheten. En 
rimlig nivå är att intäkterna ska överstiga kostnaderna 
med ett belopp som motsvarar minst två procent av net-
tokostnaderna, eftersom en stor del av investeringarna 
ska finansieras med skatteintäkter. År 2009 hade kom-
munen en oförändrad nettokostnadsandel, 99 procent, 
inklusive finansnetto jämfört med år 2008. Verksamhe-
tens nettokostnader uppgick till 1 398,9 mkr, vilket var 
en ökning med 31,8 mkr. I genomsnitt har kommunen 
under den senaste femårsperioden en marginell skill-
nad i ökningstakt mellan nettokostnad respektive skat-

teintäkter och utjämningsbidrag. Nettokostnaderna har 
i genomsnitt stigit med 5,1 procent och skatteintäkter 
och utjämningsbidrag har stigit med 4,9 procent årligen 
under perioden. Skatteintäkter och utjämningsbidrag 
uppgick till drygt 1,4 miljarder kronor och är kommu-
nens främsta inkomstkälla. Ökning för år 2009 upp-
gick till 42,5 mkr, vilket motsvarar tre procent och är 
en lägre ökning jämfört med föregående år. 

Årets	investeringar	och	självfinansieringsgrad
Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av en 
god planering och framförhållning och hålla en ganska 
jämn nivå över tiden. Under den senaste femårsperio-
den har kommunens investeringar legat runt 100 mkr 
per år. Årets nettoinvesteringar uppgick till 115 mkr, 
vilket är cirka 164 mkr lägre än budgeterat. Orsaken 
är främst flera försenade byggstarter. Investeringar 
har i huvudsak gjorts i skolor och förskolor, äldrebo-
ende, gator samt vattenledningar. Av årets nettoinves-
teringar kunde 78 procent finansieras via årets resultat 
och avskrivningar, vilket är högre än föregående år. I 
och med att självfinansieringsgraden understiger 100 
procent har kommunen alltså varit tvungen att finan-
siera investeringarna på annat sätt än med egna medel 
via likvida medel och en ökning av kortfristiga skul-
der. Nettoinvesteringarna uppgår till åtta procent av 
skatteintäkter och utjämningsbidrag, vilket innebär 
en procentenhet lägre jämfört med år 2008. Kommu-
nen hade perioden 2006-2008 en investeringsvolym 
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som var högre jämfört med kommunerna i Västra Gö-
taland och riket.

Soliditetsutveckling
Soliditeten är ett mått för att beskriva kommunens eko-
nomiska styrka på lång sikt och visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som kommunen själv finansie-
rat, dvs kommunens eget kapital i förhållande till det 
bokförda värdet på tillgångarna. Faktorer som påver-
kar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångar-
nas och skuldernas förändring. När det görs en bedöm-
ning av den ekonomiska situationen är det soliditetens 
utveckling snarare än den absoluta nivån som är mest 
intressant. För 2009 uppgår soliditeten till 13 procent; 
en oförändrad nivå jämfört med föregående år. För att 
klara en oförändrad låneskuld, en viss förbättring av 
soliditeten samt ett realt oförändrat eget kapital bör 
resultatet ligga runt 40-80 mkr för en investeringsni-
vå runt 280 mkr, vilket var den budgeterade investe-
ringsnivån för 2009.

Soliditetsutveckling	2005–2009
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Långfristiga	skulder
Låneskulden uppgick vid årsskiftet till 266 mkr varav 
235 mkr avser banklån och resterande anläggningsav-

gifter för vatten och avlopp. Det är 36 mkr lägre jäm-
fört med föregående år. Låneskulden motsvarade 2008 
var 8 975 kr per invånare vilket är lägre än genomsnit-
tet i riket på 13 089 kr per invånare år 2008. Den to-
tala skuldsättningsgraden, som även omfattar avsätt-
ningar uppgår till 87 procent och är oförändrad jäm-
fört med 2008.

Kommunalskatt
Kommunalskatten i Härryda kommun var under 2009 
i genomsnitt 31,67 kr per intjänad hundralapp för en 
person som inte var medlem i Svenska kyrkan, varav 
21,05 kr för kommunen. Under 2009 var kommunal-
skatten och regionskatten oförändrad. Kommunen lig-
ger i undre delen av Göteborgsregionens 13 kommuner 
men något över riksgenomsnittet. Fyra kommuner i re-
gionen har lägre skatt än Härryda. Kommunen har haft 
en stabilare skattesats än genomsnittet i riket, vilket är 
positivt. För 2010 är kommunalskatten oförändrad. 

Risk
Kortsiktig	betalningsförmåga
Den kortfristiga likviditeten, dvs kassalikviditeten, 
uppgick till 203,8 mkr vilket var en ökning med 15 
procent. Under 2008 gjordes en ökad upplåning på 75 
mkr. Den allmänna lånemarknaden såg då något mer 
osäker ut. Den nu höga likviditetsnivån säkerhetsstäl-
ler till viss del planerade investeringar 2010 som inklu-
sive ombudgeteringar beräknas uppgå till dryga 300 
tkr. Målsättningen är i normalfall istället att ha så lite 
långfristiga skulder som möjligt. 25 mkr placerades i 
obligationer under året.

Långfristiga	skulders	utveckling
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Känslighetsanalys
Kommunens ekonomi påverkas av ett antal olika fak-
torer och vissa av dessa kan kommunen påverka genom 
egna beslut, medan andra inte kan påverkas av kommu-
nen. Det kan exempelvis vara konjunktursvängningar 
eller förändrade lagar och förordningar. Den kanske 
största finansiella påverkan har skatteunderlagsutveck-
lingen i riket. Kommunen har ett ansvar för att ha en 
beredskap att hantera förändringar, både externa oför-
utsedda händelser och förändringar i den egna kommu-
nen. Ett sätt är att upprätta en känslighetsanalys som 
beskriver hur olika förändringar kan påverka kommu-
nens finansiella situation. Tabellen nedan intill visar 
vilken effekt olika händelser har på Härryda kommuns 
ekonomi. Små förändringar innebär stora belopp, vil-
ket visar hur viktigt det är med en marginal då budge-
ten fastställs. Möjligheten att genom höjda taxor och 
avgifter öka intäkterna är begränsade eftersom max-
taxor finns inom såväl barn- som äldreomsorg. Det är 
viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på kort 
och lång sikt eftersom oplanerade händelser, befolk-
ningsförändringar och statliga beslut kan få en avgö-
rande betydelse för kommunens ekonomi. 

Känslighetsanalys,	årseffekt
Förändringar	 Mkr	

Lönekostnader inkl sociala avgifter, en procent +/– 11,5 

Skatteunderlag, en procent +/– 14,0 

Utdebitering 10 öre +/– 6,6 

Ränta med en procent  +/– 1,4 

Inflation, en procent +/– 6,2 

Pensionsskulden
Härryda kommuns totala pensionsskuld, inklusive sär-
skild löneskatt, uppgick till 740,1 mkr år 2009, varav 
625 mkr eller 84,4 procent avser pensioner intjänade 
före 1998. Från år 2006 redovisas denna pensionsför-
pliktelse enligt den så kallade fullfondsmodellen, vil-
ket innebär att den redovisas bland avsättningarna. 
Kommunen gör därmed avsteg från blandmodellen. 
Årets nettoökning av pensionsförpliktelsen före 1998 
inklusive sär skild löneskatt uppgick enligt beräkning-

ar från kpa till 18 mkr. Fullfondsmodellen innebär att 
hela pensionsskulden förutom den avgiftsbestämda de-
len redovisas som en avsättning. Den avgiftsbestämda 
ålderspensionen redovisas som kortfristig skuld. I an-
tagen budget/plan 2010-2012 finns medel budgetera-
de för en avsättning motsvarande förväntad ökning av 
pensionsförpliktelsen. Ur risksynpunkt är intjänad pen-
sionsskuld före 1998 viktig att beakta, eftersom skul-
den ska realiseras de kommande femtio åren. Fullfon-
deringsmodell innebär att pensionsförpliktelsens net-
toförändring, skuldökning genom ränta och basbe-
loppsuppräkning minus utbetalningar, redovisas som 
kostnad. Det innebär även att pensionskostnaderna är 
högre de närmaste åren jämfört med om blandmodel-
len tillämpats.

2009 års pensionsutbetalningar intjänade före 1998 
inklusive särskild löneskatt uppgick till 22 mkr. Des-
sa utbetalningar beräknas, utifrån fasta priser, att för-
dubblas i samband med att de stora pensionsavgångar-
na kulmineras om 15-20 år. Det här leder till att net-
toförändringen av skulden och kostnaden för den, suc-
cessivt kommer att bli negativ då pensionsutbetalning-
arna överstiger nivån för ränta och basbeloppsuppräk-
ning. Under den perioden då pensionsskulden sjunker 
kommer ett finansieringsbehov att uppstå som kräver 
en resultatförbättring med samma belopp som skulden 
sjunker med. Annars riskerar den långfristiga upplå-
ningen att öka i samma takt som pensionsskulden mins-
kar. Redovisningen enligt fullfondsmodellen skulle då 
leda till en sämre ekonomisk utveckling än vad som va-
rit fallet om blandmodellen tillämpats.

Total	pensionsskuld,	mkr	 	 	
	 2009	 2008	

Avgiftsbestämd ålderspension 34,7 33,2 

Långfristig pensionsavsättning 58,1 49,8 

Pensionsförpliktelse före 1998 502,8 488,3 

Summa	 595,6	 571,3 

Särskild löneskatt 144,5 138,5 

Total	avsättning	 740,1	 709,8	

”Pensionskostnaderna är högre de 
närmaste åren jämfört med om 
blandmodellen tillämpats.
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Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden för år 2009 uppgick vid 
årets slut till 76,6 mkr, vilket är 1,1 mkr lägre än fö-
regående år. Kommunens borgensåtagande består till 
89 procent av förpliktelser mot egna eller delägda bo-
lag. Åtaganden för föreningar som verkar inom kom-
munen uppgår till åtta procent. Resterande del är bor-
gensåtaganden som avser uppförande av egnahem före 
år 1992, så kallade förvärvslån, som fortsatt att mins-
ka. För närvarande bedöms inte kommunen borgens-
åtagande utgöra någon väsentlig risk.

Kontroll
Resultat	jämfört	med	budget
Hur budget och utfall stämmer överens är ett mått på 
den kontroll som kommunens beslutsfattare har över 
den egna ekonomiska utvecklingen. En viktig del i styr-
ningen och kontrollen av ekonomin är de uppföljning-
ar och prognoser som görs under året.

Sektorernas sammanlagda budgetavvikelse netto visar 
en positiv avvikelse om 8,9 mkr och är en lägre avvikelse 
jämfört med föregående års budgetavvikelse på minus 
26 mkr. Positiva avvikelser redovisar sektorerna utbild-
ning och kultur, samhällsbyggnad samt administrativt 
stöd. Negativa budgetavvikelser finns främst inom sek-
torn för socialtjänst samt teknik och försörjning. För-
valtningen presenterade i prognosen per mars 2009 ett 
antal åtgärder/verksamhetsförändringar i syfte att inte 
förbruka mer medel än vad kommunfullmäktige avsatt. 
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2009 att godkän-
na vidtagna och planerade åtgärder. Kommunstyrelsen 
delgav kommunfullmäktige beslutet. I november antog 
kommunfullmäktige delårsbokslutet per den 31 augus-
ti, vilket inkluderade prognos för året. 

Inga ytterligare beslut om verksamhetsförändringar 
har vidtagits med anledning av den ekonomiska situa-
tionen. Ambitionen är att de redovisade avvikelserna 
ska ha justerats i 2010 års budget, men vissa obalanser 
kan finnas kvar och nya kan tillkomma. 

Orsaker till större resultatförbättringar i bokslut 2009 
jämfört med prognosen från mars månad: 
Prognos	per	mars	månad	för	2009	 -15	mkr 

Förändringar  
Förbättrad skatteprognos +14 mkr 

Lägre premier, avtalsförsäkring afa +14 mkr 

Lägre arbetsgivaravgift +4 mkr 

Förbättrat finansnetto +3 mkr 

Förbättrat resultat utbildning och kultur +12 mkr 

Försämrat resultat inom socialtjänst -13 mkr 

Övrigt +2,9 mkr 

Resultat	2009	 +21,9	mkr	

Budgetavvikelser är inte ett mått på ekonomisk utveck-
ling, effektivitet eller minskad resursförbrukning. En 
budgetavvikelse kan uppstå genom en lägre eller högre 
budget även om nettokostnaden är oförändrad. För att 
få en realistisk budgetering och ekonomisk kontroll är 
det viktigt att även komplettera analysen med nettokost-
nadsutveckling och verksamhetsuppföljning över tid. 

Jämförelse	inom	regionen
Kommunens	finansiella	profil
Kommunforskning i väst tar fram finansiella profiler 
på kommunerna i bland annat Västra Götalandsregi-
onen. Profilerna visar hur kommunerna förhåller sig 
till varandra. Det är viktigt att notera att detta är re-
lativa mått, vilket innebär att de bara visar hur kom-
munerna ligger till i förhållande till varandra. Den se-
naste profilen avser år 2008. Profilen utgår från fyra 
olika perspektiv; långsiktig handlingsberedskap, kort-
siktig handlingsberedskap, finansiellt riskförhållande 
samt finansiellkontroll.

Kommunens starka sidor är resultatutvecklingen på 
kort och lång sikt, medan budgetföljsamhet och finan-
siella nettotillgångar är de svagare sidorna. Kommu-
nen hade en starkare finansiell ställning vid 2008 års 
slut än vid utgångsläget 2006. Härryda kommun har, 
liksom de flesta kommunerna i Västra Götalands län, 
försvagat resultatet till följd av den svenska konjunk-
turavmattningen. Till skillnad från flertalet av kom-
munerna i gruppen redovisar Härryda dock ett fortsatt 
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starkt resultat. Det tyder på att kommunen trots lågkon-
junkturen även under kommande år kan upprätthålla 
balans mellan intäkter och kostnader och därmed be-
hålla den finansiella kontroll som är viktig för att över 
tid kunna bedriva en god planerad service. 

Framtiden	
Orsaken till det relativt goda resultatet är ett antal en-
gångseffekter. Det kan möjligen vara ett bekymmer 
att den negativa utveckling som förutspåddes avseen-
de kommunernas ekonomi i början av året var kraftigt 
överdriven. För år 2010 budgeteras ett resultat på 8,9 
mkr. För de följande två åren planeras nu för en måttlig 
fortsatt verksamhetsutökning. Mot bakgrund av årets 
resultat och budgetavvikelser finns anledning att tro 
att resultatet för år 2010 kommer att bli högre än bud-
geterat. Resultaten för de kommande åren är mycket 
svårbedömda, inte minst på grund av eventuella statliga 
åtgärder. Den största osäkerheten ligger i skatteintäk-
ternas utveckling. Sektorernas kostnader i årets bokslut 
har inom ett antal områden kraftigt överskridit budge-
terat anslag. För delar av dessa underskott har hänsyn 
tagits i kommande års budget, men inom några områ-
den kommer obalansen att kvarstå under 2010-2011.

Härryda kommun har under de senaste åren visat po-
sitiva resultat i den utsträckning som kan anses till-
räckligt för att upprätthålla god ekonomisk hushåll-
ning. Kommunen har trots påfrestningarna under året 
behållit ett finansiellt handlingsutrymme. Samtidigt 
måste en viss vaksamhet finnas för att inte alltför stora 
investeringsutgifter ska minska det ekonomiska hand-
lingsutrymmet. Sammanlagt för de närmaste tre åren 
budgeteras investeringar på 668 mkr, varav 109 mkr är 
projekt från år 2009.

Historiskt sett mycket höga investeringsnivåer i ett 
läge med kraftig konjunkturförsvagning är på gott och 
ont. Det är olyckligt att tvingas låna till en stor del av 
de kommande utgifterna, samtidigt som kostnadsläget 
kan vara gynnsamt.

Efter förra höstens kollaps på de finansiella markna-
derna, det stora raset i världshandeln och fallet i svens-
ka företags produktion har återhämtningen under 2009 
varit förhållandevis svag. De dystra siffrorna till trots 
har en betydande omsvängning skett i hushållens och 
företagens förväntningar. 

I det längre perspektivet är utsikterna inte lika goda. 
Även om de svenska hushållen och den svenska staten 
har ordning på sin ekonomi så gäller inte samma sak 
i omvärlden. Eftersom vi är beroende av den ekono-
miska utvecklingen i framförallt västeuropa och usa 
kommer utvecklingen i dessa områden att i värsta fall 
kraftigt dämpa den svenska möjligheten till ekonomisk 
återhämtning.

Normalt brukar en tillväxt kring tre procent bidra till 
stigande sysselsättning och minskad arbetslöshet men 
detta blir sannolikt inte fallet 2010-2011 då det finns 
en relativt stor överkapacitet i företagen. Om inte sys-
selsättningen ökar kommer också skatteintäkterna att 
släpa efter.

Trots den återhämtning som av allt att döma kommer 
att ske de närmaste åren är kommunernas ekonomiska 
förutsättningar i ett längre perspektiv osäkra när det 
gäller att klara de kommande behoven inom omsorger-
na. De statsbidrag som kommunen får är till exempel 
inte realt värdesäkrade och nuvarande system innebär 
en långsam urgröpning av den gemensamma finansie-
ringen av kommunal verksamhet.

Särskild fokus måste riktas på strukturförändringar 
inom gymnasieverksamheten och funktionshinder. 
Minskat elevantal i regionen och ett ökat antal utbild-
ningsplatser gör att kostnaderna kan öka än mer än vad 
som varit fallet under år 2009. Inom funktionshinder 
sker en kontinuerlig kostnadsökning, orsakad av ökan-
de behov och en utvecklad rättighetslagstiftning. Sta-
tens intresse av medfinansiering eller skifte av ansvar 
förefaller, trots signaler om motsatsen tidigare år, vara 
begränsat inom den närmaste framtiden.
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Sammantaget redovisade sektorerna en positiv budget-
avvikelse om 8,9 mkr. Inom finansförvaltningen, ex-
klusive skatter och utjämning, redovisades en positiv 
avvikelse på 21,1 mkr. Bruttokostnaderna för sektorer-
na uppgår till 2 171,3 mkr vilket är en ökning med 1,8 
procent jämfört med 2008. Intäkterna uppgår till 771,6 
mkr vilket är en marginell ökning mot föregående år. 

Sektorn för utbildning kultur redovisar en positiv bud-
getavvikelse på 15,7 mkr, vilket är 1,8 procent av sek-
torns budgetanslag. Alla verksamheter utom gymnasie-
verksamheten har hållit budget. Förskoleverksamheten 
visar till följd av färre barn än budgeterat ett plus på 
8,7 mkr. Gymnasiets budgetunderskott beror på högre 
kostnader för köpta platser samt per plats. 

Sektorn för socialtjänst har ett budgetunderskott på 
14,5 mkr, varav hemtjänst, ekonomiskt bistånd och 
personlig assistans visar stora negativa budgetavvikel-
ser. Orsaken är fler personer med behov av hemtjänst 
samt större vårdbehov. 

