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Årets nykomlingar:  
Backaskolan och 
 Västergärdets förskola
I augusti tog Backaskolan i Landvetter 
emot sina första elever. Den miljöcerti-
fierade skolan, där naturen återspeglas i 
både färg, form och materialval, rymmer 
320 elever i de lägsta årskurserna. Även 
Västergärdet förskola i Önneröd stod 
klar med sex avdelningar och en härlig 
gård för alla leksugna.  

2017 års resultat på 94 miljoner 
kronor är 55 miljoner bättre är 
budgeterat. Resultatet motsvarar 4 
procent av kommunens omsättning 
på 2,7 miljarder kronor. 58 miljoner 

kommer från slutredovisningen av 
exploateringsprojekt i Landvetter, 

Mölnlycke och Hindås. Ytterligare 24 
miljoner beror på lägre finansiella kostnader, 

högre skatteintäkter och utjämning. Soliditeten stärks 
med en procentenhet till 29 procent. Det goda resultatet 
stärker vår ekonomi inför framtiden.

Resultat: 
94 miljoner 

kronor

Vi är 
37 412

invånare

Konst till Hällingsjö, Landvetter  
och Mölnlycke 
Hällingsjö har under århundraden varit en  
viktig knutpunkt för resande. Det tog Birgitta  
Muhr fasta på när hon skapade Hemväg som invigdes 
i september. Andra konstverk som bland annat kom 
på plats under året var Eva Hilds Nod på Råda torg 
och Fredrik Noréns Unreal Estate i Landvetter 
centrum. 

Premiär för busslinje 
till flygplatsen 

I december kunde vi äntligen ta bussen från 
Landvetters resecentrum till flygplatsen. 

Västtrafiks linje 612 kör sträckan varje kvart 
under högtrafik och under vissa övriga tider kan 

man till och med beställa sin resa. 

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände                                   i Härryda kommun under 2017. 

 2 017  I  KORTA DRAG

Läs mer på sidan 6Läs mer på sidan 16

Nytt socialdemokratiskt kommunalråd 
–Att få vara med och bygga kommunens framtid känns både hedrande, roligt 
och spännande. Jag har varit fritidspolitiker i många år och nu får jag göra 
det jag älskar på heltid, sa Patrik Linde som i juli tog över uppdraget som 
kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen efter Mats Werner. 

Vårt digitala lärande prisas 
Vi tilldelades utmärkelsen Guldtrappan för  
vårt långsiktiga arbete med digitalt lärande 
i förskola och skola. Juryn lyfte bland annat fram 
att alla våra förskolor och skolor har fiberupp-
koppling och trådlösa nätverk, samt att bärbara 
datorer och läsplattor är en del av våra  
ungas vardag.

Landvetter södra i Minecraft
Våra elever fick frågan om hur ett helt nytt  
samhälle skulle se ut om de fick bestämma.  
Hela 67 bidrag kom in i form av fantastiska  
Minecraft-skapelser av kommunens planerade  
nya samhälle, Landvetter södra.  Allt från linbanor 
till kulturhus i form av sniglar och äldreboenden  
i centrum för att underlätta besök.

GULD
TRAPPAN

GULD
TRAPPAN

Hemväg

Nod

Unreal Estate 

Antalet invånare vid årsskiftet 
är 37 412 personer. Under året 
ökade vi med 0,8 procent, ambitio-
nen är 1,5 procent. Orsaken till den 
relativt låga ökningen är förseningar inom 
bostadsbyggandet. Invånarnas medelålder är 39 år,  
jämfört med rikets 41 år. Arbetslösheten i kommunen  
är 2,5 procent, jämfört med 5,9 procent i riket.



Härryda fortsätter att 
utvecklas i en växande 
region
I mätningar som görs av kommunens 
verksamheter och hur invånarna upplever 
dem får vi totalt sett mycket goda betyg. 
Skolor, vård, omsorg, skötsel, anläggningar, 
med mera fungerar bra – men bra kan  
bli bättre.

Därför ska vi lyssna när de som lever,  
bor och verkar i våra samhällen hör av sig 
med synpunkter. I verksamheterna arbetar 
vi med att ständigt förbättra, både med 
mindre och större åtgärder.

Som kommun i vår växande Göteborgs- 
region har även vi ett antal stora utman- 
ingar. Vi behöver fler bostäder samt mer 
lokalyta till näringslivet och kommunala 
verksamheter. Bättre kommunikationer 
måste till för vår växande befolkning så  
att vårt samhälle kan utvecklas på ett  
hållbart sätt.

Min förhoppning 
är att vi, 
civilsamhället 
och det 
offentliga, 
tillsammans 
utvecklar vår 
kommun på 
ett sätt där 
samarbete är 
ledordet.

Peter Lönn
Kommundirektör

Vi tar 
ansvar

Vi 
investerar

Vi har 
2 828 

anställda

God ekonomisk hushållning är viktig för oss. Med det menar kommun- 
fullmäktige att vi ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin  
konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala  
och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

                                    

Under året investerade vi 299 miljoner kronor, 
framför allt i förskolor, skolor, äldreboende  
och infrastruktur.  

Antalet tillsvidareanställda vid 
årsskiftet är 2 828 personer, 

varav 82 procent kvinnor.  
53 procent arbetar inom sektorn 

för utbildning och kultur och 30 procent inom 
socialtjänsten. Personalkostnaderna utgör 60 
procent av kommunens kostnader.

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av            allt som hände i Härryda kommun under 2017. 
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Vi har Västsveriges bästa  
företagsklimat…

…och det fjärde bästa i landet. Bakom den 
finfina placeringen står våra företagares  

enkätsvar i Svenskt Näringslivs undersökning 
av kommunernas företagsklimat.  Aldrig tidigare 

har en kommun i Västra Götaland nått  
en sådan hög placering!  

Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum 
En ny järnväg mellan Göteborg och Borås med station i  

Mölnlycke skulle ge stora utvecklingsmöjligheter i form av 
bostäder, pendling och en större arbetsmarknadsregion.  

2017 passade vi på att zooma ut perspektivet och  
titta på hela Mölnlycke centrum i uppstarten  

av en fördjupad stadsbyggnadsstudie. 

Samhälls-
byggnad

Individ- och familjeomsorg/ 
Funktionshinder

Vård och omsorg

Kultur, fritid  
och kulturskola

Gymnasium och  
vuxenutbildning

Grundskola
och fritids

Förskola och familjedaghem

Politisk verksamhet och  
gemensam administration

Pensioner, 
räntor m m

Så här 
fördelas 

2,6 miljarder 
kronor

Läs mer på sidan 66

 Läs mer på sidan 10

Läs mer på sidan 21

Fler platser för äldre 
och demenssjuka
Demensboendet Östra 
Bygården i Landvetter 
byggdes till med 12 fina 
lägenheter och en stor, 
grönskande innergård. 
Dessutom passade man på 
att bygga ihop boendet med 
Bygårdens äldreboende.   

4%

5%
17%

15%

15%

8%

6%

28%

2%
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Årsredovisningen 
är kommunstyrelsens 
rapport till kommunfullmäktige 
för verksamhetsåret 2017.

Den vänder sig också till 
externa intressenter 
i form av kommuninvånare, 
kreditgivare, leverantörer 
och andra offentliga 
myndigheter. 

En kortversion av 
årsredovisningen skickas ut 
till alla hushåll och företag 
i Härryda kommun.

dina
pengar

2017
En kortversion

av Härryda kommuns

årsredovisning
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Förvaltningsberättelsen utgör 
en sammanfattning av 

årsredovisningen, med 
fokus på väsentliga delar av 
kommunens ekonomi och 

verksamhet.

Verksamhetsredovisningen 
omfattar förvaltningens 

sektorer. Inom varje sektor 
beskrivs årets viktigaste 
händelser, måluppfyllelse 

samt ekonomi.  
Här beskrivs även 
kommunens miljö- 

och folkhälsoarbete. 
Avslutningsvis redovisas 

dotterbolagen. 

Räkenskaperna består av  
resultaträkning, kassaflödes-
rapport samt balansräkning 

med noter.  Här beskrivs 
även redovisningsprinciper.   

Avslutningsvis finns en  
redovisning av större  

investeringsprojekt,  
exploateringsredovisning 

samt särredovisning av 
VA-verksamheten.
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Inledning
ORDFÖRANDE HAR ORDET

Kommunstyrelsens ordförande 
Per Vorberg om 2017

Starkt ekonomiskt resultat men stora utmaningar finns kvar

2017 blev vårt ekonomiska resultat 94 miljoner kronor. Det innebär att vi når de finansiella 
målen, vilket är grunden för att vi ska kunna fortsätta utveckla Härryda och ta ansvar för vår 
del av regionens utveckling. Däremot har vi inte klarat av att anpassa oss till förändringarna 
i omvärlden och klarat målet för bostadsbyggande och befolkningsökning.

Den politiska majoriteten har under året tagit flera initiativ, inte minst för att fortsätta 
öka bostadsproduktionen. Bland annat har vi börjat arbeta med exploatörsdrivna 
detaljplaner, direktanvisningar av planlagd mark, fler trygghetsboenden och fördjupade 
stadsbyggnadsstudier för våra tätorter. Detta har inneburit att volymen av antalet bostäder i 
planering är större än någonsin. Det tar dock några år innan bostäderna är inflyttningsklara 
för medborgarna.

Stort för i år är att Härryda kommun nu är den kommun i Västsverige med bäst 
näringslivsklimat och nummer fyra i Sverige. Ett kvitto på att det arbete som gjorts av 
förvaltning, näringslivet, medborgarna och politiken tillsammans fått utdelning.

Under året har vi fortsatt att arbeta med bland annat utvecklingen i Landvetter södra, 
Mölnlycke stationsläge och Landvetter Airport City. När det gäller Götalandsbanan 
fortsätter arbetet med att få till bra trafikering som bidrar till den lokala och regionala 
utvecklingen.

Härryda är en bra kommun och vi har goda förutsättningar 
att uppnå vår ambitionsnivå med bostadsbyggandet, 
kvaliteten i skolan, kvaliteten inom välfärden och högt rankat 
näringslivsklimat. Utvecklingsarbetet med att kommunen skall 
vara en serviceorganisation till medborgare och näringsliv, samt 
vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter. Detta kräver att vi alla 
ständigt arbetar med förbättringar i arbetssätt, styrning, ledning 
och engagemang.