Sektorn för samhällsbyggnad visar en positiv budget-
avvikelse om 8,4 mkr, vilket främst beror på lägre kol-
lektivtrafik- och avfallskostnader. Högre energikostna-
der till följd av den kalla vintern är den största budget-
avvikelsen inom sektorn för teknik och försörjnings-
stöd, minus 3,3 mkr. 

Kommande års budget har i stort anpassats inom sekto-
rerna och ligger i balans. Däremot ser det fortsatt osä-

kert ut inom personlig assistans. 

Inom finansförvaltningen bidrar läg-
re arbetsgivaravgifter samt lägre afa 
premier med en positiv avvikelse om 
ca 20 mkr. Lägre skatteintäkter och 
utjämning till följd av den svikande 
konjunkturen, minus 30 mkr.  

Årets nettoinvesteringar uppgick till 
115 mkr, vilket är cirka 164 mkr lägre 
än budgeterat. Orsaken är flera för-
senade byggstarter, dels på grund av 
överklaganden av detaljplaner och ar-
keologiska utgrävningar och dels re-
videringar kommunens lokalresurs-
plan. Bland försenade byggstarter 
kan nämnas Hindås idrottshall och 
särskilt boende Hönekulla by. 

Drift- och investeringsredovisningen visar kommunens bokförda kostnader 
och intäkter för varje sektor samt budget och budgetavvikelse. Härryda 
kommun redovisade ett positivt resultat på 21,9 mkr för år 2009, vilket är 
en positiv budgetavvikelse på 2,7 mkr.

Drift	 	 	 	 	 	
Belopp	i	mkr	 Intäkter	 Kostnader	 Netto	 Budget	 Avvikelse	 Bokslut	2008

Sektor för utbildning och kultur 181,3 1 046,9 -865,6 -881,3 15,7 -827,6

Sektor för socialtjänst 118,2 560,7 -441,9 -427,3 -14,6 -428,5

Sektor för samhällsbyggnad      
     – Skattefinansierat 66,8 163,7 -97,0 -103,7 6,8 -88,2
     – Avfallsverksamhet 23,7 22,5 1,3 0,0 1,3 -0,2
     – Vattenverksamhet 43,6 43,3 0,3 0,0 0,3 4,6

Sektor för teknik och försörjningsstöd 291,1 302,6 -11,5 -8,2 -3,3 -14,4

Sektor för administrativt stöd 4,7 58,3 -53,5 -56,1 2,6 -51,8

Finansförvaltning (verksamhetskostnad) 42,2 -26,7 68,9 47,7 21,1 39,0

Verksamhetens	netteokostnad	 771,6	 2	171,3	 -1	399,1	 -1	429,0	 29,9	 -1	367,1

Skatter, utjämningar m m 1 476,5 16,7 1 459,9 1 489,8 -29,9 1 417,5

Finansnetto 9,2 48,1 -38,9 -41,5 2,7 -30,3

Resultat	 2	257,3	 2	236,0	 21,9	 19,2	 2,7	 20,1 
  
Investeringar	 	 	 	 	 	
Belopp	i	mkr	 Redovisning	 Budget	 Avvikelse	 Bokslut	2008

Sektor för utbildning och kultur 11,3 24,1 12,8 14,9

Sektor för socialtjänst 4,1 4,9 0,8 3,3

Sektor för sammhällsbyggnad    

     – Skattefinansierat 20,3 34,4 14,0 9,1

     – Avfallsverksamhet 0,4 5,2 4,8 1,7

     – Vattenverksamhet 12,1 14,2 2,1 30,0

Sektor för teknik och försörjningsstöd 67,1 193,6 126,4 71,7

Sektor för administrativt stöd 0,1 3,4 3,3 2,5

Nettoinvesteringar	 115,3	 279,6	 164,3	 133,2

UTK; 48%

SOC; 26%

SHB; 10%

TOF; 14%
ADM; 3%

budgetjusteringar. Justering har gjorts med 0,5 mkr avseende skillnaden mellan kalkylerad löneökning och utfallen löneökning. 

Justering har gjorts från finansförvaltningen till sektorerna. 	 	 	 	 	
	

sektorer :
aDm: administrativt stöd, shb: samhällsbyggnad,  
soC: socialt stöd, toF: teknik och försörjningsstöd
utk: utbildning och kultur

Drift och investeringar
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Kommunen har också ett stort antal visstidsanställda 
medarbetare och vid årsskiftet var det 235 personer, en 
minskning med drygt 90 personer. Anledningen till 
visstidsanställning beror oftast på vikariat på grund 
av föräldraledighet, sjukdom eller annan tjänstledig-
het, men kan också bero på att krav på viss behörighet 
inte är uppfyllda. 

Medelåldern för de anställda är 45,3 år, samma som år 
2008. Åldersfördelningen är ungefär densamma som 
tidigare år. Pensionsavgångarna kommer att öka un-
der 2010. 

Åldersfördelning	bland	tillsvidareanställda
Ålder	 Antal	2009	 Antal	2008

– 29 år 182 174

30 – 39 år 590 598

40 – 49 år 792 750

50 – 59 år 642 661

60 år – 411 401

Totalt	 2	617	 2	584

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvi-
dareanställda i kommunen var 93,9 procent. Sedan vå-
ren 2007 prövas en modell för att öka antalet heltids-
anställda. Deltidsanställda inom äldreomsorgen och 
lokalvård har erbjudits heltidstjänster. När projektet 
startades 2007 hade 69 procent av kommunens tills-
vidareanställda heltidstjänster. Motsvarade siffra var i 
april 2009 85 procent. 

Löner
Medianlönen för medarbetarna var vid årets slut 23 000 
kr, vilket innebär en ökning med 3,6 procent jämfört 
med föregående år. 

Medianlön innebär att lika många personer har en lön 
som är högre respektive lägre än 23 000 kr. 

ADM:  Sektorn för  
administrativt stöd

SHB:  Sektorn för  
samhällsbyggnad

SOC:  Sektorn för  
socialt stöd

TOF:  Sektorn för  
teknik och försörjningsstöd

UTK:  Sektorn för  
utbildning och kultur

Fördelning	av	tillsvidareanställda	per	sektor:

Tillsvidareanställda per sektor

ADM
3%

TOF
10%SHB

3%

SOC
28%

UTK
56%

Året	som	gått
Arbetet med att minska sjukfrånvaron har intensifierats 
vilket bidragit till att sjukfrånvaron fortsatt sjunka. 

Samverkans- och arbetsmiljöutbildning har genomförts 
för chefer och fackliga företrädare inom grundskolan. 
Arbetet med att skapa flera heltidsmöjligheter för del-
tidspersonal har fortsatt. Samtliga chefer och centralt 
fackliga har fått en halvdags utbildning om mångfald 
och etnicitet. 

Under året lades grunden för en omorganisation som 
trädde i kraft 2010-01-01 som bland annat innebär att 
Oasen, en enhet som arbetar med förebyggande per-
sonalvård, överförs från utbildning och kultur till per-
sonalfunktionen.

Personalstruktur
Antalet tillsvidareanställningar uppgår till 2 617 den 
31 december 2009. Det innebär en ökning från före-
gående år med 33 personer, vilket motsvarar 2 469 års-
arbetare.

En del av ökningen beror på heltidsprojektet vilket bland 
annat innebär att deltidsanställd personal erbjudits hel-
tidstjänster. Detta innebär dock inte att arbetstidsutta-
get ökat i samma omfattning då de flesta som fått hel-
tidstjänster beviljas partiell tjänstledighet.  

Kommunen som arbetsgivare
Kommunens har en personalintensiv verksamhet. Ungefär 65 procent av 
kommunens kostnader är personalkostnader.  
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Under 2009 genomfördes 46 747 utbetalningar av löner, 
arvoden och ersättningar till anställda och förtroende-
valda. Det innebär i genomsnitt 3 895 utbetalningar per 
månad. Utöver löner för Härryda kommuns anställda 
tillkommer också utbetalningar för Härryda Energi 
AB och Landvetter/Härryda församling. 

Arvoden,	lön	och	ersättningar
till	ledning	och	styrelse
Exklusive	sociala	avgifter,	mkr	 2009	 2008

Arvoden kommunalråd (2 st) 1,3 1,3

Kommundirektör 1,0 0,8

Övrig ledningsgrupp (7 st) 4,1 4,5

Kvinnor	och	män,	en	jämförelse
Kommunens verksamhet är mycket kvinnodomine-
rad. 82,4 procent av alla tillsvidareanställda är kvin-
nor. Förhållandena är likartade i alla kommuner och är 
lika över åren. Vissa yrken är nästan helt dominerade 
av ett kön; till exempel är 99 procent av alla barnskö-
tare kvinnor och inom vaktmästargruppen är 97 pro-
cent män. Den enda yrkesgruppen med jämn könsför-
delning är gymnasielärare. 

Av alla chefer på olika nivåer utgörs ungefär två tred-
jedelar av kvinnor och en tredjedel av män. I gruppen 
sektorschefer och verksamhets/funktionschefer är för-
delningen 54 procent män och 46 procent kvinnor.

Personalkostnader	
mkr	 2009	 2008	 Förändring	
	 	 	 jämfört m 2008

Lön 781,8 755,9 3,4%

  varav arvoden 4,2 3,9 7,7%

  varav övertid o mertid 10,9 12,8 -14,8%

Övrigt 21,5 24,9 -13,6%

Sociala avgifter 255,9 271,0 -5,6%

Pensionskostn inkl   

  särskild löneskatt 43,4 36,9 -17,6%

Totalt	 1	102,6	 1	088,7	 1,3%

Personalomsättning	och	rekrytering
Personalomsättningen är fortfarande låg. Under året har 
143 personer slutat sin tillsvidareanställning varav 68 
har gått i pension. Om man bortser från dem som pen-
sionerats innebär det att endast tre procent av den tills-
vidareanställda personalen lämnat sin anställning.

En enkät genomförs till alla som lämnar kommunen. 
De flesta anger som skäl att man flyttat, vill bredda sin 
kompetens etc. Endast någon enstaka anger missnöje 
med lön eller missnöje med arbetsförhållanden.

Under 2009 har 201 tjänster lediganmälts för tillsvi-
daretjänster eller vikariat. Till dessa tjänster har det 
inkommit 7855 ansökningar. Det innebär cirka 39 an-
sökningar per tjänst. 

Det största intresset fanns för en tjänst som kurator på 
Hulebäcksgymnasiet samt registrator/administratör på 
kommunkansliet. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Under 2009 har 
sjukfrånvaron minskat med cirka nio procent jämfört 
med 2008. Framför allt är det långtidssjukfrånvaron 
som minskar. Den största minskningen har skett hos 
kvinnorna och framför allt hos dem i intervallet 50-59 
år. Av långtidsfrånvaron utgörs drygt en tredjedel av 
tidsbegränsad sjukersättning.

Orsakerna till minskningen beror på flera olika fakto-
rer – ett intensifierat rehabiliteringsarbete, ökad del-
tidsfrånvaro, förändrat regelverk hos Försäkringskas-
san, fokuseringen på frågor om hälsa och ohälsa samt 
insatserna med det hälsofrämjande arbetet. 

En stor andel av sjukfrånvaron, 28 procent, utgörs av 
deltidsfrånvaro. Det innebär att medarbetare till nå-
gon del finns i arbete och därmed också håller kontakt 
med arbetet i större utsträckning än vad som var tidi-
gare varit fallet. 

”Sjukfrånvaro i förhållande till  
sammanlagd ordinariearbetstid är  
5,9 procent för 2009..
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Under 2009 har 33,7 procent av alla medarbetare inte 
haft någon som helst sjukfrånvaro under året.

Sjukfrånvaro	i	förhållande	till	sammanlagd
ordinarie	arbetstid	2009	 	 	

Alla som under 2009 haft anställning, oavsett anställningsform. 

	 2009	 2008	 2007

Total sjukfrånvaro 5,9 6,5 7,4%

  varav sjukfrånvaro över 60 dgr 56,7 63,7 64,7%

Män 3,3 3,5 4,7%

Kvinnor 6,6 7,3 8,1%

Åldersgruppen –29 år 4,5 4,1 4,8%

Åldersgruppen 30 – 49 år 6,3 6,8 7,6%

Åldersgruppen > 50 år 6,0 6,8 7,9%

Företagshälsovård	och	personalstöd
Kommunen har avtal med Feelgood som svarar för fö-
retagshälsovård med inriktning på främjande och re-
habiliterande arbete. Kommunen har dessutom ett av-
tal med Falck Healthcare som innebär att medarbetare 
året runt, dygnet runt kan ringa och få samtalsstöd i 
olika frågor, dock inte i medicinska frågor. 

Hälsofrämjande	arbete
Det hälsofrämjande arbetet i Härryda kommun syf-
tar till att främja hälsa hos de anställda som på sikt le-
der till minskad sjukfrånvaro. Ett program med många 
aktiviteter genomförs under hela året. Samverkan sker 
med flera parter, bland annat med folkhälsoplaneraren 
och hkif, Härryda kultur- och idrottsförening. Hkif 
har cirka 1 300 medlemmar. Alla delar av programmet 
presenteras, vår och höst, i en särskild broschyr som 
distribueras till samtliga arbetsplatser. 

Syftet med de olika aktiviteterna är att de, utöver att 
främja god hälsa, också ska bidra till trivsel och gemen-
skap. Hälsoinspiratörerna, cirka 110 medarbetare på 
olika arbetsplatser, har en viktig roll att inspirera till 
hälsotänkande. Hälsoinspiratörerna samlas årligen vid 
två tillfällen för att få egen utbildning och inspiration 
i frågor som rör hälsa, kost, motion och livsstil som de 
kan förmedla till arbetskamraterna. 

Föreläsningar i samarbete med folkhälsorådet arrang-
erades två gånger under året med sammanlagt cirka 
400 deltagare. 

Under året avslutades projektet Minsta möjliga frisk-
vård, som hälsoinspiratörerna drev på sina arbetsplat-
ser. I Cykelutmaningen deltog 178 personer. 

I augusti deltog 93 stycken medarbetare i Rosa steget 
i Göteborg. Avgiften sponsrades delvis av arbetsgiva-
ren och hkif. 

Genom hkif sker en mängd aktiviteter – silverslöjd, 
dessertkurs, glasfusing, islandshästridning med mera. 
Härryda kommuns konstförening utgör också ett vik-
tigt inslag för att främja trivsel och gemenskap. Fören-
ingen har årligen en välbesökt utlottning med konst-
verk som under året visas i kommunhuset.

Utbildning	och	information
Arbetet med praktisk chefsutbildning som är obligato-
risk utbildning för nya chefer fortgår. Utbildningen in-
leds med tre halvdagars introduktionstillfällen för nya 
chefer och innehåller avsnitt som är väsentliga för alla 
chefer att känna till när det gäller arbete med personal-
frågor; arbetsrätt med lagar och avtal, arbetsmiljö, re-
habilitering etc. Under 2009 har utbildningar genom-
förts vid 16 tillfällen med olika innehåll och då även 
till assistenter med flera. Introduktion för nyanställda 
genomfördes under två tillfällen och med buss för att 
möjliggöra studiebesök på kommunala arbetsplatser. 

Semester	och	övertidsskuld
Semesterlöneskulden som utgörs av innestående out-
tagna semesterdagar uppgick vid årets slut till 43,9 
mkr; en ökning med 5,8 mkr jämfört med föregående 
år. Skulden för outtagen övertid uppgick till 2,5 mkr. 
Ferielöneskulden för lärarkollektivet inkl upphållslö-
neskuld uppgick till 20,3 mkr. Den sammanlagda skul-
den uppgick därmed till 66,7 mkr.

En genomsnittlig anställd i Härryda kommun är kvinna 45,3 år, 
tillvidareanställd med sysselsättningsgraden 93,5 procent av heltid. 
Hon har en heltidslön på 23 744 kr.
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FÖRVALTNINGSBER ÄTTELSE

	
Årets	resultat
Koncernens resultat för 2009 uppgick till 32,4 mkr 
(35,1 mkr)* med nedanstående fördelning: 

Resultat	efter	koncernelimineringar	
	 	 2009	 2008

Härryda kommun 18,8 mkr 16,7 mkr

Härryda Energi AB 8,9 mkr 13,8 mkr

Andel av Förbos resultat 4,6 mkr 4,6 mkr 

Verksamhetens	kostnader	och	intäkter
Bruttokostnaderna uppgår till 1 946 mkr (1 903) och 
nettokostnaderna uppgår till 1 361 mkr (1 323). Net-
to-kostnaderna ökar med 2,8 procent jämfört med fö-
regående år. 91 procent av bruttokostnaderna hänför 
sig till den primärkommunala verksamheten, vilket är 
en ökning med en procentenhet jämfört med föregå-
ende år.

Verksamhetens intäkter uppgår till 585 mkr (579) vilket 
motsvarar en ökning med 1,1 procent. Skatteintäkter-
na och kommunalekonomisk utjämning i den primär-
kommunala verksamheten uppgår till 1 460 mkr (1 418 
mkr), en ökning med 2,9 procent (6,7 procent), vilket är 
minskad ökning jämfört med föregående år. 

Verksamhetens kostnader uppgår till 98 procent (98) 
av de totala intäkterna vilket är samma som föregå-
ende år.

Investeringar	och	självfinansieringsgrad
Nettoinvesteringarna inom koncernen har uppgått till 
171 mkr (240) vilket är en minskning med 28 procent 
jämfört med föregående år. Av de redovisade investe-

Koncernöversikt

Härryda	kommun

Förbo AB 
42 procent

Härryda Energi AB 
(heab) 100 procent

Aktier	och	andelar	som	ingår	i	koncernen	inklusive	den	del	
som	inte	omfattas	av	den	sammanställda	redovisningen.

Aktier	och	andelar	i	dotterföretag
	 Antal	aktier		 Bokfört		 Ägar-	
	 och	andelar	 värde,	kr	 andel

Förorternas Bostads AB (FÖRBO) 80 470 8 047 000 42%

Härryda Energi AB (HEAB) 70 554 7 055 400 100%

Summa	koncernbolag	 	 15	343	300

Räddningstjänstförb, Storgöteborg  4 194 486 5%

Västtrafik AB 1 960 1 960 000 1%

Övriga aktier och andelar  1 564 473 

Summa	totalt	 	 22	798	483

Den kommunala koncernredovisningen upprättas i syfte att ge en bild av 
kommunens åtaganden oavsett i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. 
Koncernen Härryda består förutom kommunen av två bolag. Kommunen 
har en ägarandel av lägst 42 procent i de bolag som ingår i koncernen. 

ringarna är ca 115 mkr (130) hänförligt till kommunen. 
Av årets bruttoinvesteringar har 126 procent (76) finan-
sierats via koncernens interna kassaflöde. 

Finansiering
Soliditeten har ökat från 17 procent 2008 till 18 pro-
cent 2009. 

Skuldsättningsgraden, dvs den del av tillgångarna som 
finansierats via räntebärande och icke-räntebärande 
skulder, uppgår till 82 procent (83). 

Koncernens likvida medel uppgick till 203 mkr (177) 
på balansdagen. Under året har nya lån upptagits med 
19 mkr och amortering har skett med 41 mkr. 

Viktiga	händelser
Härryda Energi AB (heab) har låtit genomföra en ut-
redning som utmynnat i ett förslag att införa elhandel. 
Kommunfullmäktige beslutade 2009 att heab ges möj-
lighet att starta elhandel samt bilda ett dotterbolag för 
denna verksamhet.

* Belopp inom parentes avser 2008. 
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HÄRRYDA KOMMUN I JÄMFÖRELSE 

 Härryda Median- 
 kommun kommun
Antal invånare 33 580 15 258
Förändring 1998-2008, procent 13,9 -1,3
Invånare under 18 år, procent 26,6 20,4
Invånare över 64 år, procent 13,4 20,6
Utrikes födda, procent 9,8 8,9
Invånare med eftergymnasial utbildning  
  (befolkning 25–64 år), procent 42 26
Medianinkomst (invånare 20 år och äldre) 259 638 216 372
Köpt verksamhet, procent 13 14
Kommunalskatt, kr 21,05 21,66
Skatteintäkter, kr per invånare 39 093 34 749 
  
KOSTNAD	PER	INVÅNARE	  
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, kr 8 020 5 097
Utbildning, kr 15 271 15 039
Individ - och familjeomsorg, kr 2 177 2 424
Äldre- och funktionshindrade, kr 10 991 14 361
Kultur, kr 962 896
Fritid, kr 934 1 054
Infrastruktur, kr 2 295 2 819
Nettokostnad totalt egentlig verksamhet, kr 41 371 42 603
  
UTFALL  
Resultat enligt blandmodellen, kr per invånare 766 409
Andel elever som uppnått målen i alla ämnen åk 9, procent 85 76,4
Andel elever som fullföljt gymnasieskolan, procent 80 76
Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie  
   arbetstid, procent 6,5 6,3

De större avvikelserna mellan härryda kommun och mediankommun beror på  
befolkningens sammansättning. uppgifterna avser 2008.
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Årets	viktigaste	händelser
Antalet behöriga förskollärare har under året ökat från 
70 till 89 procent vilket inneburit en stor kvalitetshöj-
ning för verksamheten. Under året har verksamheten 
tagit ytterligare steg för att möjliggöra barns och vård-
nadshavares inflytande och delaktighet.

Det antal elever i grundskolan som får betyg i alla äm-
nen har ökat under året. Även behörigheten till gym-
nasiet ökar. Förberedelser för att en ny skola ska byg-
gas i Rävlanda har startat.

En händelse som sammanförde hela Hulebäcksgymna-
siet är kärleksdagarna som Hulebäck arrangerar tillsam-
mans med Ungdomsmottagningen. I år var det kort-
föreläsningar och en fantastisk utställning av it media 
med aspekter runt kärlekstemat. Estetiska programmet 
bjöd på en kärlekskonsert. Andra händelser som gått 
över programgränserna är fn-rollspel och en framtids-
dag om hållbar utveckling.

I juni beslutade den nyinrättade myndigheten för Yrkes-
högskolan att godkänna Vuxenutbildningens ansökan 
om att få anordna en tvåårig utbildning för flygplats-
personal, Airport officer. Antalet sökande var rekord-
stort och i början av september startade utbildningen 
med 31 studerande.

Under året har Fritid satsat på förbättrade förutsätt-
ningar för att utöva ridsport. 

Arbetet med kommunstyrelsens uppdrag kring social 
ekonomi har påbörjats och kommer att fortsätta.

I det utbyggda Kulturhuset satsades på ungdomsverk-
samhet med skapande aktiviteter och caféprogram, för-
utom konserter, bio, föreläsningar, utställningar med 
mera. Antalet evenemang var fler än någonsin tidiga-
re – och välbesökta. 

Måluppfyllelse

Sektorsgemensamt
Sektorn har fortsatt med det långsiktiga arbetet kring 
hållbar utveckling. Satsningen omfattar alla enheter 

och medarbetare och genomförs med hjälp av alla che-
fer och miljöombud.

Förskoleverksamhet
Förskoleverksamheten har uppnått målet full behovs-
täckning, det vill säga att erbjuda plats i förskolan el-
ler familjedaghem, till alla föräldrar som så önskar och 
är berättigade till plats för sitt barn. Dock har ett antal 
barn fått plats i familjedaghem istället för förskola.

Verksamheten har ett positivt resultat i budgeten. Över-
skottet bedöms som tillfälligt under 2009, då större de-
len är en konsekvens av att det har varit färre barn pla-
cerade i förskoleverksamheten än planerat. 

I den årliga kvalitetsenkäten framgår att föräldrars nöjd-
hetsgrad med förskolan och familjedaghemmen fort-
farande är hög. Målet med färre antal barn per vuxen 
och mindre barngrupper har inte kunnat genomföras 
på grund av den ekonomiska situationen och är inte 
längre ett prioriterat mål från och med 2010 för verk-
samheten.

Enheterna har bland annat arbetat med att stärka barns 
delaktighet och inflytande.

Grundskola, skolbarnsomsorg och särskola
Arbetet med målstyrning knutet till kvalitetsarbetet 
har fortsatt. Fokus ligger på att utveckla verksamhetens 
innehåll för att öka måluppfyllelsen. Ett viktigt utveck-
lingsområde har varit att ta fram en lokal pedagogisk 
planering på varje enhet. Planeringen ska ligga till grund 
för elevens individuella utvecklingsplan (iup). 

Riktade satsningar har gjorts beträffande matematik- 
och språkutveckling med ett särskilt fokus på de tidi-
gare åren i grundskolan. Matematik- och språkutveck-
lare har på ett stort antal enheter genomfört kompe-
tensutvecklingsinsatser och initierat utvecklingsarbe-
ten. Behörigheten till gymnasieskolans nationella pro-
gram är fortsatt hög. Andelen elever med betyg i alla 
ämnen har ökat.

Grundskolan som helhet visar ett överskott på 2,4 mkr. 
Ett målmedvetet arbete har lett fram till att de flesta 

Utbildning och kultur
Sektorn omfattar kultur, kulturskola, förskoleverksamhet, förskoleklass, 
grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, ungdomsgymnasium, fritidsverksam-
het och vuxenutbildning med kvalificerad yrkesutbildning. Mål och uppdrag 
för verksamheten finns i internationella, nationella och lokala styrdokument 
samt i lagar och förordningar. 



VERKSAMHETSREDOVISNING

25Årsredovisning 2009  •  härryDa kommuN

Inlednings text”Kommunen är bland de barnrikaste kommunerna 
i landet och cirka trettio procent av befolkningen 
är under tjugo år. 

skolorna nu har anpassat sin verksamhet till det lägre 
elevtalet och uppnått en budget i balans. 

Ungdomsgymnasium
Hulebäcksgymnasiet är en av de populäraste gymna-
sieskolorna i regionen. Eleverna slutför sin utbildning 
med resultat som ligger över rikssnittet till en låg kost-
nad. Elevernas trivsel är hög och elevinflytandet är 
gott. Personalens trivsel har försämrats orsakat av hög 
arbetsbelastning.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen lyckas möta medborgarnas krav 
genom ett brett utbildningsutbud på många nivåer. 
Sökande och studerande trivs och anser sig bli väl be-
mötta av skolans personal. Lokalerna är väl anpassade 
till verksamheten.

Kulturverksamhet
Kulturverksamheten når direkt ut till medborgarna 
med ett levande kulturliv. Medborgarperspektivet är 
styrande och samarbete är ett nyckelord. Flertalet pro-
gram genomförs i samarbete med studieförbund eller 
föreningar. Samarbetet med skolan är stort. 

Biblioteken är bland de bästa i landet på att låna ut 
böcker, nästan tolv böcker per invånare. Cirka 1 200 
barn deltog i Kulturskolans undervisning, trots det stod 
drygt tvåhundra i kö. I Kulturhuset satsades på ung-
domsverksamhet och på skapande aktiviteter, förutom 
konserter, bio, caféprogram, föreläsningar, utställning-
ar med mera. Antalet evenemang var fler än någonsin 
och de var välbesökta. Under året installerades fem nya 
offentliga konstverk.

Fritidsverksamhet
Överläggningar och diskussioner med föreningslivet 
förs kontinuerligt i avsikt att utveckla och i förläng-
ningen förbättra förutsättningarna för barn och ung-
domar. Under året har speciellt ridsporten stärkts ge-
nom en ombyggnad av klubbutrymmen för Råda rid-
klubb och ett nytt ridspår har anlagts i Tahult. 

Satsningen på näridrottsplatser har fortsatt genom att 
en ny anläggning har byggts i Hindås. På Ekdalaskolan 
anlades en innebandyrink på skolgården genom ett sam-
arbete av flera aktörer och där Fritid svarade för större 
delen av investeringen. Tjejer har fått ytterligare möj-
ligheter i och med att tider har avsatts för volleyboll i 
Djupedalshallen. Föreningslivet står för det största fri-
tidsutbudet i kommunen och det är därför viktigt att 
det ges goda förutsättningar.

Större insatser har gjorts i Rävlanda föreningsgård där 
kommunen i huvudsak finansierat golvomläggning, om-
målning och utbyte av värmepump.

Öppen skola har utvecklats och tillsammans med den 
nya verksamheten i Kulturhuset och övriga mötesplat-
ser finns ett bra utbud för ungdomarna.

Ekonomi	

Drift
Sektorn för utbildning och kultur är den största sek-
tor sett till verksamhetsomfattning och antal anställda. 
Budgetavvikelsen uppgår till 15,7 mkr och det motsva-
rar en avvikelse om 1,8 procent av sektorns budgeterade 
anslag. Alla verksamheter utom gymnasieverksamheten 
har hållit sin budget och några visar betydande över-
skott. Det är förskoleverksamheten som har den störs-
ta positiva avvikelsen och det beror på att antalet barn 
inte är lika många som budgeterat. Förseningar i den 

Foto:	Åsa	Robinson,	fototävlingen	2007
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planerade utbyggnaden av nya förskolor har bidragit ef-
tersom dessa inte fullt ut behövt ersättas av tillfälliga 
avdelningar. Även antalet familjer som väljer vårdnads-
bidrag har varit färre än budgeterat. Särskolans över-
skott förklaras av minskat elevunderlag och 
fler sålda platser än budgeterat. 

Vuxenutbildningens överskott har en rad or-
saker. Bland annat har verksamheten erhållit 
statsbidrag för yrkesutbildning om drygt 1 
mkr samtidigt som antalet köpta platser mins-
kat. Undervisningskostnaderna har sjunkit  
trots att eleverna blivit fler. Dessutom växer 
den Kvalificerade yrkesutbildningen och klas-
serna är välfyllda vilket ger höga intäkter. 

Grundskoleverksamheten visar ett överskott 
men det finns stora avvikelser, positiva och 
negativa, inom verksamheten. Trots att kost-
naderna för köpta platser visar ett stort under-
skott blir totala budgetavvikelsen positiv och 
det beror bland annat på samutnyttjande av 
lokaler med förskoleverksamheten, vakanser 
inom stödenheten samt lägre skolskjutskost-
nader än planerat. Inom sektorsledningen har kostna-
der för utredningar och sektorsövergripande personal-
vårdskostnader varit lägre än budgeterat. 

Förseningar i arbetet med Hindås idrottshall gör att för-
eningsbidraget till Hindås tennisklubb inte har betalats 
ut, vilket förklarar fritidsverksamhetens överskott. 

Kulturverksamhetens överskott härrör från hyresin-
täkter från Kulturhuset i Mölnlycke.

Gymnasieverksamheten är den enda verksamhet som 
visar underskott och det beror på köp av utbildnings-
platser. Både antalet köpta platser och priset per plats 
har överskridit budgeterade anslag. 

Investeringar
Investeringsbudgeten är 24 mkr och nettoinvestering-
arna uppgår till 11,3 mkr vilket medför en positiv bud-
getavvikelse om 12,8 mkr. Samtliga av sektorns verk-

samheter visar överskott men det är fritidsverksamhe-
ten, förskole- och grundskoleverksamheten som upp-
visar de största överskotten och det beror på tidsför-
skjutningar av projekt. 

Fritidsverksamhetens överskott beror på att 
arbetet med ny fotbollsanläggning i Land-
vetter inte kommit igång eftersom planen 
blivit överklagad. Inom förskoleverksam-
heten har byggnationen av nya förskolor i 
både Mölnlycke och Landvetter försenats 
och därför har inte heller verksamhetens 
anslag för inventarier tagits i anspråk. Även 
grundskoleverksamhetens överskott beror 
på att projekt blivit försenade som t ex ma-
skinskydd till alla träslöjdssalar och ridå-
vägg i Rävlandaskolans idrottshall. Övriga 
verksamheter visar mindre överskott.

Framtiden
Utbyggnaden av förskolorna fortsätter uti-
från lokalresursplanen. Sektorn ser en fort-
satt ökning i ansökningar från enskilda för-

skolor. Under året har även nya fristående grundskolor 
sökt tillstånd att bedriva verksamhet i kommunen vilket 
har påverkat planeringsförutsättningarna och kommer 
att påverka organisationen. 

De närmaste åren ökar antalet elever i åldrarna sex 
till 15 år. I Göteborgsregionen blir däremot eleverna 
i gymnasieåldern färre från och med år 2011. Det blir 
en strategisk fråga för sektorn att arbeta med att be-
hålla och förstärka attraktionskraften hos de kommu-
nala verksamheterna. Vuxenutbildningens utmaning är 
att attrahera fler vuxna som har behov och önskemål 
om att etablera sig på arbetsmarknaden eller kvalifice-
ra sig till högre studier. Kulturverksamheten fortsät-
ter att erbjuda kultur med stor lyhördhet för medbor-
garnas önskemål.

Planerade större investeringar för sektorn är en ny 
idrottshall i Hindås och en större ombyggnad av Räv-
landaskolan.

”Nya enskilda 
skolor har sökt 
tillstånd att 
bedriva verk-
samhet, vilket 
har påverkat 
planeringsför-
utsättningarna 
och kommer att 
påverka organi-
sationen.

De närmaste åren 
ökar antalet elever i 

åldrarna sex till 15 år. 
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Resultaträkning
mkr	 2009	 2008	 2007

Avgifter och ersättningar 127,4 125,9 123,5

Bidrag 53,9 45,4 43,0

Summa	intäkter	 181,3	 171,3	 166,5

Personalkostnader 608,1 585,8 552,8

Avskrivning/internränta 13,4 13,6 12,4

Övriga kostnader 425,4 399,5 367,8

Summa	kostnader	 1	046,9	 998,9	 933,0

Nettokostnader 865,6 827,6 766,5

Kommunbidrag 881,3 818,6 765,5

Avvikelse	 15,7	 -9,0	 -1,0

Drift
Nettokostnader	mkr	 Budget	 Bokslut	 Avvikelse

Sektorsgemensam ledning och adm 15,3 13,8 1,5

Förskoleverksamhet 229,6 220,9 8,7

Särskolan 32,3 28,6 3,7

Grundskoleverksamhet  376,4 374 2,4

Ungdomsgymnasiet 135,8 140,9 - 5,1

Vuxenutbildning 20,5 16,9 3,6

Kultur 32,1 31,8 0,3

Fritid 39,3 38,7 0,6

Summa	 881,3	 865,6	 15,7

Investering
Nettokostnader	mkr	 Budget	 Bokslut	 Avvikelse

Grundskola/förskola/särskola  10,3 6,8 3,5

Ungdomsgymnasium/vuxenutbildning 2,9 2,4 0,5

Kultur/fritid 10,9 2,1 8,8

Summa	 24,1	 11,3	 12,8	

Verksamhetsmått
	 2009	 2008	 2007	 2006

Årsarbetare 1 404 1 395 1 377 1 357

Grundskolan/skolbarnomsorgen   
Elever år 1-9 i kommunens  
  skolor 4 025 4 117 4 248 4 356

Bruttokostnad per  
  invånare 6-15 år* 85 000 83 000 75 000 72 200

Förskoleverksamheten   
Inskrivna barn i kommunal  
  verksamhet 2 111 1 958 1 811 1 771

Bruttokostnad per inskrivet  
  barn i förskola 106 000 107 000 100 000 97 000 

Bruttokostnad per barn  
  i familjedaghem 98 000 99 000 98 000 90 000

Avgiftsfinansieringsgrad, % 9,6 9,9 10,2 10,4

Kultur	och	fritid   
Nettokostnad per invånare 2 073 1 983 1 734 1 690

Kulturskolan   
Elever 1 198 1 273 1 215 1 265

Bruttokostnad per elev och år 8 670 7 780 7 130 6 470

Avgiftsfinansieringsgrad, % 15,1 15,5 17,9 18,7

Ungdomsgymnasiet   
Elever på Hulebäcksgymnasiet 1 702 1 678 1 704 1 672

 - varav från andra kommuner 928 947 975 942

Vuxenutbildningen   
Heltidsläsande elever 427 383 365 367

Bruttokostnad per heltids- 
  läsande elev 43 900 50 400 50 900 51 900 

* Från och med 2008 ingår stödenheten i grundskolans 
verksamhetsområde.    
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Årets	viktigaste	händelser
Individ- och familjeomsorgens verksamhet har präg-
lats av den ekonomiska kris som råder. Utbetalat ekono-
miskt bistånd har ökat kraftigt men jämfört med många 
andra kommuner ligger det fortfarande på en låg nivå. 
Även andra delar inom individ- och familjeomsorgen 
har märkt av en ökning som kan relateras till krisen.  

Funktionshinders verksamhet påverkas mycket fram-
över av det uppskjutna beslutet angående lss-kommit-
téns betänkande. Den stora förändringen som föreslogs 
var att personlig assistans i framtiden skulle bekostas 
av staten. Verksamheten har även märkt av en markant 
ökning av antalet inkomna ärenden. 

Efter sommaren startade byggnation av ersättningslo-
kal för Mölnlycke dagcentral vid Pontus hus. De nya 
lokalerna kommer att medföra en kvalitetsökning då 
de är bättre anpassade för verksamheten. 

Vård och omsorg har infört prestationsbaserad bud-
get inom hemtjänsten för att förbättra styrningen och 
som förberedelse inför att lagen om valfrihet (lov) kan 
komma att införas i kommunen. Förutsättningarna för 
ett införande har utretts med hjälp av externa stimu-
lansmedel från staten. 

Nybyggnationen av kommunens nya äldreboende i Hö-
nekulla by har påbörjats och boendet kommer att tas i 
bruk 2011. Boendet kommer att innehålla 40 lägenhe-
ter och innebär att kommunens möjligheter att erbju-
da boendeplats till äldre ökar väsentligt.  

Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen för sektorn för socialtjänst har under 
året varit överlag god förutom de ekonomiska målen. 

Vård	och	omsorg har fortsatt arbetet med regelbund-
na uppföljningar för att få god kontroll på ledning och 
styrning av verksamheten. Målet är att få en kostnads-
medveten, långsiktigt hållbar utveckling inom verksam-
hetsområdet. Budget i balans har inte uppnåtts under 

året. Brukarinflytandet har ökat genom bland annat 
utvecklingen av den individuella genomförandeplanen 
och utvidgning av kontaktmannaskapet. Stödet till an-
höriga och fokus på förebyggande och hälsofrämjan-
de insatser har genom externt erhållna medel kunnat 
breddas. Behovet av bostäder till äldre har följts noga 
genom kommunens lokalresursplanering och detta till 
trots har året präglats av att efterfrågan har överstigit 
tillgången. Jämvikt kommer troligtvis inte att uppnås 
förrän 2011. 