Tillsammans gör vi Härryda kommun ännu bättre!

Per Vorberg (M)
kommunstyrelsens ordförande
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Politisk organisation
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet 
i kommunen. Ledamöterna, som representerar olika 
partier, utses genom allmänna val för en period på fyra 
år. Kommunfullmäktiges fasta beredningar arbetar 
inom var sitt område med att formulera och följa upp 
politiska inriktningsmål. Härryda kommun har en 
politisk organisation där kommunstyrelsen är ansvarig 
nämnd för all verksamhet.

Ovanstående val av politisk organisation syftar till att:
• utveckla demokratin
• lyfta fram och göra rollen som politiker tydligare
• aktivera, förnya och förstärka fullmäktige
• ge en helhetssyn på de politiska frågorna.

Förvaltningsorganisation
Härryda kommun har en gemensam förvaltning  
med fem sektorer. Tre verksamhetssektorer och två 
sektorer som stöder verksamhetssektorerna och  
kommunledningen. Kommundirektören är förvalt-
ningschef och kommunens högsta tjänsteman.  
Varje sektor leds av en sektorschef.

Kommunalägda bolag
• Förbo ab, 42 procent, allmännyttigt bostadsföretag.
• Härryda Energi ab, heab, 100 procent, nätbolag.
• Härryda Energi Elhandel ab, helägt dotterbolag   
   till heab.
Kommunfullmäktige har fastställt bolagsordning och 
ägardirektiv för bolaget Landvetter Södra Utveckling 
AB. Bolaget ska i allmännyttigt syfte utveckla och 
förverkliga tillkomsten av den nya hållbara staden 
Landvetter Södra inom Härryda kommun, samt be-
driva därmed förenlig verksamhet.

Kommunkoncernens organisation

Härryda kommun

Härryda Energi Elhandel AB
100%

Koncernorganisation

Mandatfördelning kommunfullmäktige
2015–2018 2011–2014

Moderata samlingspartiet 14 16
Liberalerna 5 6
Centerpartiet 3 3
Kristdemokraterna 2 2
Socialdemokraterna 11 11
Vänsterpartiet 2 2
Miljöpartiet – De gröna 4 4
Kommunpartiet 1 3
Sverigedemokraterna 5 3
  Sportpartiet 3 1
    Oberoende ledamot 1 0
            Totalt 51 51

Inledning
ORGANISATION

Revisorer Valnämnd

Miljö- 
och bygglovs-

nämnd

  Kommunfullmäktige (kf)
• Utbildnings- och kulturberedning
• Samhällsbyggnadsberedning
• Socialberedning
• Tillfälliga beredningar
• Valberedning

  Kommunstyrelse (ks)
• Ekonomiutskott
  Kommunstyrelsen är också  
  krisledningsnämnd

Social 
myndighets-

nämnd

Över-
 förmyndar  -

nämnd

Pensio-
närsråd

Rådet för 
funktions hinder-
frågor

Rådet för  
idéburna 
organisationer 

Ung-
doms -
forum

Brotts-
förebygg-
ande råd

Politisk organisation

 

Förvaltningsorganisation

Kommundirektör, 
KD

Sektorn 
för administrativt 

stöd, ADM

Ekonomi och upphandling
Personal   

Utveckling

Sektorn för  
utbildning och kultur, 
UTK
• Förskola

• Grundskola

• Utveckling och  
 stödenheten/ 
 Folkhälsoenheten/ 
 Fritid ungdom (U.F.F)

• Gymnasium

• Vuxenutbildning

• Kultur

• Administration/ 
 Planering tillsyn

Sektorn för 
samhälls byggnad, 
SHB
• Mark och bostad
• Miljö- och  
 hälsoskydd
• Plan och bygglov
• Trafik
• Vatten och avfall
• Administration

Sektorn för  
social tjänst,  
SOC
• Administration/ 
  Planering och tillsyn 

•  Vård och omsorg

•  Hälsa och bistånd

•  Funktionshinder/ 
 Individ- och  
 familjeomsorg

• Integration och  
 arbetsmarknad

Sektorn 
för teknik och 

för valtningsstöd, TOF

Fastighet • IT 
Mark och anläggningar 
Måltidsservice • Service  
Städservice • Säkerhet  

Administration

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Förbo AB
42%

Härryda Energi AB
100%
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För valtningsberättelse
OMVÄRLDEN OCH HÄRRYDA KOMMUN

Omvärlden och Härryda kommun

Världen, Europa och Sverige
År 2017 var ytterligare ett år som påtagligt visar hur 
omvärlden påverkar oss direkt och indirekt. Antalet 
flyktingar som sökt asyl i Sverige är jämförelsevis lågt, 
samtidigt som det fortfarande är många människor som 
väntar på beslut och placering i kommunerna. Det ställer 
fortsatta krav, inte minst på våra kommuner, att mottag-
ningssystemet fungerar och därmed integrationen för 
att ta tillvara de nyanländas resurser på ett bra sätt. En 
förutsättning för detta är möjligheten att erbjuda bostä-
der till alla boende i landet, vilket fortsatt framstår som 
en av de största utmaningarna inför framtiden. Världs-
ekonomin ser relativt stark ut samtidigt som risken för 
fortsatt oro och konflikter ökar. Även i vårt närområde 
har en ökad spänning lett till nationella åtgärder. Den 
ekonomiska utvecklingen i vår omvärld och behoven av 
att internationellt stimulera konjunkturen krockar i nå-
gon mån med det svenska konjunkturläget. Den svenska 
ekonomiska utvecklingen är god med en sjunkande 
arbetslöshet och växande ekonomi, skatteintäkter och 
sysselsättning. Inte minst den offentliga konsumtionen 
beräknas växa, bland annat på grund av den snabba 
befolkningstillväxten och demografiska förändringar. 
Allt detta är ett tecken på högkonjunktur med ett behov 
av att strama åt ekonomin, vilket är dokumenterat svårt. 

Nuvarande ränteläge är exempelvis ett tecken på den 
svårigheten. Befolkningen i riket beräknas öka med 1,3 
procent per år under de kommande åren, vilket är tre 
gånger mer än vad som skett de senaste decennierna. 

Näringsliv och arbetsmarknad 
Härryda kommun har 3 731 aktiva företag, vilket är 
en ökning jämfört med 2016 med 92 företag. Några 
av de största företagen är Swedavia AB, Emerson, 
Unicarriers, SAS Ground Service Sweden AB och 
Elanders Sverige AB. Härryda kommun är dock den 
enskilt största arbetsgivaren.

Av de drygt 430 branscher som är representerade i 
kommunen omfattar de största:

• konsulter inom juridik, ekonomi och teknik ......17 %
• byggverksamhet   ..................................................13 %
• handel ....................................................................13 %             
• jordbruk, skogsbruk och fiske ................................8 %

Tack vare det stora antalet branscher rankas Härryda 
kommun som den 22:e minst sårbara kommunen i 
Sverige

Utvecklingen av näringslivet var fortsatt god. 
Efterfrågan på industrimark är fortsatt stor och ett 
par större etableringar har skett under året. Första 

Härryda kommun är, precis som andra kommuner, beroende av omvärlden för sin 
verksamhet. Det som händer i omvärlden påverkar både förväntningar, behov och 
möjligheter för den kommunala verksamheten.

t
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senaste femårsperioden legat på en årlig ökning med 
cirka 1,2 procent. Utfallet för 2017 blev lägre, cirka 
0,8 procent. Det är en lägre ökning än vad som har 
varit ambitionen och orsaken är, liksom föregående 
år, att bostadsbyggandet inte skett enligt plan. Årets 
befolkningsökning fördelas mellan flyttnings- och 
födelsenetto, 171 respektive 133 invånare.

Under femårsperioden 2013–2017 har det byggts 
762 bostäder som omfattar 299 småhus och 463 i 
flerbostadshus. Under året färdigställdes 81 bostäder, 
vilket är 59 bostäder färre än föregående år. Enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet kommer det under 
kommande femårsperiod 2018–2022 att byggas cirka 
2500 bostäder, varav 78 procent i flerbostadshus. 
Andelen bostäder i flerbostadshus kommer i och med 
detta att fortsätta att öka successivt i kommunen. 

Härryda kommun är en förortskommun med relativt 
ung befolkning. Andelen invånare i åldersgrupperna 
0–19 år är fem procentenheter högre än rikssnittet, 
samtidigt som andelen över 65 år är cirka fyra 
procentenheter lägre. Invånarnas medelålder är 
39 år, jämfört med 41 år i riket. Skillnaderna i 
åldersstruktur gör bland annat att kommunen har 
högre kostnader per invånare för förskola och 
utbildning men lägre kostnader för hemtjänst och 
äldreboende än genomsnittet. Skillnaden jämfört med 
riket har minskat något det senaste året. Kommunens 
invånare är välutbildade. 90 procent av befolkningen 
mellan 20 och 64 år har gymnasial utbildning. 46 
procent av dessa har dessutom en eftergymnasial 
utbildning, medan rikssnittet ligger på 40 procent. 
Medborgarnas inkomster är också ca 12 procent högre 
än genomsnittet för resten av landet och högst i Västra 
Götalandsregionen. n

För valtningsberättelse
OMVÄRLDEN OCH HÄRRYDA KOMMUN

Årlig ökning av invånarantal 2008–2017
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spadtaget i Bårhult företagspark togs 2016 och är redan 
fulltecknat. Målet är att under år 2019 ha en detaljplan 
klar för Mölnlycke företagspark etapp 3. 

Härryda kommun har det bästa företagsklimatet 
i Västsverige enligt Svenskt Näringslivs nya 
rankning av företagsklimatet i landets kommuner 
där Härryda kommun hamnade på en 4:e plats. 
Av rikets 809 branscher finns 434 representerade i 
Härryda kommun, vilket ger en branschbredd på 54 
procent. Det är cirka 13 144 personer som pendlar 
ut från kommunen och ungefär 9 935 personer som 
pendlar till Härryda kommun. Arbetslösheten bland 
kommunens invånare är låg, 2,5 procent, varav 1,7 
procent är öppet arbetslösa.

Befolkning och boende 
Härryda kommuns befolkning uppgick till 37 412 vid 
årsskiftet 2017/2018. Under 2017 ökade befolkningen 
med 304 personer. Befolkningstillväxten har under den 

Åldersstruktur i procent, 2017
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För valtningsberättelse
FRAMTIDEN

Härrydas geografiska läge mellan Västsveriges två 
största städer och med en internationell flygplats 
inom kommunens gränser bidrar till en mycket 
stor efterfrågan på både bostäder och verksamhets-
mark. Samtidigt som efterfrågan är stor tenderar 
planarbete och genomförandet av planerna att bli 
mer komplexa och därmed tidsmässigt mer utdragna. 
Kommunens övergripande mål om bostadsbyggande 
nåddes inte under 2017. Bostadsbyggandet och 
därmed befolkningsökningen var lägre under 

2017 än år 2016. Skälet är främst att några större 
bostadsbyggnadsprojekt försenats på grund av 
utdragna och komplexa planprocesser. För de 
kommande åren ser det dock ljusare ut. De detalj-
planer som antogs under 2017 innehåller cirka 
900 bostäder och inom ramen för, vid årsskiftet 
2017/2018, pågående planarbete ryms ytterligare cirka 
3000 bostäder. Långa ledtider gör att framförhållning 
och långsiktighet i arbetet blir allt mer viktigt.

Bostadsbyggandet väntas öka framöver
Bostadsbyggandet och därmed befolkningsökningen var lägre under 2017 än  
år 2016. Skälet är främst att några större bostadsbyggnadsprojekt försenats på grund 
av utdragna och komplexa planprocesser.  För de kommande åren ser det dock  
ljusare ut.

Wallenstam planerar att bygga ca 600 bostäder vid Mölnlycke fabriker. 
Skiss: Semrén & Månsson

t
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För valtningsberättelse
FRAMTIDEN

För att nå kommunens mål med en befolkningsökning 
på minst 1,5 procent krävs inte enbart bostäder. 
Förskolor och grundskolor behöver byggas och byggas 
till. Här finns även en strävan efter nyetableringar 
av fristående aktörer. Både inom mjuka områden 
och frågor som rör byggande finns en ambition att 
utöka samarbetet med externa aktörer. Exempel på 
detta är ett antal byggherredrivna planer som startat 
under året. I samband med upphandling av nytt 
vård- och omsorgsboende kommer marköverlåtelse 
att ske till extern aktör för eventuell kompletterande 
exploatering samtidigt som boendet skall drivas av 
extern utförare.

Härrydas framtida utveckling är i hög grad beroende 
av nationella beslut kring tågtrafiken och utbyggnad 
av Götalandsbanan. Behovet av att knyta ihop Borås- 
och Göteborgsregionen på ett miljömässigt och 
logistiskt hållbart sätt är viktigt både för regionen 
och för de kommuner som ligger i sträckningen. Inte 

minst är besluten väsentliga för hur den fortsatta 
planeringen av omdaning av Mölnlycke centrum skall 
utvecklas och även finansieras. För exploateringen 
av Landvetter södra och byggandet av en ny stad 
är järnvägssträckningen och möjligheten till ett 
centralt stationsläge viktigt. Även utvecklingen kring 
Landvetter flygplats och Airport City är beroende av 
järnvägens utbyggnad.

Härryda avviker på flera sätt från genomsnitts-
kommunen och skillnaderna har ökat de senaste åren, 
med högre inkomster och bättre resultat. Det är 
sannolikt att skillnaderna kommer att fortsätta att öka 
även om det inte är önskvärt i ett längre perspektiv. 
Årets resultat innebär att kommunen står starkare 
rustad än vad som annars skulle vara fallet. Under de 
närmaste åren kommer investeringsbehovet fortsatt 
ligga på en hög nivå och därutöver finns behovet att 
initialt finansiera flera stora exploateringar av vilka 
några är nämnda. n

Förbo planerar att bygga ca 100 bostäder i kvarter 2 & 3 i Landvetter centrum. 
Skiss: Krook & Tjäder
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Mål för god ekonomisk hushållning
Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål 

Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014

Soliditetsnivån ökar med en procentenhet per år. ● 1 2 1 6

Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader. ● 4,8 6,5 6,5 7,5

Uppföljning av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 
Målen avser bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt 
bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % 
kan mötas med bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer. n 

●  Uppfyllt

▲  Delvis uppfyllt

n  Ej uppfyllt

Måluppfyllelsen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder.

Kommunfullmäktiges finansiella mål syftar bland annat till att 
klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kom-
munens likviditet på sikt. Kostnaden enligt fullfondering 2017 är 
15 mkr lägre än kostnaden enligt blandmodellen.

Kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hus-
hållning uppnås med god marginal. Härryda kommun redovisar 
ett överskott på 94 mkr för år 2017, vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse på 55 mkr. Resultatet motsvarar 4,8 procent av 
verksamhetens nettokostnad.

För 2017 uppgår soliditeten till 29 procent, vilket är en förbätt-
ring med en procentenhet jämfört med föregående år. Förbätt-
ringen beror framförallt på ett positivt resultat.

Låneskulden vid årsskiftet var 763 mkr varav 600 mkr avser 
banklån och resterande 163 mkr avser huvudsakligen en bokförd 
skuld till va-kollektivet för anläggningsavgifter för vatten och av-
lopp. Den långfristiga skulden är 97 mkr högre än föregående år.

Soliditeten har de senaste fyra åren ökat med 10 procentenhe-
ter, vilket måste anses som tillfredsställande. Även resultaten 
mätta under en fyraårsperiod uppnår de nya finansiella målen.

Befolkningstillväxten under 2017 uppgick till 0,8 procent, dvs 
betydligt lägre än den befolkningsökning som kommunen har 
som mål att bygga bostäder för. Målet är därmed inte uppnått. 
Sett över tid bedöms ändå målet fullt möjligt att nå. Inom på-

gående och nyligen laga kraftvunna detaljplaner ryms närmare 
3 000 bostäder vilket motsvarar 10-15 års bostadsproduktion 
i enlighet med målet. Under året har byggstart meddelats för 
294 bostäder.

För valtningsberättelse
MÅLUPPFYLLELSE – MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Uppföljning av mål
Målstyrning är ett av flera sätt som kommunfullmäktige använder sig av för att  
styra den kommunala verksamheten. Modellen är anpassad till lagstiftningen om  
god ekonomisk hushållning.

Mål för god ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda 
kommun ska medverka till att varje generation tar 
ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet 
och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska 
förutsättningar som är minst lika goda som vid 
övertagandet. I kommunallagen anges att det för 
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål 
och fyra verksamhetsmål.

Sammanfattad bedömning av mål för god 
ekonomisk hushållning
De finansiella målen överträffar målsättningarna med 
god marginal och har gjort så under de senaste fyra 
åren. Både resultat och soliditet har utvecklats starkt.

Av fyra verksamhetsmål bedöms två som uppfyllda, ett 
som delvis uppfyllt och ett mål är inte uppnått.

På grund av minskande byggnation bedöms Härryda 
kommun endast delvis uppnå god ekonomisk 
hushållning.

t
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●  Uppfyllt

▲  Delvis uppfyllt

n  Ej uppfyllt

För valtningsberättelse
MÅLUPPFYLLELSE – MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

forts. Uppföljning av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform. ●

Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller 
fortsatta studier. ▲

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

●

Alla äldre som under året beviljats plats på särskilt boende har 
fått ett erbjudande inom tre månader. De personer vars beslut 
ej blivit verkställda har själva tackat nej till det erbjudande de 
fått. Vid årsskiftet fanns sju personer med funktionsnedsättning 

som väntat mer än tre månader på att få sitt boendebeslut 
verkställt. Nästan alla har erhållit ett erbjudande men tackat 
nej. För några barn/ungdomar med särskilda behov köper 
kommunen plats av annan vårdgivare.

Vårdnadshavare erbjuds att välja mellan förskola och 
pedagogisk omsorg. Alla barn får en plats i sin kommundel om 

så önskas, men inte alltid på önskad förskola. Målet bedöms 
som uppfyllt.

Både andelen elever från grundskolan som blev behöriga 
till gymnasiet och andelen elever som tar studentexamen 
inom fyra år har ökat något och är fortsatt hög i förhållande 
till andra kommuner. Även om alla elever inte når 
gymnasieexamen så går många ut till arbete och försörjning - 

både de som studerat på yrkesprogrammen och de som läst 
högskoleförberedande program. Några fortsätter ett fjärde år 
och en del läser vidare på Vuxenutbildningen i den takt som 
passar dem bäst. Ungdomsarbetslösheten är mycket låg.

●  Uppfyllt

▲  Delvis uppfyllt

n  Ej uppfyllt

Kommunfullmäktige (kf)

Kommunstyrelse (ks)

Förvaltning 

Målstyrning i Härryda kommun

Kommunallagen

Mål för god ekonomisk 
hushållning

– Finansiella mål
– Verksamhetsmål

Härrydamodellen

Politiska inriktningsmål

Politiska verksamhetsmål

Indikatorer

Styrning sker dels genom att följa kommunallagens krav om att anta mål för god ekonomisk hushållning och dels 
genom en modell för politisk målstyrning som fastställts för Härryda kommun. Systemet bygger på kedjan politiska 
inriktningsmål – politiska verksamhetsmål – indikatorer. Politiska inriktningsmål fastställs av kommunfullmäktige. 
Dessa mål är av övergripande karaktär och anger ett önskvärt framtida tillstånd. Kommunstyrelsen upprättar politiska 
verksamhetsmål utifrån de antagna politiska inriktningsmålen.

Till varje verksamhetsmål finns ett antal indikatorer. De ska visa om verksamheterna är på rätt väg för att uppnå  
målen och visa hur långt de kommit. Målen följs upp tre gånger per år. Fastställd budget är överordnad målen.