Genom en systematisk behovsinventering har medar-
betarna givits regelbunden kompetensutveckling som 
står i relation till verksamhetens behov och dess poli-
tiska intention. 

Fixartjänstens verksamhet har blivit mer känd och före-
byggande hembesök har genomförts, vilket bör leda till 
att kommuninvånarnas risk för fallskador minskar. 

Individ-	och	familjeomsorgen har uppfyllt flera av 
kommunstyrelsens prioriterade mål helt eller delvis. In-
formation till kommuninvånarna har givits enligt plan 
och målet att stärka föräldrarollen har uppfyllts. Där-
emot har målen att verksamheten ska bedrivas inom 
budgeterad ram, att minska kostnaderna för köpt insti-
tutionsvård för unga samt att utveckla arbetsformer så 
att allas behov av sysselsättning och egenförsörjning 
tillgodoses, inte uppfyllts. Skälen är till stora delar den 
finansiella kris som samhället befunnit sig i. Denna kris 
sätter tydliga spår inom individ- och familjeomsorgen. 
Övriga prioriterade mål är delvis uppfyllda. 

Funktionshinder har god måluppfyllelse. Antal ären-
den med biståndsbeslut har dock ökat under året varför 
verksamheten inte har kunnat bedrivas inom ram. Varje 
biståndsbeslut är mycket betydelsefullt eftersom verk-
ställigheten i de flesta fall är kostnadskrävande. 

Socialtjänst
Sektorn för socialtjänst har en målgruppsinriktad organisation som fullgör 
kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten, 
hälso- och sjukvården och arbetsmarknadsåtgärder. 



VERKSAMHETSREDOVISNING

29Årsredovisning 2009  •  härryDa kommuN

Sektorn för socialtjänst har bland annat hand om social omsorg om äldre, stöd 
och service till personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård, 
individ- och familjeomsorg, familjerådgivning, invandrar- och flyktingmottagande, 
arbetsmarknadsåtgärder, konsumentvägledning, ekonomirådgivning och skuldsanering, 
medicinskt ansvar och tillsyn, tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohol- och 
tobakslagstiftning.

Samtliga beviljade insatser har verkställts och kommu-
nen har inte ålagts vite på grund av bristande verkstäl-
lighet. Den årliga brukarundersökningen visar på att 
brukare och deras företrädare är nöjda med de insatser 
och den kvalitet som erbjuds. 

Ekonomi	

Drift
Sektorn för socialtjänsts nettokostnad uppgår till 441,9 
mkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse på tre 
procent. 

Det största underskottet är hos individ- och famil-
jeomsorgen. Det är framförallt ekonomiskt bistånd som 
överstiger budget och detta beror på ökat inflöde av bi-
dragsbehövande hushåll som på grund av arbetslöshet 
inte har andra inkomster eller som blivit utan ersätt-
ning i form av sjukersättning/sjukpenning. Även kost-
naderna för Hvb barn/unga överstiger budget.

Underskottet hos Vård och omsorg beror till stor del 
på att hemtjänsten varit dyrare än budgeterat. Anled-
ningen är det ökade vårdbehovet hos redan befintliga 
brukare samt en ökning av antalet brukare.

Även Funktionshinder uppvisar ett underskott mot bud-
get. Avvikelserna är framför allt inom personlig assis-
tans och boende i egen regi. Ansökningar om bistånd 
i form av personlig assistans ökade under året mer än 
beräknat. Underskottet för boende i egen regi härrör 
sig främst till extraordinärt omvårdnadstryck som med-
fört att verksamheten inte kunnat genomföra budgete-
rade effektiviseringar. 

Jämfört med 2008 har sektorns intäkter ökat med 32,6 
mkr och sektorns kostnader har ökat med 46,0 mkr. 
Ökningen av kostnader och intäkter förklaras till stor 
del, ca 30,1 mkr, av införandet av prestationsbaserad 
budget inom hemtjänsten. Detta medför interntrans-

Resultaträkning
mkr	 2009	 2008	 2007

Avgifter och ersättningar 70,5 38,4 39,6

Bidrag 47,7 47,2 50,1

Summa	intäkter 118,2	 85,6	 89,7

Personalkostnader 351,3 343,4 317,8

Avskrivning/internränta 2,9 2,6 2,7

Övriga kostnader 205,9 168,1 148,9

Summa	kostnader 560,7	 514,1	 469,3

Nettokostnader 441,9 428,5 379,7

Kommunbidrag 427,3 410,8 388,6

Avvikelse	 -14,6	 -17,7	 8,9

Drift
Nettokostnader	mkr	 Budget	 Bokslut	 Avvikelse

Ledning och administration 16,0 14,9 1,1

Vård och omsorg 190,9 196,1 -5,2

Individ och familj 75,4 81,6 -6,2

Funktionshinder 144,9 149,2 -4,3

Summa	 427,3	 441,9	 -14,6

Investering
Nettokostnader	mkr	 Budget	 Bokslut	 Avvikelse

Sektorn för socialtjänst 4,9 4,1 0,8

Summa	 4,9	 4,1	 0,8

Verksamhetsmått
	 2009	 2008	 2007	 2006

Årsarbetare 705 698 646 638

Ekonomiskt	bistånd    
Hushåll m ekonomiskt bistånd 403 342 299 287
Genomsnittlig kostnad per  
  hushåll, tkr 39,5 34,1 34,3 32

Hem	för	vård	eller	boende    
Placerade barn/unga, årsplatser 9 11,9 9,8 11

Placerade vuxna, årsplatser 9 10 8,7 7,6

Kostnad mkr, netto 17,2 18,3 16,7 19,9

Äldreboende	    
Platser 228 228 221 221

Hemtjänst   
Hemtjänst personer, per 1 okt 627 627 577 545

Bostäder	(funktionsnedsatta)    
Lägenheter 79 81 74 71

Daglig	verksamhet	LSS    
Personer 95 87 88 90

Foto: Emelie Guner, fototävlingen 2009
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aktioner som påverkar kostnader och intäkter i lika stor 
omfattning men inte nettoresultatet. För övrigt ligger 
intäkterna på ungefär samma nivå som 2008. 

Förutom interntransaktionerna är det framförallt per-
sonalkostnaderna som har ökat. Totalt har de har ökat 
med 8,0 mkr och den årliga lönerevisionen uppgick 
till 8,6 mkr. 

Investeringar
Sektorns investeringsbudget uppgick till sammanlagt 
4,9 mkr och av dessa har 4,1 mkr utnyttjats, vilket med-
fört ett överskott gentemot budget med 0,8 mkr. 

Framtiden
En budget och verksamhet i balans är en förutsättning 
för att kunna möta den framtida utvecklingen och be-
hoven från medborgarna. Socialtjänsten måste därför 
lägga stort fokus kommande år på de ekonomiska må-
len om en budget i balans och att hålla fastställda ra-
mar. Socialtjänsten kommer även att fortsätta sitt på-
började arbete med att utveckla arbetssätt och metoder 

”Antalet personer som blir arbetslösa eller som blir utförsäkrade från sjukförsäkringssystemet  
beräknas öka under 2010 och eventuellt 2011 och detta ställer krav på individ- och familje- 
omsorgens arbetsrehabiliterande åtgärder. 

för att planera, följa upp och utvärdera verksamheten 
för att kunna ligga i framkant när det gäller att klara 
framtida utmaningar. 

Under flera år har stora statliga satsningar gjorts på äld-
reomsorgen. Detta har medfört att utvecklingsprojekt 
är igång inom Vård och omsorg sedan flera år tillba-
ka. Det som ligger framåt är flera statliga utredningar 
som troligtvis kommer att medföra lagändringar med 
påverkan på verksamheten. 

Lagen om valfrihet, lov, kommer att påverka verksam-
heten i framtiden. I Härryda kommun finns ännu inget 
politiskt beslut men arbetet pågår i projektgrupp och 
arbetsgrupper. 

Antalet personer som blir arbetslösa eller som blir ut-
försäkrade från sjukförsäkringssystemet beräknas öka 
under 2010 och eventuellt 2011 och detta ställer krav 
på individ- och familjeomsorgens arbetsrehabiliteran-
de åtgärder. 

Kostnaderna för försörjningsstöd är svårt att prognos-
tisera, då det hänger samman med det finansiella läget 
i landet och konjunkturen.
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Det sker en kontinuerlig ökning av ärenden inom Funk-
tionshinder i takt med att kommunen växer. Lss är en 
rättighetslagstiftning som ger den enskilde starkt lag-
ligt skydd för att beviljade insatser verkställs i enlighet 
med biståndsbeslutets innehåll. Varje enskilt beslut ut-
gör i de flesta fall en betydande kostnad och det är där-
med av yttersta vikt att följa och beräkna ökningen av 
antalet lss-insatser inom de skilda verksamheterna så 
att budget ger möjlighet att utföra insatser i enlighet 
med lagstiftningen.

De framtida svårigheterna inom Funktionshinder är 
främst knutna till osäkerheten om plan för genomför-
ande av de förslag som lss-kommittén lagt fram i sitt 
betänkande. Förutom att betänkandet föreslår ett stat-
ligt övertagande av kostnader för personlig assistans 
har skl samt ett flertal remissinstanser föreslagit att 
all lss-verksamhet ska övergå till statlig finansiering. 
I dagsläget finns ingen tidplan för genomförande av 
kommitténs förslag.

rådahemmet i mölnlycke. Fotograf: Lina Eiserman Ålund
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Årets	viktigaste	händelser
I december invigdes motorvägshållplatsen i Landvetter 
centrum. I Långetjärns höjd i Mölnlycke har en omfat-
tande byggnation av småhus och hyresrätter i flerbo-
stadshus pågått. I Fläskebo industriområde har Stam-
penkoncernen byggt sitt nya tryckeri. Planarbete har 
pågått; bland andra inom följande områden: Norra Ön-
neröd i Landvetter, Mölnlycke och Landvetter centrum 
samt Fagervallen i Hindås.

Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen är god. Det uppsatta målet för befolk-
ningstillväxten har uppnåtts. Antal resande med kollek-
tivtrafik har ökat. Omfattande åtgärder har genomförts 
för att minska olägenheter på grund av buller i anslut-
ning till det kommunala vägnätet. 

Ekonomi

Drift
Sektorn redovisar ett positivt resultat på 8,3 mkr, vil-
ket främst är att hänföra till kollektivtrafiken och mark 
och bostad. Kollektivtrafikens överskott förklaras av 
att servicelinjen togs bort som en besparingsåtgärd un-
der året och att ersättningen till Västtrafik blev lägre 
än budgeterat på grund av att Västtrafik gjort felakti-
ga beräkningar avseende kostnadsfördelningen mellan 
regionen och kommunen. 

Mark och bostad slutredovisade under året några min-
dre exploateringsprojekt som genererade intäkter en-
ligt budget. Därtill gjordes markförsäljningar som ge-
nererat 1,8 mkr. Därutöver har ej tillsatta vakanser gett 
minskade kostnader. 

Även plan och bygglov uppvisar ett kraftigt överskott 
vilket främst beror på ökade planintäkter. Inga verk-
samheter uppvisar ett negativt resultat men inom verk-

samheterna finns det områden som överskrider budget, 
till exempel belysnings- och barmarksunderhåll inom 
gator och park. 

Investering
Sektorn redovisar ett överskott på investeringarna på 
drygt 20 mkr. Detta beror främst på Gator och park 
där flera projekt inte startats på grund av försenade 
planer, såsom Bråta och Slalomvägen. Mark och bo-
stads överskridande beror främst på beslut i kommun-
fullmäktige om större fastighetsförvärv i södra Land-
vetter och Mölnlycke.

Framtiden
Befolkningsökningen under året uppgick till 1,2 procent, 
vilket uppfyller uppsatta mål. Kommande år förväntas 
en fortsatt positiv tillväxt inom fastställda mål avseende 
befolkningsutveckling och bostadsbyggande. 

Måluppfyllelsen inom kollektivtrafik inklusive färd-
tjänst har varit god med positiv resandeutveckling och 
hög kostnadseffektivitet inom den allmänna kollektiv-
trafiken samt en hög kundnöjdhet inom den särskilda 
kollektivtrafiken.

Inom Gator och park har en avvikelse skett från bud-
get avseende driften av gatubelysningen på grund av 
ökade elkostnader. Till detta kommer ökade driftskost-
nader beroende på anläggningens ålder. Detta innebär 
ett budgetöverskridande med cirka 1 mkr som bedöms 
bestå under kommande budget/planperiod. Åtgärder 
har vidtagits för att minska elförbrukningen och ljus-
källornas livslängd.

Samhällsbyggnad, skattefinansierad verksamhet
Sektorn för samhällsbyggnads svarar för miljösamordning, räddningstjänst, de-
talj- och översiktsplaner, bygglovgivning, kartor och mätning, försörjning av mark 
för bostäder, kommunala verksamheter, allmänna anläggningar. Sektorn handhar 
även bostadsstöd, byggande och förvaltning av vägar, park- och grönområden 
samt allmänna platser, trafiksäkerhet, kollektivtrafik, skolskjutsar med mera.
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”Måluppfyllelsen inom 
kollektivtrafik inklu-
sive färdtjänst har 
varit god med positiv 
resandeutveckling 
och hög kostnadsef-
fektivitet inom den 
allmänna kollektiv-
trafiken samt en hög 
kundnöjdhet inom 
den särskilda kollek-
tivtrafiken..

Resultaträkning
Mkr	 2009	 2008	 2007

Avgifter och ersättningar 65,9 72 52,3

Bidrag 0,9 1,9 3,9

Summa	intäkter	 66,8	 73,9	 56,2

Personalkostnader 30,0 29,6 27,7
Avskrivning/internränta 14,0 13,8 12,9
Övriga kostnader 119,7 118,7 94,1
Summa	kostnader	 163,7	 162,1	 134,6

Nettokostnader 97,0 88,2 78,4

Kommunbidrag 103,7 90,6 84,7

Avvikelse	 6,7	 2,4	 6,3

Drift
Nettokostnader	mkr	 Budget	 Bokslut	 Avvikelse

Ledning och administration 2,9 2,8 0.1
Miljösamordning 1,9 1,2 0,7
Gator och park 46,4 46,2 0,2
Anläggning 0 0 0
Räddningstjänst 20,4 20,3 0,1
Kollektivtrafik 23,0 20,6 2,4
Mark och bostad 5,6 3,3 2,3
Plan och bygglov 3,5 2,4 1,0
Summa	kostnader	 103,7	 97,0	 6,7

Investering
Nettokostnader	mkr	 Budget	 Bokslut	 Avvikelse

Miljösamordning 0,1 0,1 0,0

Gator och park 32,4 13,3 19,1

Anläggning  0,4 0,5 -0,1

Mark och bostad  1,0 6,1 -5,1

Plan och bygglov  0,4 0,4 0,0

Summa	kostnader	 	 34,3	 20,3	 14,0

Verksamhetsmått
	 2009	 2008	 2007	 2006

Årsarbetare 63,5 74,5 65 54

Mark	och	bostad   
Bostadsanpassningsbidrag per 
  ärende, kr 16 908 15 260 11 113 12 191

Väghållning,	huvudvägar   
Halkbekämpningar  70 83 132

Snöröjningstillfällen  9 9 27

Vintervägunderhåll, kr per m2 4,87 3,95 4,59 6,62

Trafikbelysning   

Per styck, exkl kapitaltjänst, kr 851 816 692 679 



34 Årsredovisning 2009  •  härryDa kommuN

VERKSAMHETSREDOVISNING

Årets	viktigaste	händelser
Under 2009 har förnyelse gjorts på det befintliga led-
ningsnätet för 6,3 mkr med bland annat relining i Stom-
meområdet, Landvetter. Även investeringar i nya led-
ningar har gjorts på 3 mkr, bland annat på Blockstens-
vägen och i Solåsen. Flera pumpstationer har förnyats 
i form av nya pumpar och annan utrustning. På Finn-
sjöns vattenverk har ombyggnader gjorts, förnyelse på 
el och rörsystem samt detaljprojektering för en lågre-
servoar som kommer stå klar under 2010. För 2009 upp-
gick intäkter i form av anläggningsavgifter till 4,5 mkr 
genom anslutningar i befintliga områden.

Måluppfyllelse
Vattenverksamheten har under året levererat dricksvat-
ten i tillräcklig mängd och med godkänd kvalitet.  Må-
let att underhållsskulden inte ska öka på ledningsnätet 
utan minskas på lång sikt, medför en åtgärdsplan där 
6 mkr årligen budgeteras för detta arbete. Kostnaden 
för förnyelsen på befintligt ledningsnät har överskri-
dit budgeten med 0,3 mkr. Detta beror framför allt på 
omläggning av dagvattenledningar i dåligt skick ge-
nomförts i en större omfattning än vad som planerats 
under året.

Ekonomi
Drift
Vattenverksamheten uppvisar ett överskott på 297 tkr 
gentemot budget.

Investering
Vattenverksamhetens avvikelse beror det på att en upp-
handling misslyckades vilket innebar att alla investe-
ringsmedel inte förbrukades. 

Framtiden
Inom va-verksamheten är ett mål att underhållsskul-
den inte ska öka på ledningsnätet, utan minskas. Det-
ta innebär att en åtgärdsplan upprättats där 6 mkr år-
ligen budgeterats för detta arbete. Målet har uppfyllts 
och förväntas bibehållas under kommande budget/
planperiod.

Samhällsbyggnad, affärsdrivande verksamhet
Vatten

Resultaträkning
mkr	 2009	 2008	 2007

Avgifter och ersättningar 43,5 41,5 39,8

Bidrag 0,1 0 0

Summa	intäkter	 43,6	 41,5	 39,8

Personalkostnader 8,0 8,2 6,4

Avskrivning/internränta 5,5 4,2 3,9

Övriga kostnader 29,8 23,3 29,9

Summa	kostnader	 43,3	 35,7	 40,2

Nettokostnader 0,3 5,8 0,4

Kommunbidrag 0 1,2 1,3

Avvikelse	 0,3	 4,6	 0,9

Drift
Nettokostnader	mkr	 Budget	 Bokslut	 Avvikelse

Vattenverksamheten 0 -0,3 -0,3

Summa	 0	 -0,3	 -0,3	

Investeringar
Nettokostnader	mkr	 Budget	 Bokslut	 Avvikelse

Vattenverksamheten 14,2 12,1 2,1

Summa	 14,2	 12,1	 2,1

Verksamhetsmått
	 	 2009	 2008	 2007	 2006

Årsarbetare 12,3 12,3 11,3 10,8

Försäljning av vatten/1000 m3 1 445 1 507 1 426 1 417

Rörlig avgift, kr/m3 14,50 14,80 15,60 15

Försålt vatten, kostnad/m3 30 24 28 28

Kostnadstäckningsgrad, % 101 112 99 94

Särredovisning	av	VA-verksamheten
En ny lag om vattentjänster (sfs 2006:412) trädde i kraft 1 
januari 2007. Lagen ställer krav på att vattenverksamheten 
särredovisas och att särskild balans och resultaträkning 
upprättas. En fullständig redovisning görs i en särskild 
handling; ”Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 
2009”. En sammanställning görs även i denna årsredovisning, 
på sidan 49.	