Kommunfullmäktige har beslutat att en ny styrmodell ska införas från och med 2019.
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Fö
rs

ko
la

Verksamheten gör vårdnadshavarna delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. ▲

Barnens behov och intressen är utgångspunkt för planeringen av verksamheten. ●

Den pedagogiska dokumentationen utgör underlag för analys av verksamheten och det enskilda barnets 
utveckling och lärandeprocesser. ●

Förskoleteamet samverkar med alla förskolechefer för att öka enheternas kompetens om barns utveck-
ling och behov. ●

Den pedagogiska lärmiljön är interkulturell och säkerställer alla barns språkutveckling. Enheterna utveck-
lar sitt arbete med modersmålsstöd. ▲

Alla enheter har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete. ●

G
ru

nd
sk

ol
a 

Alla enheter har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete. ●

Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. ▲

Stimulans och stöd utformas inom ordinarie verksamhet med anpassning efter elevens förutsättningar  
och förmågor. ▲

Fritidshemmets verksamhet har en hög kvalitet. ▲

Genom ämnesövergripande undervisning utmanas och stimuleras eleven inom hållbar utveckling. ●

Alla elever deltar och är medskapande av kultur i skolan. ●

G
ym

na
si

um

Elever på Hulebäcksgymnasiet ska ha ett stort utbud av program, inriktningar och kurser att välja mellan 
för att utmanas och nå sina personliga mål. ●

Undervisningens innehåll och utformning på Hulebäcksgymnasiet anpassas efter elevens förutsättningar 
och behov. ●

Varje läsår ska präglas av en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna på Hulebäcksgymnasiet. ●

Elever som studerar på Hulebäcksgymnasiet ska inom fyra år nå gymnasieexamen eller  
gymnasiesärskoleexamen. ▲

Elever folkbokförda i Härryda kommun fullföljer sin gymnasieutbildning. ▲

Vu
xe

n u
tb

ild
ni

ng

Vuxenutbildningen ska erbjuda utbildning till kommuninvånarna och övriga behöriga sökande  
inom skilda utbildningsområden och utbildningsnivåer. ●

Vuxenutbildningen ska erbjuda utbildning som har betydelse för individens framtid. ●

Yrkeshögskolan (YH) ansöker om och genomför Yrkeshögskoleutbildningar. ●

Yrkeshögskolan samverkar med arbetsmarknaden för att erbjuda uppdragsutbildning. ▲

Verksamhetsmål
●  Uppfyllt

▲  Delvis uppfyllt

n  Ej uppfyllt

För valtningsberättelse
MÅLUPPFYLLELSE  –  VERKSAMHETSMÅL

Uppföljning av verksamhetsmål
I samband med årsbokslutet bedöms måluppfyllelsen för kommunstyrelsens verksamhetsmål. Måluppfyllelsen är 
god då 96 procent av kommunstyrelsens 156 verksamhetsmål uppfylls eller är delvis uppfyllda. Motsvarande siffra 
för 2016 var 95 procent. Av målen är 114 uppfyllda, 36 är delvis uppfyllda och sex är ej uppfyllda.

Nedan redovisas en sammanställning för kärnverksamheternas måluppfyllelse. 

I avsnittet verksamhetsredovisning på sidorna 34–49 kommenteras måluppfyllelsen övergripande.

t
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fortsättning Verksamhetsmål
●  Uppfyllt

▲  Delvis uppfyllt

n  Ej uppfyllt

Ku
ltu

r

Aktiviteter, program och utställningar ska vara av god kvalitet och motsvara det efterfrågade,  
men också erbjuda det oväntade. ●

Biblioteken bidrar till läsglädje och kunskapsutveckling, samt är det lilla samhällets mötesplats. ●

Ny teknik används för att tillgängliggöra kulturarvet. ●

Kulturskolan kännetecknas av kreativitet och lustfyllt lärande samt fortsätter förnya pedagogiken  
så att alla barn som vill får plats. ●

Fr
iti

d

Ungdomar har tillgång till trygga, drogfria mötesplatser. ●

Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. ▲

Tidfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. ●

Breddidrott/vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. ●

Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. ●

Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrotts- och föreningslivet. ●

Förvaltningen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter ●

In
di

vid
- o

ch
 fa

m
ilje

om
so

rg
 s

am
t f

un
kt

io
ns

hi
nd

er

Individ- och familjeomsorgens utredning och insatser leder till att den enskilda individen inte behöver 
fortsatt stöd från socialtjänsten. ▲

Målgruppen erbjuds insatser för att bryta social isolering. ●

Färre vuxna är långtidsberoende av försörjningsstöd. ●

Ungdomar med en komplex problematik som uppbär försörjningsstöd ges möjlighet till samordnade 
insatser som stöd till egen försörjning. n

Färre ungdomar är långtidsberoende av försörjningsstöd. ●

Daglig verksamhet inom funktionshinder ska syfta till att förbereda för förvärvsarbete. ●

Utsatta barn som tillhör en riskgrupp identifieras tidigt. ●

Utsatta barn som tillhör en riskgrupp och deras familjer erbjuds stöd/hjälp. ●

Inom ram för budgeterade medel ska verksamhetens utformning och innehåll tillförsäkra medborgarna 
med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. ●

Genom riktade informationsinsatser bidrar kommunen till att anställda, förtroendevalda och allmänhet får 
ökad kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar och uppkomsten av funktionshinder. ●

H
äl

sa
 o

ch
 b

is
tå

nd
 

Informationen om beslut, insatser och stöd kommuniceras såväl skriftligt som muntligt och är lätt att 
förstå. Uppföljning sker av beslut och därmed säkerställs att information har uppfattats. ●

LSS-handläggningens utformning och innehåll försäkrar medborgare med funktionsnedsättning  
att kunna leva som andra. ●

Berörda professioner samordnar och planerar brukares vård- och omsorgsinsatser ●

Den palliativa vården och omsorgen tillgodoser behoven utifrån en helhetssyn på brukares totala situation. ●

Anhöriga får ett respektfullt bemötande och ett gott stöd vid närståendes bortgång. ●

Äldre har god kunskap om informations-teknologi, IT, och kan tillämpa den i sin vardag. ●

Kommunen samarbetar aktivt med ideella sektorn. ●

Beviljat LSS-beslut verkställs i kommunal regi, alternativt inom avtal. ●

För valtningsberättelse
MÅLUPPFYLLELSE  –  VERKSAMHETSMÅL

t
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Vå
rd

 o
ch

 o
m

so
rg

Insatserna utförs med kontinuitet. ●

Medarbetare är tillmötesgående, omtänksamma och stödjande i sitt bemötande av brukare och anhöriga. ●

Brukares egna förmågor och intressen tas tillvara vid genomförandet av insatserna. ●

All berörd personal har 2017 kompetens inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård samt etik. ●

Brukare i ordinärt boende och i särskilt boende känner till sin kontaktman och dess uppdrag. ●

Brukare tar del av välfärdsteknologi, för att uppleva trygghet, självständighet och delaktighet i hemmet. ▲

Personlig assistans utförs på sådant sätt att brukare upplever nöjdhet. ●

M
ar

k 
oc

h 
bo

st
ad

Mark för framtida verksamhetsetableringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter. ▲

Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. ●

Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomt- och bostadskö eller till 
byggbranschen genom utlysta markanvisnings-tävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland 
annat kommunens hemsida.

●

Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på lägst 1,5 % per år. n

I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. ▲

I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. ●

När nya exploateringsavtal tecknas ställs krav på hållbart samhällsbyggande. ▲

Pl
an

 o
ch

 
by

gg
lo

v Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. ●

Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. ▲

Tr
afi

k

Cykeltrafiken ökar. ●

Antal bostäder som utsätts för buller från kommunala vägar och som överstiger riktvärden  
för trafikbuller minskar. ●

90 % av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats. ●

Kommunala gång- och cykelbanor inom tätorterna är utrustade med bänkar och belysning 
samt är siktröjda från tät vegetation. ●

Verklig hastighet på kommunens gator följer skyltad hastighet. ●

90 % av alla bostäder och företag har tillgång till en huvudgata inom 300 meter. ●

80 % av nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. n

Resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken genomför sina resor med god kvalitet. ●

På kommunens pendelparkeringar är minst 10 % av platserna lediga. ▲

Antalet cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ökar. ●

●  Uppfyllt

▲  Delvis uppfyllt

n  Ej uppfylltfortsättning Verksamhetsmål

För valtningsberättelse
MÅLUPPFYLLELSE – VERKSAMHETSMÅL

t
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●  Uppfyllt

▲  Delvis uppfyllt

n  Ej uppfyllt

För valtningsberättelse
MÅLUPPFYLLELSE – VERKSAMHETSMÅL

N
är

in
gs

liv

Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning  
av lokalt företagsklimat. ●

Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att  
utveckla identifierade affärsområden. ●

Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. ●

Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. ●

Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. ●

Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar  
med näringslivsfrågor. ●

Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. ●

Va
tte

n

Antalet klagomål på dricksvattenkvalitén avseende lukt och smak ska vara färre än 15 per år. n

Råvattentillgången ska vara långsiktig med en redundans (reserv) på 100 % år 2025. ▲

Ledningsnätet för dricksvatten förnyas med minst 500 meter ledning per år. ●

Läckage och spolvatten från ledningsnätet ska minska till 18 %. ●

Ledningsnätet för spillvatten förnyas med minst 500 m ledning per år. ●

Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledning ska minska till 60 %. ●

Minst 300 meter av ledningsnätet för dagvatten kontrolleras varje år. ●

Antalet fastigheter inom vattenskyddsområde (VSO) med enskilda avloppsanläggningar som är anslutna 
till kommunalt VA ska vara 53 % år 2025. ▲

Förbättra befintliga enskilda avlopp kring Nedsjöarna i samarbete med Bollebygds kommun. ●

Av
fa

ll

Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än 2008. ●

Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en material-kvalitet som 
kan ersätta jungfruliga material. ▲

Mängden elektronikavfall respektive farligt avfall i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras  
till 2020 i förhållande till 2008. ▲

M
ål

tid
ss

er
vi

ce

Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. ●

Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. ●

Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. ●

Barn och elever har tillräcklig tid att äta. ●

Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. ●

Sä
ke

r-
he

t

Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. ●

fortsättning Verksamhetsmål

●  Uppfyllt

▲  Delvis uppfyllt

n  Ej uppfyllt
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Den finansiella analysen utgår ifrån tre finansiella aspek-
ter: det finansiella resultatet, riskförhållanden och kontroll 
över den finansiella utvecklingen. 

RESULTAT 
Positivt resultat 93,5 mkr – uppfyller mål för 
god ekonomisk hushållning 
Härryda kommun redovisar ett positivt resultat på  
93,5 mkr, vilket är 55 mkr bättre än budgeterat. Resultatet 
motsvarar 4,8 procent av verksamhetens nettokostnader 
som uppgår till 1,9 mdkr. Lägre finansiella kostnader och 
högre skatteintäkter/utjämning uppgår sammantaget till 
24 mkr och slutredovisning av exploateringsprojekt till 
57,9 mkr. Ytterligare budgetavvikelser redovisas på sidan 
19 samt under avsnitt verksamhetsredovisning. Resultat 
för 2017 är 25 mkr svagare än föregående år. Under de 
senaste fyra åren är snittresultatet per år dryga 100 mkr 
vilket är en god resultatnivå. Årets resultat uppfyller 
kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning. 

Inga jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller 
transaktioner som inte är extraordinära, men som är 
viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra 
perioder. I kommunens resultat 2017 förekommer inga 
poster som hanterats som jämförelsestörande. Två jäm- 
förelsestörande poster förekommer tidigare år, återbetalda 
premier avseende avtalsgruppförsäkring samt avgifts- 
befrielseförsäkring från afa samt ökade kostnader för 
sänkt diskonteringsränta för pensionsskuld. Premier har 
återbetalats för åren 2004–2008 med sammanlagt 71,1 
mkr och inga ytterligare återbetalningar förväntas. Finan-
siella mål för god ekonomisk hushållning har uppnåtts 
även efter justering av jämförelsestörande poster.

 

Balanskravet uppnås
Enligt kommunallagen har kommunerna ett balanskrav, 
det vill säga att intäkterna ska täcka kostnaderna. Om  
kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, 
ska det negativa resultatet enligt huvudprincipen regleras 
och det redovisade egna kapitalet återställas under de 
närmast följande tre åren. Fullmäktige ska vid sådana lägen 
anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske om inte 
synnerliga skäl finns. Efter justeringar uppgår resultatet  
till 78,7 mkr. Kommunen uppfyller därmed lagens  
minimikrav på god ekonomisk hushållning.

Intäkter och kostnader 
Verksamhetens intäkter är 608,3 mkr vilken är en mar-
ginell ökning med 15 mkr jämfört med 2016. Intäkter 
från vinster av exploateringsprojekt uppgår till 61 mkr, 
vilket är en rejäl ökning med 46 mkr. Intäkter i form av 
bidrag har däremot minskat med 49 mkr och uppgår till 
199 mkr. Sänkningen beror främst på lägre statsbidrag 
från Migrationsverket till följd av sänkt ersättning samt 
att inga ensamkommande anlände till kommunen under 
året. 18,8 mkr har bokats upp som fordran mot Migra-
tionsverket, vilket kan jämföras med 66,5 mkr 2016.

Finansiell analys
Syftet med den finansiella analysen är att visa om kommunen upprätthåller en god ekono-
misk hushållning, genom att redovisa kommunens finansiella utveckling och ställning över 
tiden. Kommunfullmäktiges finansiella mål för ändamålet uppnås.

Justering av jämförelsestörande poster, mkr  

2017 2016 2015 2014

Redovisat resultat 93,5 118,1 111,2 122,7

Återbetalning AFA premier 0,0 0,0 -13,0 0,0

Sänkt diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat efter justering 93,5 118,1 98,2 122,7

Avstämning av balanskrav

2017 2016 2015 2014

Redovisat resultat enligt 
fullfonderingsmodellen 93,5 118,1 111,2 122,7

Pensionsförpliktelser 
före 1998 -14,8 -26,0 -32,6 -24,8

Redovisat resultat 
enligt blandmodellen 78,7 92,1 78,6 97,9

Realisationsvisnter 0,0 0,0 -0,1 -13,3

Balanskravsresultat 78,7 92,1 78,5 84,6

Härryda kommun tillämpar inte Resultatutjämningsreserv RUR.

För valtningsberättelse
F INANSIELL  ANALYS ,  KOMMUNEN

Målen analyseras även på sidan 10.

Resultatutveckling 2014–2017, mkr
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Kostnaderna har ökat med 130 mkr och är 2 431,5 mkr. 
Personalkostnaderna har ökat med 7,8 procent, vilket  
beror på fler anställda samt löneökning. Köp av verksam-
het har minskat med 1,4 procent vilket beror bland annat 
på minskade kostnader för köpta platser för ensam- 
kommande barn. Effekten av komponentavskrivning 
innebär att 8,9 mkr flyttats från drift till investering.  
Kostnader för avskrivningar är 118,6  mkr och har ökat 
med 7,6 mkr, vilket beror höga investeringsnivåer.
Verksamhetens nettokostnader  
och skatteintäkter 
Verksamhetens nettokostnader bör vara lägre än kom-
munens skatteintäkter samt utjämningsbidrag. Ett mått 
på detta är nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag, som visar hur stor del av skatteintäk-
terna som går till den löpande verksamheten. Redovisas 
en nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen 
en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. 
Nettokostnadsandelen är 95 procent, vilket är en marginell 
ökning med en procentenhet jämfört med 2016. Verksam-
hetens nettokostnader uppgick till 1 941,8 mkr, och skatte- 
intäkter och utjämning uppgick till 2 056 mkr. År 2017 
översteg intäkten kostnaden med fyra procent. Nettokost-
naden har ökat med 6,7 procentenheter, och skatteintäkter 
och utjämning med 5,4 procentenheter. Förändringen bör 
ses över längre tid, och i genomsnitt har kommunen under 
den senaste fyraårsperioden en marginell skillnad i öknings- 
takt mellan nettokostnad respektive skatteintäkter och  
utjämning. Nettokostnaderna har i genomsnitt stigit med 
5,3 procentenheter, och skatteintäkter och utjämnings- 
bidrag har stigit med 4,4 procentenheter under perioden.

Investeringar på 299 mkr och  
en självfinansieringsgrad på 71 procent 
Kommunen strävar efter en investeringsverksamhet med 
god planering och framförhållning, och med jämn investe-
ringsnivå över tiden. Årets investeringar uppgår till 299,2 
mkr och årets investeringsbudget är 616,1 mkr, varav 184 
mkr avser ombudgetering från 2016. Investeringsutfallet är 

316,9 mkr lägre än vad som är budgeterat och 35 mkr lägre 
än 2016. Orsaken till lägre investeringsvolym än planerat 
är främst försenade bygg- och projektstarter. Investeringar 
har i huvudsak gjorts i skolor och förskolor, äldreboenden, 
gator, infrastruktur, energieffektivisering samt vattenled-
ningar. Till följd av tillämpningen av komponenthantering 
för kommunens fastigheter har investeringsutgiften ökat 
med 8,9 mkr. Det beror på att drift avseende underhåll 
flyttats till investeringsredovisningen och klassats som 
komponentutbyte. Läs vidare om fler budgetavvikelser 
under avsnitt verksamhetsredovisning samt på sida 66. 
Av årets nettoinvesteringar kunde 71 procent finansieras 
via årets resultat och avskrivningar, vilket är en förbätt-
ring med två procentenheter jämfört med föregående år. 
Nettoinvesteringarna är 15 procent av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag, vilket är en marginell minskning med 
två procentenheter jämfört med 2016. Kommunen hade 
under perioden 2014–2016 en total investeringsvolym som 
var högre jämfört med kommunerna i Västra Götaland 
och riket. Det förklaras av att befolkningstillväxten under 
de senaste fem åren i snitt legat på en ökning med cirka 1,2 
procent, vilket medför behov av nya förskolor, skolor med 
mera. Investeringsnivån förväntas öka ytterligare framöver.

Soliditet 29 procent  
– ökning med en procentenhet 
Soliditeten är ett mått för att beskriva kommunens 
ekonomiska styrka på lång sikt, och visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som kommunen själv finansierat, 
det vill säga kommunens eget kapital i förhållande till det 
bokförda värdet på tillgångarna. Faktorer som påverkar 
soliditeten är resultatutvecklingen samt tillgångarna och 
skuldernas förändring. När det görs en bedömning av 
den ekonomiska situationen, är det soliditetens utveckling 
snarare än den absoluta nivån som är mest intressant. För 
2017 uppgår soliditeten till 29 procent, vilket är en för-
bättring med en procentenhet jämfört med föregående år 
och beror framförallt på resultatnivån 2017. Det finansiella 
målet för god ekonomisk hushållning som säger att solidi-
teten ska öka med en procentenhet per år har uppnåtts. 

För valtningsberättelse
F INANSIELL  ANALYS ,  KOMMUNEN
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Tillgångarna är 2 844 mkr 
De totala bokförda tillgångarna är 2 844,1 mkr, vilket är 
en ökning med 213,5 mkr jämfört med 2016. Av anlägg-
ningstillgångarna som uppgår till 2 525 mkr avser 2 452 
mkr kommunens inventarier, anläggningar och byggna-
der och resterande avser finansiella anläggningstillgångar.  
Tomtmark till försäljning uppgår till 91 mkr, vilket är en 
ökning med 5 mkr. Av kommunens använda lokalyta på 
208 972 m2 äger kommunen 92 procent.

Långfristiga skulder är 763 mkr 
Skulden vid årsskiftet var 763 mkr varav 600 mkr avser 
banklån och 163 mkr avser en bokförd skuld till va- 
kollektivet för anläggningsavgifter för vatten och avlopp 
samt skuld för gatukostnadsersättning och investerings-
bidrag. Den långfristiga skulden är 97 mkr högre än 
föregående år. Under året har omsättning av lån skett 
med 100 mkr och nyupplåning med 50 mkr. Skulden till 
va-kollektivet samt skuld för gatukostnadsersättning och 
investeringsbidrag har ökat med 47 mkr. Kommunen har 
budgeterat med en långfristig extern upplåning på 795 
mkr vilket är 195 mkr mer än vad som behövts användas, 
exklusive anslutningsavgifter. Låneskulden per invånare 
2017 var 16 038 kr och 2016 var den 14 822 kr. Genom-
snittet 2016 i riket var högre, 22 380 kr per invånare. 
Den totala skuldsättningsgraden, som även omfattar 
avsättningar, är 71 procent och är en procentenhet  
lägre än 2016.