Sektorn för samhällsbyggnads uppdrag är att svara för byggande och för- 
valtning av vatten- och avloppsledningar med tillhörande stationer och 
verk.
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Årets	viktigaste	händelser
Under året har nya avtal för sophämtning, slamtöm-
ning och transport och behandling av farligt avfall bör-
jat gälla och en upphandling för drift av Bråta återvin-
ningscentral har genomförts. Höga miljökrav har ställts 
på alla fordon och arbetsmaskiner i de nya entreprena-
derna. Konjunkturnedgången har inneburit minskade 
avfallsmängder.

Måluppfyllelse
Avfallsverksamheten arbetar efter målen i avfallsplanen 
som syftar till att minska avfallets mängd och farlighet 
samt miljöpåverkan. Målen har reviderats genom ett be-
slut i kommunfullmäktige under 2009. Under 2009 blev 
avfallsmängderna lägre än 2008. Detta är ovanligt och 
beror troligen på minskad konsumtion i samband med 
konjunkturnedgången. I medeltal har avfallsmängder-
na ökat med 3 % per år de senaste 10 åren.

Ekonomi

Drift
Avfall uppvisar ett överskott 1,3 mkr gentemot budget 
vilket främst beror på minskade kostnader. 

Investering
Avvikelsen på 4,8 mkr beror på den försenade ombygg-
naden vid Bråta återvinningscentral.

Framtiden

Avfallsmängderna kommer troligen att öka när kon-
junkturen återhämtar sig och därmed även kostnader-
na för avfallshanteringen. Hänsyn har tagits till detta i 
driftbudgeten och föreslagna taxor för 2010-2012, men 
bedömningen är mycket osäker. I kommunens avfalls-
plan finns ett mål om att öka insamling av matavfall till 
biologisk behandling vilket ska utredas under 2010. Om 
matavfallsinsamling införs innebär det ökade entrepre-
nadkostnader och påverkar även hela avfallstaxan.

Resultaträkning
Mkr	 2009	 2008	 2007

Avgifter och ersättningar 23,8 21,9 22,3

Bidrag 0 0,1 0

Summa	intäkter	 23,8	 22,0	 22,3

Personalkostnader 1,1 0,8 0,9

Avskrivning/internränta 0,4 0,4 0,3

Material- och övriga kostnader 21,0 20,9 21,2

Summa	kostnader	 22,5	 22,2	 22,4

Nettokostnader 1,2 -0,2 0,1

Kommunbidrag 0 0 0

Avvikelse	 1,3	 -0,2	 -0,1

Drift
Nettokostnader	mkr	 Budget	 Bokslut	 Avvikelse

Avfall 0 1,3 -1,3

Summa	 0	 -1,3	 -1,3

Investeringar
Nettokostnader	mkr	 Budget	 Bokslut	 Avvikelse

Avfall 5,2 0,4 4,8

Summa	 5,2	 0,4	 4,8

Verksamhetsmått
	 	 2009	 2008	 2007	 2006

Årsarbetare 2,2 2,2 2,2 2,2

Brännbart avfall,  
  kg per invånare 38 39 37 35

Farligt avfall och batterier,  
  kg per invånare 2,8 3 3 3

Trädgårdsavfall,  
  kg per invånare 26 22 22 21

Hushållsavfall,  
  kg per invånare 168 191 193 198 

Avfallshantering
Sektorn för samhällsbyggnads uppdrag är att svara för hantering  
av hushållsavfall inklusive slam.
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Årets	viktigaste	händelser
Mystens förskola färdigställdes och Björkängens för-
skola byggdes till. Nybyggnation av Krokens förskola 
påbörjades samtidigt som planeringsarbetet med Hind-
ås idrottshall har inletts.

Måluppfyllelse
Fastighet har i allt väsentligt en god måluppfyllelse. Vis-
sa byggprojekt blev dock försenade på grund av över-
klagade detaljplaner.

Målen för städservice är i stort uppfyllda vilket kan be-
kräftas av regelbundna kontakter med verksamheterna. 
Vissa moment i städningen innebär dock negativ på-
verkan på miljön, exempelvis golvvård.

Målen för måltidsservice är uppfyllda med undantag 
av ökad andel ekologiska livsmedel, som tvärtom har 
minskat till följd av besparingskrav.  

Hälften av de mål för it-funktionen som gäller med-
borgare/brukare är inte uppfyllda och den andra hälf-
ten är delvis uppfylld. Slutsatsen är inte helt tillförlit-
lig eftersom svarsfrekvensen på den årliga it-under-
sökningen endast uppgick till sju procent. Övriga mål 
är uppfyllda eller delvis uppfyllda med undantag för 
minskade kostnader för telefoni. Kostnaden per an-
knytning är oförändrad då ökad funktionalitet har pri-
oriterats. Två driftstopp av allvarligare karaktär har in-
träffat under året.

Målen för säkerhet är uppfyllda med undantag av mins-
kad kostnad för skadegörelse och klotter. Under året har 
det inträffat ett stort antal händelser med skadegörelse 
samtidigt som klottret varit omfattande.

Ekonomi

Drift
Sektorn för teknik och försörjningsstöd redovisar en 
nettokostnad på 11,5 mkr, vilket motsvarar en negativ 
budgetavvikelse på 3,3 mkr. Inom sektorns funktio-

ner förekommer både positiva och negativa avvikelser. 
Fastighet redovisar ett underskott på 5,7 mkr jämfört 
med budget vilket främst förklaras av högre priser för 
el och fjärrvärme än budgeterat, kraftigt ökade kost-
nader för akut underhåll samt stigande externa hyres-
kostnader på grund av årliga indexuppräkningar som 
inte reglerats i budget. 

Städservice redovisar ett överskott jämfört med bud-
get motsvarande 0,6 mkr, vilket framför allt beror på 
marginalintäkter till följd av tillkommande städupp-
drag under året. 

Måltidsservice uppvisar en negativ budgetavvikelse på 
0,1 mkr på grund av höga livsmedelskostnader. 

Överskottet på 1,1 mkr inom it-funktionen täcker med 
marginal föregående års underskott på 0,9 mkr. Avvi-
kelsen beror på att delar av den planerade verksamheten 
genomfördes föregående år i kombination med högre 
intäkter för telefoni till följd av fler debiterbara anknyt-
ningar än budgeterat, samt besparingar för att täcka en 
del av sektorns prognostiserade underskott. 

De positiva budgetavvikelserna inom sektorsledning 
och säkerhet förklaras av att sektorschefen/säkerhets-
chefen varit tillförordnad kommundirektör under sex 
månader.

Sektorns intäkter har ökat med 4,6 procent jämfört med 
år 2008. Det beror dels på att priset för förskoleköken 
höjts för att bättre spegla de verkliga kostnaderna och 
dels till följd av tillkommande lokaler, nya städuppdrag 
samt volymökningar på it-området. 

Kostnaderna har ökat med 3,4 procent i förhållande till 
föregående år vilket också är en följd av volymökning-
arna. Den stigande kostnadsutvecklingen, främst av-
seende el och livsmedel, som blev mycket påtaglig år 
2008 har under 2009 bromsats med hjälp av ett antal 
besparingsåtgärder. Bland annat genom att sänka inom-
hustemperaturen och minska ventilationstiden i kom-
munens lokaler, slopa kravet på inköp av en viss andel 

Teknik- och försörjningsstöd
Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt ge stöd och 
service till förvaltningen. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att 
kommunen har en organisation som är utbildad för att kunna förebygga och 
vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan 
drabbas av. Sektorn administrerar också det brottsförebyggande rådet.
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ekologiska livsmedel samt att se över arbetstiden inom 
enheterna på Måltidsservice.

Investering
På investeringssidan redovisar sektorn en positiv bud-
getavvikelse på 126,4 mkr varav 124,5 mkr avser fast-
ighet. Drygt 64 mkr av fastighets avvikelse förklaras av 
att detaljplanerna för Krokens förskola och Hönekulla 
by överklagades vilket medförde försenad byggstart för 
båda projekten. Samtidigt har arkeologiska fynd påträf-
fats vid platsen där Hindås idrottshall ska byggas vilket 
försenat byggstarten och inneburit att drygt 35 mkr av 
investeringsanslaget inte har använts. 

Övriga projekt som är förskjutna i tid är tillbyggnad av 
omklädningsrum i Rävlandaskolan, dagcenter i Möln-
lycke, Hjortens gruppbostad, energieffektiviseringar 
samt byggnationen av Mystens förskola som inte är helt 
avslutad. Detta förklarar 11,5 mkr av budgetavvikelsen. 
Tillbyggnaden av Björkängens förskola har genererat 
ett överskott på 3,0 mkr vilket framför allt förklaras av 
en fördelaktig upphandling. Träningsboendet i Möln-
lycke har byggts i mindre omfattning än planerat vilket 
innebär att 5,3 mkr av budgeten inte har nyttjats. 

Framtiden
Investeringarna under 2010 kommer att bli mycket om-
fattande till följd av de många försenade projekten från 
2009 i kombination med en redan hög investeringsnivå 
för år 2010. Investeringsbudgeten är till största delen 
beroende av kommunens lokalresursplanering. 

Från och med år 2010 kommer även upphandlingsfunk-
tionen, kontorsservice och växeln att tillhöra sektorn.

Resultaträkning
mkr	 2009	 2008	 2007

Avgifter och ersättningar 287,3 274,8 252,2

Bidrag 3,8 3,6 4,9

Summa	intäkter	 291,1	 278,4	 257,0

Personalkostnader 89,9 82,0 70,9

Avskrivning/internränta 76,0 71,8 69,7

Övriga kostnader 136,7 139,0 112,9

Summa	kostnader	 302,6	 292,7	 253,5

Nettokostnader 11,5 14,4 -3,5

Kommunbidrag 8,2 5,7 2,2

Avvikelse -3,3 -8,7 5,7

Drift
Nettokostnader	mkr	 Budget	 Bokslut	 Avvikelse

Sektorsledning 1,5 1,3 0,1

Fastighet 0,6 6,3 -5,7

Städservice 1,9 1,3 0,6

Måltidsservice 3,6 3,7 -0,1

IT -0,1 -1,2 1,1

Säkerhet 0,7 0,1 0,6

Summa	 8,2	 11,5	 -3,3

Investering
Nettokostnader	mkr	 Budget	 Bokslut	 Avvikelse

Sektorsgemensamt 0,1 0 0,1

Fastighet 187,7 63,2 124,5

Städservice 0,5 0,3 0,1

Måltidsservice 0,5 0,2 0,3

IT 4,8 3,4 1,4

Summa	 193,6	 67,1	 126,4

Verkamhetsmått
	 2009	 2008	 2007	 2006

Årsarbetare 232 225 194 190

Förvaltad yta, m2 188 204 186 934 183 257 179 194

 – varav hyrda lokaler 28 281 28 378 27 761 24 865

Area per kommuninvån, m2 5,5 5,6 5,6 5,5

Bruttokostnad per  
  kommuninv, kr 5 123 5 058 4 632 5 223

Städad area, m2 128 527 127 854 118 000 116 020
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Administrativt stöd

Årets	viktigaste	händelser
Under året har beslut fattats om en mindre organisa-
tionsförändring som genomförs 1 januari 2010. Syf-
tet med förändringen är att uppnå bättre styrbarhet i 
förvaltningen. Från administrativa sektorn flyttas in-
köpsfunktionen, växel och kontorsservice till sektorn 
för teknik och försörjningsstöd och näringslivsutveck-
ling flyttas till sektorn för samhällsbyggnad. Informa-
tionsfunktionen kvarstår inom administrativa sektorn 
men flyttas till kanslifunktionen. Personalvårdsenhe-
ten Oasen flyttas från utk till personalfunktionen och 
blir därmed öppen för alla verksamheter.

Måluppfyllelse
Stödfunktionerna har uppfyllt i stort sett alla mål. Ram-
avtalstroheten närmar sig målet på 90 procent.

Måluppfyllelsen för näringslivsutveckling har varit 
god. Mätningar av lokalt företagsklimat visar på en 
klar förbättring jämfört med föregående år, tillström-
ningen av tillväxtföretag när det gäller nyetableringar 
har varit god. Antal företag som deltagit i tillväxtpro-
gram eller utvecklingsprojekt har också varit mycket 
högt. Däremot har antalet företagsbesök inte nått upp 
till de satta målen. 

Miljö- och hälsoskydd har en god måluppfyllelse. Hand-
läggningstiderna har varit betydligt kortare än 60 dagar 
för tillståndsärenden som är möjliga att mäta. Den till-
synsplan som fastställts av miljö- och bygglovsnämn-
den har helt kunnat följas inom livsmedelstillsynen. 
Detsamma gäller den planerade miljötillsynen medan 
det inom hälsoskyddsområdet endast har förekommit 
tillsyn efter anmälan och klagomål. 

Ekonomi

Drift
Sektorn redovisar en nettokostnad på 53,5 mkr, vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse på 2,6 mkr. Över-
skottet för kommunledning beror främst på att stör-
re delen av utredningsanslaget för kommundirektören 
inte har använts. 

Sektorn tillhandahåller service till den politiska organisationen, till kommu-
nens verksamheter samt till medborgare och övriga externa intressenter. 
Arbetsuppgifterna omfattar kansli, ekonomi och budget, personaladminis-
tration, information, inköp och kontorsservice, näringslivsutveckling samt 
miljö- och hälsoskydd.

Stödfunktionernas positiva budgetavvikelse förklaras 
i huvudsak av lägre personalkostnader på grund av va-
kanta tjänster och tjänstledigheter samt intäkter för 
budbilen som inte varit budgeterade. Personalkostna-
derna inom sektorn har också blivit lägre då tjänsten 
som näringslivschef varit vakant under en stor del av 
året. Detta har i sin tur inneburit att även verksamhets-
kostnaderna blivit lägre. 

Den politiska organisationen redovisar en positiv bud-
getavvikelse på 0,3 mkr. Det förklaras av lägre konsult-
kostnader än budgeterat för kommunrevisionen. Även 
kostnaderna för valnämnden och kommunfullmäktige 
blev lägre än budgeterat.

Intäkterna har ökat med nio procent jämfört med fö-
regående år vilket förklaras av ett statsbidrag med an-
ledning av årets eu-val. Kostnaderna har ökat med fyra 
procent vilket främst är en följd av löneökningar enligt 
plan. En ytterligare förklaring är tillkommande kost-
nader utöver budget för byte till kundreskontrasyste-
met edp future. Dessutom har även kostnadssidan på-
verkats av eu-valet.

Investering
Sektorns investeringsutgifter uppgår till 0,1 mkr vil-
ket är en positiv budgetavvikelse på 3,3 mkr. Av ansla-
get för konstnärlig utsmyckning återstår 2,8 mkr på 
grund av försenade byggprojekt. Den resterande delen 
av budgetavvikelsen beror på att det inte genomförts 
något serverbyte under året samt att investeringsme-
del för inventarier och upprustning av sammanträdes-
rum endast utnyttjats i mindre grad.

Framtiden
Utdatasystemet Qlikview kommer att vidareutveck-
las, bland annat genom att fler verksamhetssystem in-
tegreras.
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Resultaträkning
mkr	 	 2009	 2008	 2007

Avgifter och ersättningar  3,9 4,0 6,1

Bidrag  0,8 0,3 0,4

Summa	intäkter	 	 4,7	 4,3	 6,5

Personalkostnader  40,5 39,0 38,5

Avskrivning/internränta  0,8 0,7 0,4

Övriga kostnader  17,0 16,4 18,4

Summa	kostnader	 	 58,3	 56,1	 57,4

Nettokostnader  53,5 51,8 50,9

Kommunbidrag  56,1 53,2 52,2

Avvikelse	 	 2,6	 1,4	 1,3

Drift
Nettokostnader	mkr	 	 Budget	 Bokslut	 Avvikelse

Kommunledning  6,6 6,0 0,5

Stödfunktionerna  35,0 33,8 1,2

Näringslivsutveckling  2,3 1,8 0,5

Miljö- och hälsoskydd  3,4 3,4 0

Politisk verksamhet  8,8 8,5 0,3

Summa	 	 56,1	 53,5	 2,6

Investering
Nettokostnader	mkr	 	 Budget	 Bokslut	 Avvikelse

Kommunledning  3,0 0 3,0

Stödfunktionerna  0,4 0,1 0,3

Summa	 	 3,4	 0,1	 3,3

Verksamhetsmått
Antal	 2009	 2008	 2007	 2006

Årsarbetare 62 65 67 66

Utbetalda löner 46 747 48 275 47 897 45 069

Fakturor 52 826 51 543 50 111 52 662

Bokföringsorder 2 780 3 007 2 922 2 674

Debiteringar 90 757 87 902 84 779 84 163

”Miljö- och hälsoskydd har en god måluppfyllelse. Handlägg-
ningstiderna har varit betydligt kortare än 60 dagar för till-
ståndsärenden som är möjliga att mäta.

Foto: kristofer Gustafsson, fototävlingen 2005.
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Inlednings text

Härryda	energi	AB	(HEAB)	

HEAB är ett helägt bolag som har till uppgift att 
distribuera ledningsbunden energi inom kom-
munens område.

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår 
till drygt fem mkr, vilket är tre mkr högre än budgete-
rat. Det goda resultatet beror på lägre räntekostnader än 
budgeterat, större volym distribuerad energi på grund 
av låg temperatur. Den höga investeringsvolymen un-
der året har också bidragit till högre resultat. 

heab har under 2009 inte drabbats av några större stör-
ningar i distributionen och har haft korta avbrottsti-
der.

Under 2009 har bolaget investerat för drygt 16 mkr. 
En del av investeringarna avser förbättring av distri-
butionen till heab:s kunder genom ombyggnad av led-
ningar i luft till jordkabel. Dessutom har investering-
ar gjorts för anslutning av nya kunder och förändring 
av befintliga anslutningar på grund av den expansion 
som är inom heab:s distributionsområde.

Framtiden
Bolaget kommer även under 2010 år att göra stora in-
vesteringar i nätet för att undvika avbrott mot våra kun-
der och ansluta nya kunder.

Härryda	Energi	AB	(HEAB)
mkr	 2009	 2008

Summa intäkter 74 72

Summa kostnader 69 63

Resultat före bokslutsdispositioner 5 9,3

Balansomslutning 157 148

Soliditet, procent 46 46

Ägarandel, procent 100 100

Förorternas	Bostads	AB	(FÖRBO)
Förbo ägs av Härrydas (42,0 %), Mölndals (27,6 %), 
Lerums (21,4 %) och Kungälvs kommun (9,0 %). 
Förbo bedriver fastighetsförvaltning inom de fyra 
ägarkommunerna. Beståndet utgörs till närmare 
100 % av bostäder och specialbostäder.

Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 17,8 
mkr vilket är i nivå med verksamhetsplanen för året. 
Hyresförhandlingen för 2009 medförde höjda hyror om 
cirka tre procent. Bolaget har under perioden investerat 
91,5 mkr i pågående nybyggnationer. Kostnaderna för 
underhåll uppgick till 88,6 mkr.

Förbo utsågs till Lerums miljöföretag 2009 för aktivt 
arbete med miljöfrågorna inte minst vad gäller energi-
effektivisering. Förbo har sedan tidigare anslutit sig till 
sabo-företagens Skåneinitiativ vilket innebär att företa-
gen förbinder sig att minska energiförbrukningen med 
20 procent fram till 2016.

Framtiden
Förbos budget efter finansiella poster för 2010 uppgår 
till 20 mkr vilket är en ambitiös nivå mot bakgrund av 
lågkonjunkturen. Omflyttningen under 2009 har varit 
16 procent vilket är i nivå med förra året. 

Förbo fortsätter med stora satsningar på underhåll av 
fastigheterna med särskild inriktning på energiåtgärder. 
Liksom att med engagerad personal arbeta för nöjdare 
kunder som trivs i sitt boende. Nyproduktionen fortsät-
ter med projekt i alla fyra ägarkommunerna.

Förorternas	Bostads	AB	(FÖRBO)
mkr	 2009	 2008

Summa intäkter 388 370

Summa kostnader 371 351

Resultat före bokslutsdispositioner 17,8 20,7

Balansomslutning 1 945 1 916

Soliditet, procent 24 24

Ägarandel, procent 42 42

Dotterbolagen
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Inlednings text
Vårdnadsbidrag	infördes	1	mars
Alla som har barn som fyllt ett men inte tre år kan numera 
ansöka om vårdnadsbidrag på 3 000 kronor i månaden.  
Bidraget utbetalades till 82 barn under året. 

Onsdagkväll	–	nysatsning	för	unga	
I september invigdes Kulturhusets Onsdagkväll 

som vänder sig till ungdomar mellan 12 och 20 år. 
Här kan man hänga med kompisar, delta i work-
shops, spela wii eller ägna sig åt fritt skapande i 

ateljén… Bland annat! 

Ny	förskola	i	Landvetter	
För att tillgodose behovet av förskoleplatser bygger 
vi ständigt nya förskolor. I norra Landvetter byggdes 
den senaste, Mysten.

Framgångar	inom	
Vuxenutbildningen			
Yrkeshögskolan (före detta ky) 
fyllde 10 år i maj och den senaste 
yrkeshögskoleutbildningen, 
Airport officer, lockade rekord-
många sökande

Många	ville	vaccineras…			
Skolsköterskor och annan personal inom skola och socialtjänst stöttade regionen i mass-
vaccineringen av nya influensan. 3 653 elever i grundskolan, 1 130 i gymnasiet samt 959 
brukare och personal inom socialtjänsten kavlade upp ärmen och lät sig stickas. 

Året som gått
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R ÄKENSK APER

RESULTATRÄKNING
Belopp	i	mkr	 	 Kommunen	 Kommunen	 Koncernen	 Koncernen
	 Not	 2009	 2008	 2009	 2008

Verksamhetens intäkter 1 371,9 373,9 585,4 579,4
Verksamhetens kostnader 2 -1 701,1 -1 674,0 -1 846,9 -1 809,0
Avskrivningar  -69,8 -67,0 -99,6 -93,7

Verksamhetens	nettokostnader	 	 -1	398,9	 -1	367,1	 -1	361,1	 -1	323,3

Skatteintäkter 3 1 340,8 1 312,7 1 340,8 1 312,7
Kommunalekonomisk utjämning mm 3 119,2 104,8 119,2 104,8
Finansiella intäkter 4 9,2 5,0 9,9 6,2
Finansiella kostnader 4 -48,2 -35,4 -74,3 -62,4

Resultat	före	extraordinära	poster	 	 21,9	 20,0	 34,5	 38,0

Extraordinära intäkter     
Extraordinära kostnader    
Skatt    -2,1 -2,9

Årets	resultat	 	 21,9	 20,0	 32,4	 35,1

Budget  19,2 8,1  

KASSAFLÖDESANALYS
Belopp	i	mkr	 	 Kommunen	 Kommunen	 Koncernen	 Koncernen
	 Not	 2009	 2008	 2009	 2008
Den	löpande	verksamheten	 	 	 	 	

Årets resultat  21,9 20,0 32,4 35,1
Justering för av- och nedskrivningar  69,8 67,0 99,6 93,7
Justering för överavskrivning 13   -4,2 
Justering för gjorda avsättningar 14 28,4 9,0 28,4 8,8
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 5   -22,0 0,8

Medel	från	verksamheten	före	förändring	av	rörelsekapital	 120,2	 95,9	 134,2	 138,4

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -5,6 -11,4 4,2 1,7
Ökning/minskning av förråd och lager  -14,5 5,3 -14,5 5,2
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  102,1 50,4 96,0 45,5

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 	 202,2	 140,2	 220,0	 190,8

Investeringsverksamheten	 	 	 	 	
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar 6 -118,9 -136,5 -174,3 -249,5
Försäljning av materiella anl.tillg och utrangeringar   2,0  0,4
Investeringsbidrag och investeringsinkomster 6 3,5 3,3 3,5 9,1
Investering i finansiella anläggningstillgångar 9 -25,0   

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 	 -140,4	 -131,2	 -170,8	 -240,0

Finansieringsverksamheten	 	 	 	 	
Nyupptagna lån 15 5,7 146,0 18,9 204,1
Amortering av skuld 15 -40,6 -45,2 -41,0 -45,0
Minskning av långfristiga fordringar  0,1 0,3  

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 	 -34,8	 101,1	 -22,2	 159,1

Årets	kassaflöde	 	 27,0	 110,1	 27,0	 109,9

Likvida medel vid årets början  176,8 66,7 176,8 66,9

Likvida	medel	vid	årets	slut	 	 203,8	 176,8	 203,8	 176,8
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BALANSRÄKNING
Belopp	i	mkr	 	 Kommunen	 Kommunen	 Koncernen	 Koncernen
	 Not	 2009	 2008	 2009	 2008
TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 7 0,9 1,3 0,9 1,3

Summa	immateriella	anläggningstillgångar	 	 0,9	 1,3	 0,9	 1,3

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 123,6 1 079,5 1 946,6 1 887,6
Maskiner och inventarier 8 84,7 82,9 212,9 200,3

Summa	materiella	anläggningstillgångar	 	 1	208,2	 1	162,4	 2	159,5	 2	087,9

Aktier och andelar 9 22,9 22,9 7,9 7,8
Obligationer 9 25,0 0,0 25,0 
Långfristiga fordringar 9 0,8 0,9 0,8 1,3
Uppskjutna skattefordringar    4,5 4,9

Summa	finansiella	anläggningstillgångar	 	 48,7	 23,7	 38,3	 14,0

Summa	anläggningstillgångar	 	 1	257,9	 1	187,4	 2	198,6	 2	103,2

Förråd och lager 10 29,5 15,0 29,5 15,0
Kortfristiga fordringar 11 92,5 86,9 98,3 102,5
Likvida medel 12 203,8 176,8 203,8 176,8

Summa	omsättningstillgångar	 	 325,7	 278,6	 331,6	 294,3

Summa	tillgångar	 	 1	583,6	 1	466,0	 2	530,1	 2	397,5

EGET	KAPITAL,	AVSÄTTNINGAR	OCH	SKULDER	 	 	 	 	
Eget	kapital	 13	 206,1	 184,2	 447,4	 419,3

 - varav årets resultat  21,9 20,0 32,4 35,1
Avsättningar för pensioner 14 697,0 668,6 698,2 669,8
Avsättning skatteskuld obeskattade reserver    11,6 9,4

Summa	avsättningar	 	 697,0	 668,6	 709,8	 679,2

Långfristiga skulder   15 266,5 301,4 909,2 931,3
Kortfristiga skulder 16 414,0 311,8 463,7 367,7

Summa	skulder	 	 680,5	 613,2	 1	372,9	 1	299,0

Summa	eget	kapital,	avsättningar	och	skulder	 	 1	583,6	 1	466,0	 2	530,1	 2	397,5

Ställda	panter	och	ansvarsförbindelser	
Borgensförbindelser  17 76,6 77,0 16,6 17,0
Donationsfonder   0,3 0,3 0,3 0,3
Ställda panter    0,0 499,9
Övriga ansvarsförbindelser 18 5,9 6,3 5,9 6,3
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NOTER
Belopp	i	mkr	 Kommunen	 Kommunen	 Koncernen	 Koncernen
	 2009	 2008	 2009	 2008

NOT	1	Verksamhetens	intäkter	
Avgifter 123,3 118,0 123,3 118,0
Bidrag 106,8 98,4 106,8 98,4
Sålda tjänster 99,6 108,6 313,1 314,1
Övriga intäkter 42,2 48,9 42,2 48,9

Summa	 371,9	 373,9	 585,4	 579,4

NOT	2	Verksamhetens	kostnader
Löner och övriga personalkostnader -1 102,6 -1 087,7 -1 135,5 -1 118,2
Köpt verksamhet -307,9 -297,1 -443,9 -399,1
Övriga kostnader -290,6 -289,2 -267,5 -291,7

Summa	 -1	701,1	 -1	674,0	 -1	846,9	 -1	809,0

NOT	3	Skatteintäkter,	kommunalekonomisk	utjämning	mm
Skatteintäkter	 	 	 	

Preliminära skatteintäkter 1 380,2 1 322,8  
Slutavräkning 1,2 -2,2  
Preliminär slutavräkning -40,6 -7,9  

Summa	 1	340,8	 1	312,7	 	

Kommunalekonomisk	utjämning	mm	 	 	 	
Inkomstutjämning 81,5 67,6  
Kostnadsutjämning -0,3 -2,6  
Regleringspost -16,4 -15,0  
LSS-utjämning 4,5 11,7  
Bidrag Kommunal fast. avg. 49,9 43,2  

Summa	 119,2	 104,8	 	

Summa	skatteintäkter,	kommunalekonomisk	utjämning	mm	 1	459,9	 1	417,5	 1	459,9	 1	417,5

NOT	4	Finansiella	intäkter	och	kostnader	 	 	 	
Finansiella	intäkter	 	 	 	

Utdelning aktier 1,4 0,4  
Ränteintäkter 5,4 2,8 6,1 5,8
Övriga finansiella intäkter 2,4 1,8 3,8 0,4

Summa	 9,2	 5,0	 9,9	 6,2

Finansiella	kostnader	 	 	 	
Räntekostnader -10,8 -10,8 -36,9 -37,8
Ränta pensionsskuld -36,8 -24,3 -36,8 -24,3
Övriga finansiella kostnader -0,6 -0,3 -0,6 -0,3

Summa	 -48,2	 -35,4	 -74,3	 -62,4

NOT	5	Ej	likvidpåverkande	poster
Latent skatt obeskattade reserver   2,3 0,1
Förändring finansiella anläggningstillgångar   -24,3 0,7

Summa	 	 	 -22,0	 0,8
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NOTER
Belopp	i	mkr	 Kommunen	 Kommunen	 Koncernen	 Koncernen
	 2009	 2008	 2009	 2008

NOT	6	Nettoinvesteringar
Bruttoinvesteringar  118,9 136,5 174,3 249,5
Försäljning av materiella anläggningstilgångar  -2,0  -0,4
Investeringsbidrag och investeringsinkomster -3,5 -3,3 -3,5 -9,1

Summa	 115,3	 131,2	 170,8	 240,0

Not	7	Externt	förvärvade	immateriella	anläggningstillgångar
Ingående bokfört värde 1,3 0,0 1,3 0
Årets investeringar 0,0 1,5 0,0 1,5
Årets avskrivningar -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Summa	utgående	bokfört	värde	 0,9	 1,3	 0,9	 1,3

NOT	8	Materiella	anläggningstillgångar
Fastigheter	och	anläggningar	 	 	 	

Mark   47,5 49,1
Verksamhetsfastigheter   845,0 836,8
Fastigheter/anläggningar för affärsverksamhet   881,4 801,5
Publika fastigheter   147,3 139,6
Övriga fastigheter   25,4 60,6

Summa	fastigheter	 	 	 1	946,6	 1	887,6

Maskiner	och	invenaterier	 	 	 	
Maskiner och invenaterier   203,5 191,0
Konstnärliga anläggningar   0 7,0
Transportmedel   9,4 2,3

Summa	maskiner	och	inventarier	 	 	 212,9	 200,3

Härryda	kommun

	

IB Anskaffningsvärde 41,3 1 329,9 129,0 224,7 1,2 182,4 7,0 8,2 3,6 1	927,3 1 793,8
IB Ack avskrivningar   -493,1 -71,2 -85,1 -0,8 -108,8   -5,9   -764,9 -700,2
Ing. bokfört värde 41,3 836,8 57,8 139,6 0,5 73,6 7,0 2,3 3,6 1	162,4 1 093,7

Årets nettoinvesteringar 6,2 18,9 11,6 14,0   20,1 0,8 0,1 43,6 115,3 141,0

Årets försäljningar                   	  
Årets avskrivningar   -41,1 -2,6 -6,5 -0,1 -18,4   -0,8   -69,5 -66,8
Årets nedskrivningar                    	  
Strykningar                   	  
Flyttningar   30,4 -0,2 0,1           30,4 41,3
Utrangeringar                   	 1,7
Drifttagna projekt 2009                  -30,4 -30,4 -48,5
Utg.	bokfört	värde	 47,5	 845,0	 66,7	 147,3	 0,4	 75,3	 7,7	 1,6	 16,7	 1208,2	 1162,4
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NOTER
Belopp	i	mkr	 Kommunen	 Kommunen	 Koncernen	 Koncernen
	 2009	 2008	 2009	 2008

NOT	9	Finansiella	anläggningstillgångar
Aktier, andelar  och bostadsrätter 22,9 22,9 7,9 7,8
Obligationer 25,0 0,0 25,0 0,0
Långfristiga fordringar VA- och gatukostnadslån 0,8 0,9 0,8 1,3

Summa	finansiella	anläggningstillgångar	 48,7	 23,7	 33,7	 9,1

Aktier	 17,5	 17,5	 2,6	 2,5
varav Förorternas Bostads AB 8,0 8,0 0,0 0,0
varav Härryda Energi AB 7,1 7,1 0,0 0,0
varav Västtrafik AB 2,0 2,0 2,0 2,0

Andelar	 5,3	 5,3	 5,3	 5,3
varav Räddningstjänstf. Storgöteborg 4,2 4,2 4,2 4,2

Summa	aktier	och	andelar	 22,9	 22,9	 7,9	 7,8

NOT	10	Förråd	och	lager
Lager av byggklar mark 27,2 13,7 27,2 13,7
Förråd och lager 2,3 1,3 2,3 1,3

Summa	 29,5	 15,0	 29,5	 15,0

NOT	11	Kortfristiga	fordringar
Kundfordringar 15,3 10,9 18,9 14,3
Förutbetalda kostnader 8,0 7,0 21,8 32,9
Upplupna intäkter 13,0 10,4  
Diverse kortfristiga fordringar 56,1 58,6 57,0 55,0
Fordran skattekonto   0,6 0,3

Summa	 92,5	 86,9	 98,3	 102,5

NOT	12	Likvida	medel	
Postgiro 152,5 177,3  
Kassa 0,2 0,2  
Koncernkonto -9,9 -5,2  
Kassa koncernkonto   142,8 172,2
Övriga banktillgodohavanden 61,0 4,6 61,0 4,6

Summa	 203,8	 176,8	 203,8	 176,8

NOT	13	Eget	kapital	 	 	 	
IB eget kapital 184,2 164,2 419,3 384,2
Årets resultat 21,9 20,0 32,4 35,1
Överavskrivning, HEAB   -3,8 
Överavskrivning, Förbo   -0,4 

Summa	utgående	balans	 206,1	 184,2	 447,4	 419,3
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NOTER
Belopp	i	mkr	 Kommunen	 Kommunen	 Koncernen	 Koncernen
	 2009	 2008	 2009	 2008

NOT	14	Avsättningar	inkl	löneskatt
Ansvarsförbindelse	intjänad	före	1998,	IB	 606,8	 601,2	 	

Försäkring IPR 0 0,0  
Ränteuppräkning 9,8 9,5  
Basbeloppsuppräkning 31,6 18,1  
Gamla utbetalningar -21,8 -17,7  
Aktualisering 1,9 -1,8  
Övrig post -3,5 -2,5  

Ansvarsförbindelse	intjänad	före	1998,	UB	 624,8	 606,8	 	

Pensionsavsättning	intjänad	fr.o.m.	1998,	IB	 52,6	 48,2	 	
Försäkring 0,0 0,0  
Ränteuppräkning 1,7 1,5  
Basbeloppsuppräkning 2,3 0,8  
Nya utbetalningar -2,5 -1,9  
Intjänad PA-KL 0,3 0,6  
Slutbetalning FÅP 1,9 2,2  
Intjänad Förmånsbestämd ålderspension 6,8 0,9  
Intjänad Särskild avtalspension 0,2 0,0  
Nya efterlevandepensioner 0,5 0,4  
Övrig post -0,2 -0,1  

Pensionsavsättning	intjänad	fr.o.m.	1998,	UB	 63,6	 52,6	 	

Särskilda	avtalspensioner	enligt	överenskommelse,	IB	 3,6	 5,1	 	
Ränteuppräkning 0,1 0,1  
Basbeloppsuppräkning 0,2 0,1  
Utbetalning ÖK-SAP -2,1 -1,8  
Arbetstagare som pensionerats 1,6 0,3  
Ändrad samordning 0,0 -0,2  
Tillkommande avsättning enligt särskilda avtal 5,3 5,7  
Övrig post 0,0 0,0  

Särskilda	avtalspensioner	enligt	överenskommelse,	UB	 8,6	 9,3	 	

Summa	avsättningar	för	pensioner	 697,0	 668,6	 698,2	 669,8

Aktualiseringsgrad per 2009-12-17: 78,0 %



48 Årsredovisning 2009  •  härryDa kommuN

R ÄKENSK APER

NOTER
Belopp	i	mkr	 Kommunen	 Kommunen	 Koncernen	 Koncernen
	 2009	 2008	 2009	 2008
NOT	15	Långfristiga	skulder
Låneskuld	 	 	 	

Ingående skuld 301,4 200,6 931,3 772,2
Nyupplåning under året 5,7 146,0 18,9 204,1
Årets amorteringar -40,6 -45,2 -41,0 -45,0

Summa	 266,5	 301,4	 909,2	 931,3

Kreditgivare	 	 	 	
Föreningssparbanken 30,0 30,0  
Kommuninvest 205,0 245,0  
Övriga 31,5 26,4 67,4 95,7

Summa	 266,5	 301,4	 909,2	 931,3

Låneskuldens	struktur	 	 	 	
Andel som förfaller inom 1 år 13% 15%  
Andel som förfaller inom 1-4 år 34% 26%  
Andel som förfaller efter 4 år 53% 59%  
Andel lån med rörlig ränta 21% 32%  
Andel lån med fast ränta 79% 68%  
Genomsnittsränta 4,70% 4,84%  