Kommunalskatt 
Den totala kommunalskatten i Härryda kommun var 

under år 2017 32,35 kr per intjänad hundralapp för en 
person som inte var medlem i Svenska kyrkan, varav 20,62 
kronor för kommunen. Kommunens skattesats är oför-
ändrad 2018 och har varit oförändrad sedan år 2008.

RISK 
Likviditet på 74 mkr
Kassalikviditeten, uppgick till 73,8 mkr vilket är en  
ökning med 63 mkr. Kommunen har en likviditets-
reserv i form av en kreditlimit på kommunens kon-
cernkonto på 150 mkr, varav 20 mkr kan utnyttjas av 
Härryda Energi ab. Krediten utnyttjades inte per den 
31 december år 2017. Målsättningen är en likviditet 
runt 0. Kassalikviditeten uppgick till 49 procent, vilket 
kan jämföras med 45 procent föregående år. 

Pensionsskuld på 771 mkr 
Härryda kommuns pensionsskuld redovisas som avsätt-
ning, och var 771 mkr år 2017, varav 79 procent avser 
pensioner intjänade före 1998. Skulden beräknas av kpa. 
Pensionsutbetalningarna inklusive löneskatt uppgick 
till totalt 38 mkr, varav pensionsutbetalningar intjänade 
före 1998 uppgick till 32 mkr. Långtidsprognosen för 
pensionsskulden visar att utbetalningarna under 40 år 
kommer att bli cirka 400 mkr högre än kostnaden enligt 
fullfonderingsmodellen, vilket innebär i genomsnitt ett 
ökat likviditetsbehov på cirka 10 mkr årligen.

Borgensåtaganden på 276 mkr  
Kommunens borgensåtaganden för år 2017 uppgick vid 
årets slut till 275,6 mkr, vilket är en ökning med 79 mkr 
jämfört med föregående år. Ökningen avser utökad borgen 
för Härryda Energi AB som sammanlagt uppgår till i  

Pensionsförpliktelser, inkl särskild löneskatt, mkr                                  2017                 2016                 2015             2014

Avsättningar, pensionsförpliktelser före 1998 609,6 624,5 650,5 683,1
Avsättningar pensionsförpliktelser intjänade efter 1998 161,1 146,4 143,3 130,9
Särskild avtalspension 0,0 0,0 0,6 1,5
Finansiella placeringar pensionsutbetalningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa återlånade medel 770,7 770,9 794,4 815,5

För valtningsberättelse
F INANSIELL  ANALYS ,  KOMMUNEN
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260 mkr. Kommunens borgensåtagande består till  
97 procent av förpliktelser mot egna eller delägda bolag. 
Åtaganden för föreningar som verkar inom kommunen är 
3 procent. Utöver beskrivna borgensåtaganden, har  
kommunen ett åtagande för Kommuninvest ab:s förplik-
telser. För närvarande bedöms inte kommunens borgens- 
åtaganden utgöra någon väsentlig risk.

KONTROLL 
Resultat jämfört med budget 
Den ekonomiska uppföljningen ingår som en del i 
kommunens planerings- och styrsystem. Hur budget och 
utfall stämmer överens, är ett mått på den kontroll som 
kommunens beslutsfattare har över den egna ekonomiska 
utvecklingen. Under året görs fem uppföljningar med 
prognoser inklusive delårsbokslut per den 31 augusti, samt 
ett årsbokslut. Kommunens resultat är 55 mkr bättre än 
budgeterat. Sektorernas sammanlagda budgetavvikelse 
visar en positiv avvikelse på 23 mkr som kan jämföra med 
föregående års budgetavvikelse på plus 27 mkr.

 Pensionsskuldens utveckling 2017–2054, mkr
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För valtningsberättelse
F INANSIELL  ANALYS ,  KOMMUNEN

Budgetavvikelser drift 2017, mkr

Utbildning och kultur + 5,8

Färre barn och elever inom förskolan än planerat. + 5,7

Fler elever inom grundskolan än budgeterat. -4,0

Socialtjänst -27,2

Kostnader för placeringar av barn och unga i hem 
för vård eller boende och familjehem redovisar högre 
kostnader än budgeterat. -16,1

Sänkt ersättning från Migrationsverket för ensam-
kommande barn och ungdomar. -8,4

Tillfälliga vakanser inom särskilda boendena samt att 
ett särskilt boende, Östra Bygården, öppnade senare 
än planerat. +5,9

Fler placeringar och fler betaldagar på sjukhus inom 
korttidsvården. -3,3

Samhällsbyggnad +41,5

Slutredovisning av fem exploateringsprojekt. Företags-
parken 2, Fagervallen, Hönekulla by, samt Norra Önne-
röd genererar överskott och Stenhuggeriet underskott. +57,9

Ej budgeterad utbyggnad av cirkulation och  
anslutande gata vid Solstens industriområde. -14,3

Avsättning för marksanering för allmän platsmark 
kring Mölnlycke Fabriker som ej budgeterats. -10

"Byggbonus" för bostadsbyggande   
blev mer än budgeterat. +3,6

Teknik och försörvaltningsstöd 6,6

Införande av komponentavskrivning för kommunens 
fastigheter medför lägre kostnader för avskrivningar 
och framför allt att underhållsutgifter definieras som 
tillgång istället för kostnad. +8,9

Lägre råvarukostnader och högre intäkter, främst till 
följda av svinnprojektet respektive volymökningar. +3,3

Utrangering av konstgräsplan i Mölnlycke samt del 
av omklädningsrum i Rävlandaskolan till följd av 
vattenskada. -4,8

Administrativt stöd -3,1

Ökade licens- och konsultkostnader. -1,9

Finans +32,1

Högre skatteintäkter och utjämning. +14,4

Ej utnyttjad kommunstyrelsereserv. +15,0

Kalkylerad lönerevision och pott för strategisk löne-
satsning. +12,2

Lägre räntekostnader på kommunens lån. +9,1

Högre kostnader för pensioner. -12,1

Effektiv resursanvändning
Alla verksamheter ska använda resurserna så effektivt som 
möjligt och ha en budget i balans. För att bedöma om målen 
uppnås krävs en analys av både total resursåtgång och kostnad 
per enhet och prestation. Förvaltningen analyserar och jämför 
kontinuerligt kostnader och resultat med andra kommuner 
för att ge politiska beslutsunderlag för en eventuell omfördel-

ning mellan verksamheter. Analyser sker både i olika nätverk 
och som egna projekt. Analysen ”Effektiv resursanvändning” 
innehåller mått som ska ge en bild av hur effektivt verksam-
heten bedrivs, oavsett total resursåtgång och kvalitet. En 
analys av indikatorerna visar att det inte finns något självklart 
samband mellan kostnadsnivån och hur verksamheten upp-
levs av medborgarna eller vilka resultat som kan uppmätas.
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Resultat 
För att möta de stora pensionsutbetalningarna fram-
över har kommunfullmäktige från och med 2014 fast-
ställt nya och högre finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning. De finansiella målen och balanskravet 
uppnås. Det genomsnittliga resultatet under fyraårs- 
perioden är drygt 100 mkr per år vilket motsvarar  
6 procent av nettokostnaderna, vilket kan jämföras 
med kommunens mål på 2,5 procent. Soliditetsnivån 
har under året förbättrats med en procentenhet till  
29 procent. Sett ur ett längre perspektiv har soliditeten 
stärkts med 15 procent från 2009. För att möta den 
successivt minskande pensionsskulden bör soliditets-
nivån om 40 år vara drygt 50 procent. Det kräver att 
de redovisade resultaten även fortsättningsvis ligger 
på samma nivå som de senaste åren. Kassalikviditeten 
har ökat från 11 till 74 mkr och krediten på 150 mkr 
har inte utnyttjats per den 31 december. För att  
finansiera den höga investeringsnivån har kommunen  
utökat låneskulden till bank med 50 mkr. Den sam-
manlagda låneskulden uppgår till 600 mkr vilket är 
195 mkr lägre än budget. Framtida stora exploate-
ringar kommer öka behovet av nyupplåning.

Risk 
Kommunens borgensåtaganden för år 2017 var 276 mkr 
och bedöms inte utgöra någon väsentlig risk. Pensions-
skulden redovisas enligt fullfondsmodellen, vilket inne-
bär att alla pensionsförpliktelser ingår i balansräkningen. 
Modellen medför ryckighet i resultatet mellan åren, 
samtidigt som verkligt resultat och förmögenhetssitua-
tion blir mer rättvisande. Under kommande period då 
pensionsskulden sjunker kommer ett finansieringsbehov 
att uppstå, som kräver en resultatförbättring med mot-
svarande belopp som skulden sjunker. Annars riskerar 
den långfristiga upplåningen att öka i samma takt som 
pensionsskulden minskar. Under de närmaste åren 
kommer investeringsbehovet fortsatt ligga på  
en mycket hög nivå och därutöver finns behovet att 
initialt finansiera flera stora exploateringar. Årets 
resultat innebär att kommunen står starkare rustad  
än vad som annars skulle vara fallet. 

Kontroll 
Kommunen har väl fungerande planerings- och upp-
följningssystem med tydlig målstruktur. Kontrollen 
över ekonomin är god. Budgetföljsamheten är i de 
flesta fall god.

Sammanfattande finansiell analys
Sammanfattning av kommunens finansiella ställning utifrån aspekterna  
resultat, risk och kontroll.

För valtningsberättelse
F INANSIELL  ANALYS ,  KOMMUNEN

Hur kommunens ekonomi kommer att utvecklas i 
framtiden påverkas av ett antal faktorer. Vissa av dem 
kan kommunen påverka genom egna beslut, andra 
inte. Det kan exempelvis vara konjunktursvängningar 
eller förändrade lagar och förordningar. Kommunen 
har ett ansvar för att ha en finansiell beredskap att 
hantera förändringar, både externa oförutsedda hän-
delser och förändringar i den egna kommunen.

Möjligheten att genom höjda taxor och avgifter öka 
intäkterna är begränsade, eftersom maxtaxor finns 
inom såväl barn- som äldreomsorg. Den största 
finansiella påverkan har skatteunderlagsutvecklingen i 
riket och kommunens befolkningsutveckling. Tabellen 
till vänster visar vilken effekt olika händelser har på 
Härryda kommuns ekonomi. Små förändringar inne-
bär stora belopp, vilket visar hur viktigt det är med en 
marginal då budgeten fastställs.