NOT	16	Kortfristiga	skulder
Kortfristiga skulder inom koncernen 0,0 0,0  
Leverantörsskulder 69,3 56,2 85,8 82,4
Moms och särskilda punktskatter 3,3 3,6  
Personalens skatter,avgifter och löneavdrag. 23,9 25,6  
Övriga kortfristiga skulder 1,8 2,0 67,8 95,7
Upplupna kostn/förutbetalda intäkt 239,3 159,4 310,1 189,6
     Varav semester- och övertidsskuld 66,7 60,7  
     Varav pensionskostnader inkl s löneskatt 43,2 41,5  
Exploateringsverksamhet 76,3 65,1  

Summa	 414,0	 311,8	 463,7	 367,7

NOT	17*	Borgensförbindelser		 	 	
Kommunägda	företag

GRYAB AB 0,3 0,5 0,3 0,5
Härryda Energi AB 60,0 60,0  
Räddningstjänsten Storgöteborg 7,6 7,4 7,6 7,4
Renova 0,5 0,5 0,5 0,5

Summa	 68,3	 68,3	 8,4	 8,4

Föreningar	 	 	 	
Landvetter tennisklubb 2,5 2,5 2,5 2,5
Pixbo tennisklubb 3,9 3,9 3,9 3,9

Summa	 6,4	 6,4	 6,4	 6,4

Egna	hem	och	småhus	 1,9	 2,2	 1,9	 2,2

Summa	borgensförbindelser	 76,6	 77,0	 16,6	 17,0

NOT	18**	Ansvarsförbindelser	 	 	 	
Bankgaranti 580 000 euro 5,9 6,3 5,9 6,3

* kommunen har i augusti 1995 ingått en solidarisk borgen för kommuninvest i sverige ab:s samtliga förpliktelser. samtliga 248 kommuner som per 2009-12-31 var medlemmar i 
kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. mellan kommunerna har ingåtts ett avtal om hur ansvaret ska fördelas vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret.  
principerna för fördelningen är grundad på medlemskommunernas resp ägarandel. härryda kommun hade vid årsskiftet 2009/2010 en ägarandel som uppgick till 0,42 %. 
** En bankgaranti är utfärdad på Nordpool as med 580 000 Euro till en kurs av 10,18 motsvarande 5 904 400 kr
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Va-verksamhetens resultaträkning, balansräkning  
och noter 
RESULTATRÄKNING
Tkr	 Not	 2009-12-31	 2008-12-31

Verksamhetens intäkter  1 42 658 42 252
Verksamhetens kostnader  2 -40 021 -33 878
Avskrivningar  3 -3 328 -2 848

Verksamhetens	nettokostnader	 	 -691	 5	526
Finansiella intäkter  4 988 246
Finansiella kostnader     

Resultat	före	extraordinära	poster	 	 297	 5	771
Extraordinära intäkter     
Extraordinära kostnader     

Årets	resultat	 	 297	 5	771

BALANSRÄKNING
Tillgångar	 	 	

Mark, fastigheter för affärsverksamheter  63 073 54 168
Maskiner och inventarier  4 379 4 544
Summa	anläggningstillgångar		 5	 67	452	 58	712
Fordringar  3 124 2 387
Summa	omsättningstillgångar		 6	 3	124	 2	387

Summa	tillgångar	 	 70	576	 61	099

Eget	kapital	och	skulder		 	 	
Eget kapital 7 7 389 7 092
– varav årets resultat  297 5 771
Långfristiga skulder  8 62 554 53 465
Kortfristiga skulder  9 633 542
Summa	skulder	 	 63	187	 54	007

Summa	eget	kapital,	avsättningar	och	skulder	 70	576	 61	099

En ny lag om vatten- 
tjänster (sfs 2006:412) 
trädde i kraft 1 januari 
2007. Lagen ställer krav  
på att vattenverksam-
heten särredovisas och 
att särskild balans och 
resultaträkning upprättas. 
En fullständig redovisning 
görs i en särskild hand-
ling; Verksamheten för 
vattentjänster Årsredo-
visning 2009. 

NOTER 2009	 2008

1.	Verksamhetens	intäkter 42	658	 42	252

Brukningsavgifter 41 847 40 84

Övriga intäkter 811 1 410

2.	Verksamhetens	kostnader 40	021	 33	878

Entreprenad-köp av verksamhet 18 412 15 779

Personalkostnader 8 038 8 244

Övriga kostnader (konsulter,  
el, förbrukningsmaterial m m) 13 571 9 855

3.	Avskrivningar 3	328	 2	848

Affärsfastigheter 2 419 1 980

Publika fastigheter 0 -1

Maskiner och inventarier 867 803

Transportmedel 42 66

4.	Finansiella	intäkter 988	 246

Ränta på ej resultatförda anläggn avgifter 988 246

 2009	 2008
5.	Verksamhetens	anläggningar	 	

Materiella anläggningtillgångar 67 452 58 712
Affärsfastigheter 63 074 54 180
Publika fastigheter -1 -12
Maskiner och inventarier 4 331 4 453
Transportmedel 48 91

6.	Fordringar 3	124	 2	387
Kundfordringar i kommunens  
debiteringssystem 3 124 2 387

7.	Eget	kapital 7	389	 7	092
Verksamhetens resultatfond där över- 
skott i resultaträkningen fonderas 7 389 7 092

8.	Långfristiga	skulder 62	554	 53	465
Lån från kommunen 31 031 27 072
Kvarvarande skuld avseende  
anläggningsavgifter 31 523 26 393

9.	Kortfristiga	skulder 633	 542
2009 års periodiserade anläggn avgifter 633 542
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STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT
tkr	 	 Budget	2009	 Utfall	2009	 Budget-	 P=Pågående/

      avvikelse	 A=Avslutat

	 	 Inkomst	 Utgift	 Inkomst	 Utgift	 Netto
Utbyggnad av förskoleverksamhet  3 200   1 264 1 936 P
Reinvestering och inventarier grundskola   4 100   2 968 1 132 P
Inventarier ungdomsgymnasium   2 500   2 310 190 P
Fotbollsanläggning i Landvetter   7 420   3 7 417 P
Övrigt utbildning och kultur   6 837  4 714 2 123 

Summa	utbildning	och	kultur	 0	 24	057	 0	 11	259	 12	798	

Byte av larm, vård och omsorg   2 157  2 728 -571 A
Övrigt socialtjänst   2 738  1 352 1 386 

Summa	socialtjänst	 0	 4	895	 0	 4	080	 815	

Upphämtning, upprustning samt anpassning av  
Mölndalsåns funktion för att förhindra framtida  
översvämningar bl a Alhagsbron, Mölnlycke,  
fördjupning av ån i Mölnlycke och Landvetter samt  
prognostyrd regleringssystem m m.    5 000 1 635 1 891 4 744 P
Gång- och cykelväg, ny cirkulationsplats. Byggande av  
felande länk runt Bråta återvinningsstation.   5 640  378 5 262 P
HS, Slalomvägen/Fagerhultsvägen 
”Förbindelselänk i samband med Hindås samhällsut- 
veckling mellan Häggsjöhultsvägen och Slalomvägen.  
Samt anslutning Slalomvägen–Gamla riksväg 40”   3 000    3 000 P
Belysning   2 638  2 982 -344 P
Ombyggnad trevägskorsningen Benarebyvägen– 
Lövskogsvägen. Vänstersvängfält   2 000  1 990 10 A
Ombyggnad av korsningen Kvarnbacken–Mölndalsvägen   3 500  2 570 930 A
Utbyggnad Bråta. Ombyggnad av infart,  
GC-väg, utbyggnad m m enligt plan   2 000  137 1 863 P
Medel för investeringar på vatten- och avloppsverk   4 200  2 072 2 128 P
Investeringar på befintliga VA-ledningar   6 000  6 257 -257 A
Övrigt samhällsbyggnad   19 729 1 983 18 109 3 603 

Summa	samhällsbyggnad	 0	 53	707	 3	618	 36	386	 20	939	
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STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT
tkr	 	 Budget	2009	 Utfall	2009	 Budget-	 P=Pågående/

      avvikelse	 A=Avslutat

	 	 Inkomst	 Utgift	 Inkomst	 Utgift	 Netto
Hällingsjö förskola tillbyggnad   10 098  7 057 3 041 P
Furubackens förskola tillbyggnad   4 420 49 5 019 -550 A
Krokens förskola 5 avd   30 955  3 405 27 550 P
Härryda 1 avd   950   950 A
Mystens förskola 3 avd   20 852  18 224 2 629 P
Fagerhults förskola etapp 1, 2 avd   3 564   3 564 P
Älmhult förskola 2   150  230 -80 A
Nysäter förskola   150  9 141 P
Rävlandaskolan   3 600  2 598 1 002 P
Hindås idrottshall   33 586  232 33 354 P
Markarbeten för Fagaredsvallen och tennisklubbens hall   2 000   2 000 P
Hönekulla by särskilt boende 40 lgh   40 219  3 504 36 716 P
Hjortens gruppbostad och daglig verksamhet, 5 lgh   5 466  2 170 3 296 P
Mölnlycke daglig verksamhet   4 290  2 224 2 066 P
Pontus hus träningsboende   6 144  880 5 264 A
Solsten. Anläggning o underhåll, kontor o personalutrymmen  3 960  4 752 -792 P
Mölnlycke brandstation om- och tillbyggnad   2 944  14 2 930 A
Verksamhetsanpassning   2 000  1 490 510 A
Ombyggnad kök -09   2 400  2 777 -377 A
Energieffektiviseringsåtgärder    2 436  1 522 914 P

Stadsnät östra kommundelarna för att få ett eget  
sammanhållet och enhetligt stadsnät.   2 000  706 1 294 A
IT   4 800   3 371 1 429 
Övrigt teknik och försörjningsstöd   6 588 -10 6 986 -408 

Summa	teknik	och	försörjningsstöd	 0	 193	572	 39	 67	170	 126	442	

Konstnärlig utsmyckning   2 815   2 815 P
Övrigt Administrativt stöd   539  98 441 

Summa	adminstrativt	stöd	 0	 3	354	 0	 98	 3	256	

Totalt	kommunen	 0	 279	585	 3	657	 118	993	 164	250	
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EXPLOATERINGSVERKSAMHET
Sektor	för	samhällsbyggnad
tkr	 	 	 																	Bokslut	2009-12-31
	 	 	 	 	 	 Resultat-
Namn	 Beskrivning/Status	 	 Budget	2009	 IB	2009	 UB	2009	 redovisning
Fläskebo Pågående försäljning Inkomst 1 500 17 629 47 196 
 av byggklar mark Utgift   25 065 
	 	 Netto	 -1	500	 -17	629	 -22	131	 0
Hindås industriområde Pågående försäljning Inkomst  944 1 287 
 av byggklar mark Utgift   329 
	 	 Netto	 0	 -944	 -958	 0
Företagsparken Solsten Pågående försäljning Inkomst  12 609 43 020 
 av byggklar mark Utgift   25 483 
	 	 Netto	 0	 -12	609	 -17	537	 0
Företagsparken II Pågående försäljning Inkomst 5 000 7 592 31 701 
 av byggklar mark Utgift   27 182 
	 	 Netto	 -5	000	 -7	592	 -4	519	 0
Nysäter Slutredovisas 2011 Inkomst 1 400 20 027 64 046 
  Utgift 2 300  35 194 
	 	 Netto	 900	 -20	027	 -28	852	 0
Långetjärnshöjd Pågående utb 20 000  32 297 
 av gator och va Inkomst Utgift 23 000 4 321 37 457 

	 	 Netto	 3	000	 4	321	 5	160	 0
Tamburinvägen Slutredovisas 2009 Inkomst  1 522 0 656
  Utgift  0 0 
	 	 Netto	 0	 -1	522	 0	 -656
Mölnlycke centrum II Slutredovisad 2008 Inkomst    
  Utgift    101
	 	 Netto	 0	 0	 0	 101
Hönekulla by Planerad byggstart 2010 Inkomst    
  Utgift   1 815 
	 	 Netto	 0	 0	 1	815	 0
Björröd E Pågående försäljning Inkomst 500  6 626 
 av byggklar mark Utgift  4 368 11 103 
	 	 Netto	 -500	 4	368	 4	477	 0
Östra Önneröd Slutredovisas 2009 Inkomst    
  Utgift    62
	 	 Netto	 0	 0	 0	 62
Björkåsen Pågående försäljning Inkomst   2 763 
 av byggklar mark Utgift 1 500 1 432 4 024 
	 	 Netto	 1	500	 1	432	 1	261	 0
Skårtorp Slutredovisas 2009 Inkomst  136  749
  Utgift    611
	 	 Netto	 0	 -136	 0	 -138
Norra Önneröd Planerad byggstart 2010 Inkomst   443 
  Utgift  928 4 703 
	 	 Netto	 0	 928	 4	260	 0
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EXPLOATERINGSVERKSAMHET
Sektor	för	samhällsbyggnad
tkr	 	 	 																	Bokslut	2009-12-31
	 	 	 	 	 	 Resultat-
Namn	 Beskrivning/status	 	 Budget	2009	 IB	2009	 UB	2009	 redovisning
Landv Backa  Slutredovisad 2008 Inkomst    
  Utgift  529 1 500 
	 	 Netto	 		 529	 1	500	 	
Nya Landv Centrum Byggstart Inkomst    
  Utgift  1 002 1 016 
	 	 Netto	 	 1	002	 1	016	
Älmhult Skridskovägen Slutredovisas 2010 Inkomst  1 573 5 238 
  Utgift 500  3 548 
	 	 Netto	 500	 -1	573	 -1	690	 	
Ekedalsvägen Slutredovisas 2009. Inkomst  483  1 343
  Utgift    1 138
	 	 Netto	 		 -483	 		 -205
Björkängsvägen Hällingsjö Pågående försäljning Inkomst 1 000 607 4 232 
 av byggklar mark Utgift   3 619 
	 	 Netto	 -1	000	 -607	 -613	 	
Fagervallen Hindås, Utb tillfällig väg- och Inkomst 6 000   
bostäder (f.d. Älmhult II) va-anslutning 2010 Utgift 5 000 1 095 1 383 
	 	 Netto	 -1	000	 1	095	 1	383	 	
Kroken, Mölnlycke Utb tillfällig väg-och 2009 Inkomst 2 000  94 
 va-anslutning Utgift 2 000 1 266 3 394 
	 	 Netto	 		 1	266	 3	300	 	
Börjesgården Byggklar mark, pågående Inkomst 4 000  25 
 försäljning av tomter Utgift 2 500 273 2 766 
	 	 Netto	 -1	500	 273	 2	741	 	
Nya Mölnlycke centrum 3  Inkomst     
  Utgift  320 325 
	 	 Netto	 		 320	 325	 	
Summa	netto,	inkl	ränta	 	 -4	600	 -47	588	 -49	062	 -836
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Kommunen
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet reducerat med eventuella 
investeringsbidrag samt med avdrag för avskrivningar. 
För att aktiveras som investering måste anläggnings-
tillgången ha en livslängd på minst tre år och anskaff-
ningsvärde över 20 tkr. 

Avskrivningar och internränta bokförs den månad in-
vesteringen görs. Linjär avskrivning tillämpas och sker i 
enlighet med den beräknade ekonomiska livslängd som 
anges i tabellen nedan. Inköp av datorer redovisas som 
korttidsinventarier och kostnadsförs direkt i samband 
med anskaffningen. 

Avskrivningstider
Immateriella anläggningar 5 år

Mark, kulturbyggnader 0 år

Verksamhets- och publika fastigheter 10-33 år

Affärsfastigheter 20-50 år

Övriga fastigheter 20-33 år

Maskiner, inventarier och ADB-utrustning (exkl datorer) 3-10 år

Bilar och övriga transportmedel 5-10 år

Konstnärlig utsmyckning 0 år

Exploateringstillgångar
1995 antog kommunfullmäktige regler för redovisning 
av exploateringsverksamheten. Byggklar mark klassi-
ficeras som omsättningstillgång och i värdet inräk-
nas såväl inköpsutgifter samt övriga nedlagda utgif-
ter. Från och med 2009 påförs ränta årligen exploate-
ringsverksamheten som avräknas finansförvaltningen. 
För år 2009 har balanserad ränta från tidigare år på-
förts om 3,5 mkr.

Redovisning	av	skatteintäkter
Periodisering av skatteintäkter sker i enlighet med Rå-
det för kommunal redovisning rekommendation nr 4.2. 
Det innebär att årets bokslut innehåller definitiv slut-
avräkning för 2008 och en preliminär slutavräkning 

för 2009 enligt prognos från Sveriges kommuner och 
landsting.

Pensioner	
Enligt den kommunala redovisningslagen 5 kap 4 § ska 
pensionsförpliktelser som intjänats före år 1998 inte tas 
upp som en skuld eller avsättning. Härryda kommun 
har från och med bokslut 2006 redovisat enligt den så 
kallade fullfonderingsmodellen. Modellen innebär att 
pensionsåtagandet redovisas i balansräkningen som en 
avsättning, samt att hela den årliga förändringen har 
resultatförts. Motivet är att ge en mer rättvisande bild 
av kommunens finansiella ställning.

Löneskatten ingår i pensionsskulden. Ränta och bas-
beloppsuppräkning redovisas som finansiell kostnad. 
Från och med 2007 redovisas även ränta och basbe-
loppsuppräkning som finansiell kostnad för pensions-
skuld intjänad före 1998. Pensionsskuld avseende av-
giftsbestämd ålderspension, som kommer att utbetalas 
till Pensionsvalet pv ab mars 2010 har bokats som en 
kortfristig skuld i 2009 års bokslut. Visstidspensioner 
beräknas utifrån tecknade pensionsavtal. För aktive-
rade pensionsavtal ingår ränta och basbeloppsuppräk-
ning enligt beräkningar hos kpa medan övrig del inte 
har påförts ränta och basbeloppsuppräkning. Teckna-
de avtal enligt Alternativ kap-kl och Löneväxling till 
pension redovisas från 2009 som pensionsförsäkringsav-
gifter för enskilda arbetstagare. Politikernas pensions-
åtagande ingår inte i kommunens pensionsskuld, vilket 
avviker från rekommendationerna.

Öppet	för	externa	transaktioner
Kommunens redovisning har varit öppen för exter-
na transaktioner till den 11 januari 2010. Därefter har 
kostnader och intäkter överstigande 50 tkr hänförts till 
redovisningsåret. 

Särredovisning	av	VA-verksamheten
En ny lag om vattentjänster (sfs 2006:412) trädde i kraft 
1 januari 2007. Lagen ställer krav på att vattenverksam-
heten särredovisas och att särskild balans och resultat-

Redovisningsprinciper och begrepp
Riksdagen beslutade i juni 1997 om en kommunal redovisningslag. Lagen 
gäller från och med 1 januari 1998 och omfattar kommuner, landsting samt 
kommunalförbund. Därtill regleras kommunens redovisning genom god redo-
visningssed och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.



55Årsredovisning 2009  •  härryDa kommuN

R ÄKENSK APER

räkning upprättas. En fullständig redovisning görs i 
en särskild handling; Verksamheten för vattentjänster 
Årsredovisning 2009. En sammanställning görs även i 
denna årsredovisning på sidan 49. 

Leasing
Leasingavtal ska enligt rekommendation nr 13.1. klas-
sificeras och redovisas som operationellt och finansiellt 
avtal, varav finansiell leasing redovisas som en tillgång 
i balansräkningen. Kommunens samtliga leasingavtal 
klassificeras som operationella. Kommunen avviker 
från Rådet för kommunal redovisnings rekommenda-
tion nr 13.1. 

Redovisning	av	lånekostnader
Härryda kommun tillämpar huvudmetoden i enlighet 
med Rådet för kommunal redovisning, rekommenda-
tion nr 5.1.

Anslutningsavgifter
Årets anslutningsavgifter har intäktsförts i samma takt 
som avskrivningar görs på de investeringar som anslut-
ningsavgifterna bidragit att finansiera. Från och med 
bokslut år 2007 bokförs nästkommande års periodiserade 
anslutningsavgifter som en kortfristig skuld, resterande 
års skuld klassificeras som en långfristig skuld.  

Planerat	underhåll	av	VA-nät
I enlighet med anvisningarna redovisas åtgärder på ut-
rangerade eller helt avskrivna åtgärder från och med 
2007 som en investering. Även utgifter för åtgärder på 
befintligt nät som ökar befintlig tillgångs kapacitet, 
kvalitet eller som i övrigt kan anses likställas med en 
nyinvestering redovisas som en investering. 

Jämförelsestörande	post	2007
Rådet för kommunal redovisning har i december 2007 
rekommenderat kommunen att använda beräkningsmo-
dellen rips07, som därmed ersätter p-finken. Föränd-
rad beräkningsmodell innebär en sänkning av diskon-

teringsräntan till noll procent för pensionsförpliktel-
sen som är intjänad före 1998 samt en beräknad ökad 
livslängd för hela pensionsskulden. På grund av detta 
återfinns i 2007 år bokslut en jämförelsestörande kost-
nad, vilken uppgår till 98,4 mkr. Den jämförelsestöran-
de kostnaden för pensionsförpliktelsen som är intjänad 
före 1998 uppgår till 94,6 mkr. 

Dokumentation	av	redovisningssystem	
Kommunen lever inte upp till kraven på dokumenta-
tion av redovisningssystemet. Dokumentation har på-
börjats.

Sammanställd redovisning
De företag som ingår i den sammanställda redovisning-
en är där Härryda kommun har en ägarandel som lägst 
uppgår till 20 procent. Enligt Rådet för kommunal re-
dovisning rekommendation 8.2 har kommunen skyl-
digheten från och med 2009 upprätta sammanställda 
redovisning; om kommunens andel av de kommunala 
koncernföretagens omsättning uppgår till fem procent 
eller mer av kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag, eller om kommunens andel av de kommu-
nala koncernföretagens balansomslutning uppgår till 
fem procent eller mer av kommunens balansomslutning. 
Inget av dessa villkor är uppfyllda och därmed faller 
kravet på kommunens skyldighet att inkludera ytterli-
gare bolag i den sammanställda redovisningen. 

Den sammanställda redovisningen för kommunkon-
cernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med pro-
portionell konsolidering. Härryda kommuns bokförda 
värden på aktier i dotterbolagen har eliminerats mot 
dotterbolagens egna kapital. Endast Härryda kommuns 
ägda andel av dotterbolagens intäkts- och kostnadspos-
ter respektive tillgångs- och skuldposter ingår i sam-
manställningen. Interna transaktioner av väsentlig be-
tydelse har eliminerats. 

bEGrEpp
Avsättningar	En ekonomisk förpliktelse vars be-
lopp eller förfallotidpunkt inte är helt bestämd.

Anläggningstillgångar  Fast och lös egendom som 
kommunen stadigvarande innehar, exempelvis värde-
papper, fastigheter och anläggningar.

Avskrivning Det bokförda värdet av en anlägg-
ningstillgång minskas.  

Balansräkningen  Visar den ekonomiska ställning-
en vid årets slut fördelat på tillgångar och skulder. 

Driftredovisning		Redovisar utfallet av kostnader 
och intäkter för den löpande verksamheten under 
året jämfört med budget.

Eget	kapital  Skillnaden mellan tillgångar och skul-
der, dvs den del som finansierats av egna resultatet.

Finansieringsanalysen  Hur årets drift-, investe-
rings- och låneverksamhet påverkar rörelsekapitalet.

Finansnetto är skillnaden mellan finansiella intäkter 
och kostnader, huvudsakligen räntor.

Investeringsredovisningen  Hur investeringsutgif-
ter fördelat sig på olika sektorer, jämfört med budget.

Kommunbidrag	 Respektive sektors andel av kom-
munens skatteintäkter.

Kortfristiga	skulder  Lån och övriga skulder  
med en löptid av ett år eller kortare.

Likviditet	 Beskriver betalningsberedskapen på kort 
sikt, exempelvis kassa och bankmedel.

Långfristiga	skulder  Skulder med löptider  
längre än ett år.

Omsättningstillgångar  Tillgångar som man  
oftast räknar med att inneha kortare tid än ett år. 
Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

Periodisering  Fördelning av kostnader och  
intäkter som ska belasta det år de tillhör.

Resultaträkningen  Sammanfattar årets  
kostnader och intäkter och visar årets resultat.

Självfinansieringsgraden		Hur mycket av årets  
investeringar som finansieras av egna medel.

Soliditeten  Avspeglar kommunens finansiella  
styrka på lång sikt. Soliditeten är eget kapital satt  
i relation till de totala tillgångarna.
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Politiska	inriktningsmål	för	miljö
Härryda kommun ska verka för att skapa ett långsiktigt 
hållbart samhälle. Det innebär att förutsättningar för 
framtida generationers livskvalitet ska bevaras. Kom-
munens arbete för hållbar utveckling ska vara en före-
bild för kommuninvånare och företag och bör ge stora 
effekter även utanför den egna verksamheten.

Fullmäktige antog politiska inriktningsmål för miljö 
på sitt junimöte. Att utforma lokala miljömål är en vik-
tig del i kommunens ansvar som lokal aktör. Till var-
je miljömål finns en till fem punkter antagna. Arbetet 
med verksamhetsmål är påbörjat.

Med	energin	som	språngbräda
Härryda kommun deltar under 2008-2011 i 
Energimyndighetens program Uthållig kom-
mun – med energin som språngbräda. Pro-
grammet kompletterar och förstärker kom-
munens utvecklingsarbete på energiområdet 
och för minskad klimatpåverkan. Arbetet in-
riktas på kommunala transporter, kommu-
nala fastigheter, näringslivsutveckling, fysisk 
planering, energiplan, indikatorer, kommu-
nikation och satsning inom en sektor.

Miljökalender	med	tema	”För	en	hållbar	
framtid	–	unga	går	från	ord	till	handling”
Miljökalendern är en av kommunens största satsning-
ar på att nå ut med miljöinformation till hushållen. 
Temat för 2010 är ”För en hållbar framtid – unga går 
från ord till handling”. Här visas goda exempel på vad 
som görs inom verksamheter som når unga i kommu-
nen, där både barn och vuxna är engagerade. För ni-
onde året i rad skickas miljökalendern till alla hushåll, 
företag och skolor. Miljökalendrarna ska ge miljötips 
och kunskap om vad hållbar utveckling innebär samt  
öka miljömedvetenheten. 

Vad	var	och	en	kan	göra
För att uppmuntra boendes och anställdas delaktighet i 
omställning till ett hållbart samhälle genomfördes fle-

”Det gäller att 
hitta nya ro-
liga lösningar 
och förmedla 
budskapet på 
ett nytt sätt.

Miljöredovisning
Hela miljöredovisningen finns som ett eget dokument där nyckeltal redovisas 
för miljötillståndet i kommunen. Redovisningen sker utifrån områdena energi, 
trafik, bo i Härryda, medborgares delaktighet och naturen. Där redovisas 
också mer kring kommunens arbete för hållbar utveckling. 

ra kampanjer och arrangemang under året. Earth hour 
ägde rum i mars, Utmaningen – till jobbet utan bil i 
september och Återbruksdag på Kulturhuset i oktober. 
Satsningen på hållbar utveckling inom sektorn för ut-
bildning och kultur har fortgått under året för chefer 
och miljöombud. Två träffar har ägt rum kring kom-
munens miljöarbete och rättvis handel. En miljödiplo-
meringskurs har genomförts för företag i kommunen.

Miljötips från personer i Västsverige gavs i en ny julka-
lender på webben för en hållbarare jul. Kalendern var 
ett samarbete mellan 20 kommuner i Hållbar utveck-

ling Västs kommunnätverk. Ett tips var hur 
vi kan skapa julmys med mycket effektivare 
lampor i adventsljusstakar och julgransbelys-
ning. Det handlar om nya led-lampor som 
passar i vanliga ljusstakar och sparar 97 pro-
cent av elen jämfört med de gamla glödlam-
porna. Just detta gjordes inför jul i advents-
ljusstakarna i kommunhuset i Mölnlycke.

Återbruksdag	på	Kulturhuset
Sagostund med Renova, en källsorterande 
hund och bokbyte var några av de aktiviteter 
som ingick i Återbruksdagen. Den arrang-

erades av Mölnlycke Kulturhus i oktober i samverkan 
med sektorn för samhällsbyggnad. På biblioteket har 
man även haft utställning med tema Återbruksslöjd 
med Härryda hembygdsförening och skapat en ”Håll-
bar utveckling-hylla”. 

Till	jobbet	utan	bil
Kampanjen Utmaningen - till jobbet utan bil genom-
fördes i slutet av september. Under kampanjveckan upp-
manades anställda ta sig till arbetet åtminstone en dag 
utan att använda bilen. Åtta procent av Härryda kom-
muns anställda lovade att resa med annat än bil. Elan-
ders och Christian Berner var två företag i kommu-
nen som deltog. I hela Göteborgsregionen deltog 222 
organisationer.
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Dialog	med	hushållen
Under hösten har cirka 2 500 hushåll i Mölnlycke kon-
taktats via telefon för att tala om hushållets resvanor. 
I Mölnlycke finns tillgång till en god kollektivtrafik 
som har utvecklats under de senaste åren. Syftet med 
dialogen var att påverka resvanor som i förlängningen 
medverkar till att minska utsläppen av växthusgaser. 
Målet är att antalet bilresor ska minska till förmån för 
kollektivtrafik, cykel och gång. 

Dialogen med hushållen pågår i tio av medlemskom-
munerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (gr) 
under åren 2008-2010. Under den tiden kommer cirka 
40 000 hushåll att kontaktas. Samordning sker genom 
gr och finansieras med bidrag från Naturvårdsverkets 
klimatinvesteringsprogram (Klimp), samt med medel 
från kommunerna och Västtrafik.

Wendelsbergs	friluftsområde
Nya informationstavlor, bänkar och folder över områ-
det blev klart under året. Detta tillsammans med na-
turvårdande skogsröjning och rensning av dammar och 
förbättring av murarna gör att området har fått en an-
siktslyftning. Målsättningen är att fler ska hitta till detta 
värdefulla friluftsområde, centralt i Mölnlycke.

Åtgärderna i parken är en del av kommunens loka-
la naturvårdsprojekt där Naturvårdsverket är medfi-
nansiär med statliga bidrag till kommunal och lokal 
naturvård. 

Fler naturvårdsprojekt har pågått under året; naturvårds-
plan, ridstigar i Tahult, fågelholkar och naturguide.

Grön	flagg	även	på	Gärdets	förskola
I juni hissade Gärdets förskola i Rävlanda den grö-
na flaggan. Då blev de en av 14 skolor och förskolor i 
Härryda kommun som jobbar med något tema enligt 
Grön flaggcertifieringen som Håll Sverige rent hål-
ler i. Gärdets förskola jobbar med temat kretslopp. De 
komposterar, har köksträdgård och äter förstås gärna 
av det som odlas. Att lära sig grunderna; hur naturen 
fungerar och få en känsla för naturen i tidig ålder, är 
något man prioriterar på förskolan.

Antal	skolor	och	förskolor	med	Grön	flagg	
i	Härryda	kommun	
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

     2 2 2 9 10 11 17 10 14

källa: håll sverige rent.

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Skyddande ozonskikt
• Säker strålmiljö
• Ingen övergödning

• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv
   kommunfullmäktige 2009

UR POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR MILJÖN:

Gärdets	förskola		
hissar	Grön	flagg.

Guldfisk-	
dammen		
i	Wendels-	
bergsparken.
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Nyckeltalen i välfärdsbokslutet skildrar av det genom-
snittliga värdet och visar på jämförelser över tid och 
med riket eller med Västra Götalands län, beroende 
på vilka uppgifter som finns tillgängliga.

Nyckeltalen har valts utifrån följande prioriterade mål-
områden; delaktighet och inflytande i samhället, barns 
och ungas uppväxtvillkor, miljöer och produkter samt 
hälsofrämjande levnadsvanor. 

Folkhälsorådet i Härryda har under 2009 valt att foku-
sera på det alkoholförebyggande arbetet med inriktning 
på föräldrastöd och tillgänglighetsbegränsning och in-
går som en av 27 kommuner i det nationella luma-pro-
jektet (lokalt utvecklingsarbete med ambitioner). Med 
anledning av det ovannämnda presenteras här ett ur-
val av nyckeltal som kan kopplas till det alkoholföre-
byggande området.  

Det kompletta välfärdsbokslutet finns tillgängligt på 
harryda.se/fritidochhalsa/folkhalsa. 

Alkohol
Alkohol är ett av de allvarligaste hoten mot folkhäl-
san och orsakar många sjukdomar, våld, olyckor, soci-
al utslagning, funktionsnedsättning och för tidig död. 
Sedan Sveriges inträde i eu har alkoholkonsumtionen 
ökat. Den genomsnittliga alkoholkonsumtionen i Sve-
rige var under 2006 cirka tio liter ren alkohol per per-
son som är 15 år och äldre. Detta motsvarade en ök-
ning med cirka 30 procent jämfört med 1995. Alkohol-
konsumtionen är mycket ojämnt fördelad mellan kon-
sumenterna och den högsta konsumtionen finns i ål-
dersgruppen 20-25 år.

Det övergripande målet för samhällets alkoholpolitik 
är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens 
medicinska och sociala skadeverkningar. För att uppnå 
målet krävs insatser dels för att minska den totala kon-
sumtionen av alkohol, dels mot skadligt dryckesbete-
ende då hänsyn ska tas till flickors, pojkars, kvinnors 
och mäns skilda livsvillkor.

Välfärdsbokslut

Serveringstillstånd
Det finns ett tydligt samband mellan ökat antal serve-
rings- och försäljningsställen och ökade alkoholrelate-
rade problem. Antalet permanenta serveringstillstånd i 
Sverige har ökat kraftigt sedan mitten av 90-talet. Den 
senaste tioårsperioden har antal serveringstillstånd till 
allmänheten ökat med cirka 17 procent. 

källa: statens folkhälsoinstitut

Antalet serveringstillstånd har under de tre senaste åren 
varit konstant i Västra Götalands län. I Härryda kom-
mun har de ökat från 7,7 per 10 000 invånare år 2001 
till 9,1 år 2008. År 2009 frångår Härryda kommun den 
genomsnittliga nationella trenden och drar in på antal 
serveringstilstånd. Antalet serveringstillstånd gick år 
2009 ner till 8,8 per 10 000 invånare. 

Riskbruk
Riskbruk av alkohol innebär ett bruk som är eller kan 
bli skadligt, men där beroende inte föreligger. Mer än 
var fjärde ung kvinna och nästan var tredje ung man 
dricker alkohol på ett sätt som kan ge ohälsa eller so-
ciala problem. Men riskdrickandet kan i många fall åt-
gärdas om det uppmärksammas.

Tio procent av kvinnorna och 18 procent av männen i 
landet har en riskabel alkoholkonsumtion. Men kon-
sumtionen varierar mellan åldrarna och tycks även på-
verkas av livssituationen. Exempelvis har var tredje ar-
betslös man i landet riskabla alkoholvanor.

Välfärsbokslutet beskriver med några nyckeltal utvecklingen av folkhälsan i 
kommunen och är ett verktyg för att styra och följa upp folkhälsoarbetet.

Antal serveringstillstånd per 10 000 inv 15+
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källa: hälsa på lika villkor 2006, 2007 och 2008.

I Härryda kommun har andelen riskkonsumenter mins-
kat med några procentenheter sedan 2006. År 2008 be-
tecknades elva procent av kommuninvånarna som risk-
konsumenter av alkohol. Härryda kommun ligger nå-
got lägre än genomsnittet i Västra Götalands län (14 
procent år 2008).

Rattfylleribrott
Ökad alkoholkonsumtion i samhället har en stark kopp-
ling till ökad andel misstänkt alkoholpåverkade förare i 
trafikolyckor som slutar i personskador. Rattfylleribrott 
upptäcks främst genom polisens kontroller. Mörkerta-
let är stort och de faktiska rattfylleribrotten är betyd-
ligt fler än vad brottsstatistiken visar. 

källa: brottsförebyggande rådet.

I Västra Götalands län har antalet anmälda rattfylleri-
brott ökat från 162 till 186 per 100 000 invånare från 
2001 till 2008 vilket är en ökning med 15 procent. Ök-
ningen har varit betydligt kraftigare för Härryda kom-
mun, där antalet anmälda rattfylleribrott per 100 000 
invånare ökat från 53 till 219 mellan åren 2001-2008.

Alkoholförsäljning
Systembolaget är Sveriges viktigaste redskap för en kon-
trollerad och ansvarsfull alkoholförsäljning.

källa: statens folkhälsoinstitut

Mellan 2001 och 2008 har försäljningen av alkohol på 
Systembolaget i Mölnlycke ökat från 45 877 liter till  
88 020 liter. Mellan 2003 och 2004 minskade försälj-
ningen något, för att sedan öka de senaste fyra åren. 
Försäljningsökningen kan vara en effekt av att System-
bolagets öppettider förlängts kraftigt och man har sänkt 
priserna framför allt på vin och öl.

Ungdomars	alkoholvanor
I den lokala Fritidsvaneundersökningen 2004 framkom 
att 46 procent av eleverna i åk 6-9 ansåg att det är ok att 
dricka alkohol. 84 procent av ungdomarna 16-20 år an-
såg också att det är ok. Vid en jämförelse tre år senare 
var siffrorna oförändrade för båda åldersgrupperna.

År 2003 var det 23 procent av kommunens elever i åk 
nio som inte drack alkohol. År 2007 ökade denna grupp 
till 35 procent. Det är något fler flickor än pojkar som 
dricker alkohol. Alkoholkonsumtionen ökar från åk 
nio till år två på gymnasiet. År 2007 angav 16 procent 
av gymnasieeleverna från år två att de inte dricker al-
kohol. Alkoholkonsumtionen bland gymnasieeleverna 
har ökat jämfört med 2003, då åtta procent angav att 
de inte dricker alkohol.

I drogvaneundersökningen 2007 ställdes frågan om de-
butålder för berusning till elever i år nio. Det framkom 
att 50 procent aldrig varit berusade. Samma siffra för 
2003 var 42 procent. 

”Det är något fler flickor än pojkar som dricker alkohol.

Försäljning sys tembolaget Mölnlycke 
(totalt antal liter ren alkohol)
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Revisionsberättelse





435 80 Mölnlycke
telefon 031–724 61 00

Fax 031–724 61 75
harryda.se

Foto: Magnus Nordin
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