Bedömning 2018 
Löneökningar förväntas med 3,0 procent, skatte-
underlaget med 4,2 procent och utdebiteringen är 
oförändrad. Även räntenivån bedöms oförändrad i 
kombination med fortsatt låg inflation. Den fortsatt 
höga investeringsnivån i kombination med stora 
exploateringsutgifter gör att en nyupplåning kommer 
att vara nödvändig. n

Känslighetsanalys

Känslighetsanalys, årseffekt  

Förändringar Mkr

Lönekostnader inkl sociala avgifter, en procent +-15,3

Skatteunderlag, en procent +/-19/2

Utdebitering 10 öre +/-9,5

Ränta med en procent +/-7

Inflation, en procent +/-8,1



Åldersstruktur bland tillsvidareanställda

Ålder Antal 2017 Antal 2016 Antal 2015

– 29 år 209 196 191

30 – 39 år 645 606 607

40 – 49 år 789 800 788

50 – 59 år 798 748 721

60 år - 387 398 398

Totalt 2 828 2 748 2 705

För att kunna skapa den framtid medborgarna vill ha 
ställs allt högre krav på motiverade, engagerade och 
kompetenta medarbetare. Kärnan i kommunens per-
sonalarbete är därför att skapa de förutsättningar som 
behövs för såväl ett gott medarbetarskap som ledarskap. 
Detta och behovet av en god kommunikation och 
sam¬verkan lyfter det personalpolitiska programmet, 
som ska medverka till att kommunens mål kan uppfyllas 
om att Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare.

Personalstruktur
Antalet tillsvidareanställda är 2 828 den 31 december 
2017, en ökning med 80 medarbetare jämfört med 
2016. Kommunen har därutöver 378 visstidsanställda 
medarbetare. Anledningen till visstidsanställning 
beror oftast på vikariat på grund av föräldraledighet, 
sjukdom eller annan tjänstledighet men kan också 
bero på att krav på viss behörighet inte är uppfyllda. 
Medelåldern för alla anställda är 45,1 år vilket bety-
der att medelåldern bland kommunens anställda har 
sänkts med 1,3 år. Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
för tillsvidareanställda var 96,5 procent, 2016 var den 
96,3 procent. Av kommunens tillsvidareanställda har 
87 procent heltidsanställning.

Föregående år var det 86 procent.

Löner
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare var 
vid årets slut 30 500 kr per månad, en ökning av me-
dianlönen med 1 300 kr per månad jämfört med 2016.  
Det motsvarar en ökning på 4,3 procent. 

Under året genomfördes 51 890 utbetalningar av 
löner, arvoden och ersättningar till anställda och 
förtroendevalda.

Fortsatt konkurrens i regionen  
kring bristyrken
2 828 personer har Härryda kommun som sin arbetsgivare. 82 procent av 
dem är kvinnor, genomsnittsåldern är 41, 5 år och 87 procent arbetar heltid. 
Personalomsättningen har minskat något sedan 2016.

Personalkostnader, mkr

2017 2016

Förändring  
jmf med  

2016

Lön 1 103,9 1 036,0 6,6%

 varav arvoden 4,8 4,6 4,3%

 varav övertid och mertid 12,0 12,2 -1,6%

Övrigt 9,2 13,8 -33,3%

Sociala avgifter 344,0 320,7 7,3%

Pensionskostn 
inkl särskild löneskatt 92,0 66,4 38,6%
Totalt 1 549,1 1 436,9 7,8%

För valtningsberättelse
KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE

Utbildning och 
kultur 53%

Samhällsbyggnad 3%

Socialtjänst 
30%

Teknik och 
förvaltningsstöd 
12%

Administrativt stöd 3%

Fördelning av tillsvidareanställda per sektor 
Arvoden, lön och ersättningar till ledning och styrelse

Exklusive sociala avgifter. mkr 2017 2016 2015

Arvoden kommunalråd (2 st) 1,5 1,5 1,4

Kommundirektör 1,2 3,0 1

Övrig ledningsgrupp (7 st) 5,3 4,9 5,4
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Kvinnor och män – en jämförelse
82 procent av alla tillsvidareanställda är kvinnor. För-
hållandena är ungefär lika i alla kommuner och lika 
över åren. Vissa yrken är nästan helt dominerade av 
ett kön. Vid 2017 års lönekartläggning var 97 procent 
av alla förskollärare kvinnor och inom vaktmästar-
gruppen var 96 procent män. En av få yrkesgrupper 
med en relativt jämn könsfördelning är gymnasie- 
lärare. Av samtliga chefer på olika nivåer är drygt två 
tredjedelar kvinnor och knappt en tredjedel män.  
I gruppen sektorchefer och verksamhets-/funktions-
chefer är fördelningen jämn mellan kvinnor och män.

Personalomsättning  
och kompetensförsörjning
Personalomsättningen i kommunen har minskat jäm-
fört med föregående år. 366 personer har slutat sin-
tillsvidareanställning varav 54 har avgått med ålders-
pension. Om man bortser från dem som pensionerats 
innebär det att 11 procent av den tillsvidareanställda 
personalen har slutat i kommunen jämfört med 11,7 
procent 2016. I samverkan med de fackliga organi-
sationerna har kommunen tagit fram en strategisk 
kompetensförsörjningsanalys som ligger till grund för 
rekryterings- och kompetensförsörjningsarbetet samt 
lönepolitiken. Under året har strategiska satsningar 
genomförts i form av lönehöjningar och kompe-
tensutvecklingsinsatser för att i god tid sörja för den 
framtida kompetensen.

Medarbetarenkät
Under 2017 genomfördes en medarbetarenkät. Med-
arbetarenkäten redovisas ner på respektive enhet och 

är ett verktyg för att diskutera och förbättra den 
psykosociala arbetsmiljön. Sexton påståenden utgör 
ett mått av ”hur har du det på jobbet idag”. På en skala 
av 1–5 hade förvaltningen ett resultat på 3,9 vilket är 
en ökning med 0,1 i jämförelse med föregående enkät 
som genomfördes 2015.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för året var 7,2 procent. Det är en 
minskning motsvarande 0,1 procent jämfört med 
2016. Den korta frånvaron, dag 1–14, har minskat 
med 0,1 procent och den längre frånvaron förblir 
oförändrad.

En stor del av sjukfrånvaron, 33,3 procent, utgörs 
av deltidsfrånvaro. Det innebär att medarbetare till 
någon del finns i arbete och håller kontakten med 
arbetsplatsen. Under året hade 29,8 procent av med-
arbetarna inte någon sjukfrånvaro alls. Motsvarande 
siffra under föregående år var 29,7 procent.

Det personalpolitiska programmet (PPP) 

beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen.  
PPP är uppbyggt kring tre grundperspektiv: medarbetarskap, ledarskap 
samt kommunikation och samverkan. Programmet ska vara levande 
och det är viktigt att alla deltar och engagerar sig i arbetet.  
Utifrån PPP sker ett löpande utvecklingsarbete inom olika  
personalpolitiska områden. PPP ska  
medverka till att Härryda kommun  
kan uppfylla kommunstyrelsens  
prioriterade mål för medarbetare.

Sjukfrånvaro i förhållande till 
sammanlagd ordinarie arbetstid 2017, %

I redovisningen ingår alla som  haft anställning, oavsett anställningsform.

2017 2016 2015 2014

Total sjukfrånvaro 7,2 7,3 6,9 6,3

– varav sjukfrånvaro över 60 dgr 49,4 46,9 45,0 42,9

Män 4,7 4,0 3,9 3,2

Kvinnor 7,8 8,1 7,6 7,0

Åldersgruppen -29 år 5,6 5,5 4,9 4,3

Åldersgruppen 30 – 49 år 6,8 7,2 7,2 6,4

Åldersgruppen > 50 år 8,1 8,0 7,4 6,9

Medarbetare på Västergärdets förskola  
som öppnade i augusti 2017.

t
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För valtningsberättelse
KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE

Härryda 
kommun  

ska vara en bra  
arbetsgivare

Kommunstyrelsens 
mål



Företagshälsovård, personalstöd
och hälsofrämjande arbete
Kommunen har ett omfattande personalvårds- och 
hälsofrämjande arbete i egen regi. Därför blir fö-
retagshälsovårdens främsta uppgift att arbeta med 
pågående rehabiliteringsärenden, men är även med 
olika typer av hälsofrämjande projekt. Kommunens 
upphandlade företagshälsovård är pe3 och tillsammans 
med dem bedrivs bland annat projekt för att öka hälsan 
med hjälp av utbildning, hälsoprofilsbedömningar och 
sjuk- och friskanmälan inom delar av förvaltningen. 
Medarbetare som behöver stöd och råd inom områdena 
ekonomi, juridik, relationer och hälsa får kostnadsfri 
telefonrådgivning hos Falck. Rådgivningen är öppen 
dygnet runt, åtret om. Kommunen eftersträvar  
att få så många medarbetare som möjligt att inse 
vikten av att leva ett hälsosamt liv. Inom förvaltningen 
finns den personalvårdsstödjande enheten

Oasen som arbetar bland annat med hälsofrämjande 
arbete, arbetslagsutveckling, handledning, samtalsstöd 
till enskilda och massage för att förebygga ohälsa och 
främja hälsa i verksamheterna. Genom hälsofrämjande 
arbete är målet att på sikt medverka till ett bättre 
hälsoläge bland medarbetarna. Inom Oasen finns en 
hälsoutvecklare som tillsammans med ett nätverk av 
cirka 100 hälsoinspiratörer runt om på arbetsplatserna 
arbetar för att främja en hälsosam livsstil utifrån 
ledorden trivsel, gemenskap och hälsa. Kommunen 

har även ett nära samarbete med Härryda kommuns 
kultur- och idrottsförening (HKIF) som anordnar 
en mängd olika aktiviteter som främjar hälsan för 
medarbetare.

Utbildning och information
Nya medarbetare introduceras genom studiebesök på 
kommunens arbetsplatser. Nya chefer genomgår en 
utbildning på ett och ett halvt år som tydliggör hur 
kommunen ser på ledarskap. 

Semester och övertidsskuld
Semesterlöneskulden som utgörs av innestående  
outtagna semesterdagar uppgick vid årets slut till  
59,6 mkr, vilket är en ökning med 23,8 mkr jämfört 
med föregående år. Skulden för outtagen övertid upp-
gick till 3,2 mkr, vilket är en ökning med 0,1 mkr jäm-
fört med 2016. Ferielöneskulden för lärarkollektivet 
inklusive upphållslöneskuld var 25,1 mkr, en ökning 
med 1,8 mkr jämfört med 2016. Den sammanlagda 
skulden uppgick därmed till 87,9 mkr.

Framtiden
Kommunen och regionen växer vilket medför att 
även förvaltningen växer.  Det är positivt för medar-
betarskapet att vara en del i en växande organisation. 
Samtidigt medför det en ökad konkurrens om arbets-
kraften vilket syns inom allt fler yrkeskategorier både 
vad gäller möjligheten att rekrytera nytt men även i att 
personalomsättningen fortsätter att vara hög. n

Härryda kommuns kultur- och idrottsförening  
(HKIF) anordnar en mängd olika aktiviteter som främjar 

hälsan för medarbetare.
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Kvalitet i korthet och medborgarundersökning
För åttonde året i rad har Härryda kommun deltagit i 
Kommunens Kvalitet i Korthet. I undersökningen 2017 
ingår 258 andra kommuner och syftet är att genom 
jämförelser mellan kommunerna ge invånarna en samlad 
bild av kommunens kvalitet samt ge underlag för utveck-
ling och förbättring. Resultaten för 2017, som presente-
ras i kategorierna Tillgänglighet, Trygghet, Delaktighet, 
Effektivitet och Samhällsutveckling, visar att Härryda 
kommun ligger väl till i relation till andra kommuner.  
I mer än 80 procent av nyckeltalen nedan ligger vi över 
snittet i riket och på flera områden tillhör kommunen 

de 25 procent bästa. Resultatet speglar väl de goda 
förutsättningar som kommunen har och det bör finnas 
möjligheter att ytterligare förbättra resultatet.

Härrydas resultat i relation till snittet 
av landets kommuner

Härryda är i den högsta gruppen

Härryda är i den näst högsta gruppen

Härryda är i den näst lägsta gruppen

Härryda är i den lägsta gruppen

TILLGÄNGLIGHET KOMMENTAR

Svar på e- post inom två arbetsdagar • Härryda kommun besvarar de flesta mejl och inkomman-
de samtal snabbt och korrekt samt ger ett gott bemö-
tande. Under 2017 har arbetet fortsatt med att förbättra 
servicen gentemot medborgarna genom att bygga ut 
kontaktcenter.

• Under 2017 har kommunen inte kunnat erbjuda alla som 
stått i kö till förskolan plats på önskat datum men samtli-
ga har fått plats inom den lagstadgade gränsen.

• Handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid ny-
besök är fortfarande längre än snittet för andra kommuner. 

Svar på en enkel fråga per telefon

Upplevelse av gott bemötande vid telefonkontakt 

Huvudbibliotekets samt återvinningscentralens öppethållande

Plats på förskola på önskat datum

Väntetiden för dem som inte fått plats på förskola på önskat datum

Väntetiden för att få plats på ett äldreboende

Handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök

TRYGGHET KOMMENTAR

Antal vårdare som besöker en äldre person under 14 dagar • En hemtjänsttagare möter i snitt 15 personal under en 
tvåveckorsperiod vilket är en försämring sedan 2016 
men bättre än de flesta övriga kommuner i riket. 

•  Personaltätheten i förskolan har ökat jämfört med  
tidigare år.

Trygg i skolan, elever årskurs 5

Trygg i skolan, elever årskurs 9

Barn per personal i kommunens förskolor

EFFEKTIVITET KOMMENTAR

Kostnaden för inskrivet barn i förskolan/per år   Med effektivitet avses här vad medborgarna får för sina 
skattepengar. 

• Generellt gäller att vår förskola, grundskola och gymnasieskola 
är väldigt effektiva, med höga resultat till relativt låga kostnader. 
Andelen elever i årskurs 3 som klarar de nationella proven och 
elever i årskurs 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram 
ökar liksom andelen gymnasieelever som fullföljer sin utbildning 
inom fyra år.

• Även inom socialtjänstens olika områden har Härryda kommun 
överlag goda resultat, det vill säga nöjda brukare och ett stort 
serviceutbud, till relativt låga kostnader. 

• Andelen ungdomar som inte återkommer till socialtjänsten efter 
avslutad insats har minskat något jämfört med tidigare år men 
är fortfarande högre än snittet för övriga kommuner i landet.

Resultat för elever i åk 6 i kommunen i de nationella proven

Resultat för elever i åk 3 i kommunen i de nationella proven

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet 

Nöjd med min skola som helhet i åk. 9 (nytt)

Kostnad per betygspoäng 

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen

Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram 

Kostnad för en plats i kommunens särskilda boende

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende

Kostnad per vårdtagare inom kommunens hemtjänst

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst

Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänsten

Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter 
avslutad insats/utredning

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET
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SAMHÄLLSBYGGANDE KOMMENTAR

Andelen förvärvsarbetare i kommunen • Härryda kommun har en fortsatt hög sysselsättningsgrad och  
få invånare som uppbär ekonomiskt bistånd. 

• Andelen miljöbilar i kommunorganisationen är bland rikets högsta och de 
fordon som byts ut ersätts i största möjliga mån med miljöbilar. 

Andel av befolkningen  
som får försörjningsstöd

Nya företag per 1000 invånare

Andelen inköpta ekologiska livsmedel 

Andel miljöbilar i kommunorganisationen

Medborgarnas syn på kommunen  
som en plats att leva och bo på (i urval) KOMMENTAR

Nöjd-region-index, helheten •  I sin helhet ser Härrydaborna positivt på kommunen och nästan fyra 
av fem kan rekommendera kommunen som bostadsort. Områden som 
arbete, utbildning och kommunikationer får höga betyg. Lägre omdömen 
får det kommersiella utbudet i form av barer, caféer och restauranger.

• Trygghetskänslan sjunker i hela riket och så även i Härryda kommun. 

Utbildnings- och arbetsmöjligheter

Bostäder

Fritidsaktiviteter

Kommersiellt utbud 

Trygghet 

Medborgarnas syn på kommunens  
verksamhet (i urval) KOMMENTAR

Nöjd-medborgar-index, helheten • Våra medborgare har högt förtroende för den verksamhet kommunen 
erbjuder. Framförallt är det förskolan, gymnasieskolan och kulturen  
som upplevs positivt. Attityden till kommunens gator och vägar har  
höjts flera undersökningar i rad. 

• Avseende bemötande och tillgänglighet är vi inte i den bästa gruppen  
vilket utgör ett utvecklingsområde. Förvaltningen har bland annat sett 
över webbplatsen för att säkerställa att korrekt kontaktinformation  
finns tillgänglig.

Bemötande och tillgänglighet 

Förskola

Grundskola

Äldreomsorg

Kultur

Gator- och vägar

Medborgarnas syn på inflytande i kommunen KOMMENTAR

Nöjd-inflytande-index, helheten • En trend i riket är att medborgarnas upplevelse av inflytande och  
påverkansmöjligheter minskar. Detta sker även i Härryda även om  
kommunen fortfarande har relativt höga förtroendesiffror. 

•  Medborgarna är framförallt nöjda med informationen på vår webbplats 
men upplever svårigheter med att få kontakt med högre tjänstemän. 

Förtroende

Information

Påverkan

Kontakt 

Framtiden
En utmaning för Härryda kommun är att bibehålla de goda resultaten för våra verksamheter samt att fortsätta 
utveckla tillgängligheten och medborgarnas möjligheter till inflytande. Även arbetet med att utveckla organisa-
tionen mot att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar ska fortsätta och ytterligare förstärkas.  n

Medborgarundersökningen
Under 2016 genomförde Härryda kommun för femte gången en medborgarundersök-
ning med stöd av Statistiska centralbyrån, scb. Undersökningen görs vart annat år och 
resultatet ger en bild av medborgarnas syn på kommunen och dess verksamheter kan 
jämföras med andra kommuner. Nedan är resultat från 2016.

DELAKTIGHET KOMMENTAR

Kommunens webbinformation till medborgarna. • Härryda kommun genomför många insatser för att medborgarna ska känna 
sig delaktiga i kommunens utveckling. Exempel på detta är de kommundels-
dialoger som genomfördes 2017 samt en tydlig och pedagogisk hemsida. Möjlighet för medborgarna att delta  

i kommunens utveckling

Fortsättning från föregående sida

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET
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Kommunens finansiella profil 
Kommunforskning i Västsverige tar fram finansiella 
profiler på kommunerna i bland annat Västra Göta-
landsregionen. Dessa profiler visar hur kommunerna 
i regionen inbördes förhåller sig till varandra. Det är 
relativa mått, vilket innebär att de bara visar hur de 
olika kommunerna ligger till i förhållande till var-
andra. Den senaste profilen avser år 2016. Profilen 
utgår ifrån fyra olika perspektiv; långsiktig handlings-
beredskap, kortsiktig handlingsberedskap, finansiellt 
riskförhållande samt finansiell kontroll. Diagrammet 
har skalan 1–5 där 5 är högsta betyg. 

Härrydas finansiella profil 2016 visar att kommunen låg 
över genomsnittet för två av fyra perspektiv. Dessa var 
långsiktig handlingsberedskap och kontroll. De två övri-
ga perspektiven, riskförhållande och kortsiktig hand-
lingsberedskap, låg under genomsnittet i länen. Härryda 
försvagade under perioden poängen i den finansiella 
profilen för två av fyra perspektiv. Det var kontroll och 
kortsiktig handlingsberedskap. Det två övriga perspekti-
ven, riskförhållande och långsiktig handlingsberedskap, 
uppvisade oförändrad poäng under perioden.

Härryda kommun uppvisade en svagare resultatut-
veckling mellan 2014 och 2016 men hade ett starkare 
resultat under 2016 jämfört med snittet i länen.

Kommunen hade under 2016 det 18:e starkaste re-
sultatet i länen. Detta innebar en trea i den finansiella 
profilen, vilket var en försvagning jämfört med de två 
föregående åren då kommunen fick 5:or för nyckel-
talet. Poängen för nyckeltalet genomsnittligt resultat 
under de tre senaste i förhållande till verksamhetens 
bruttokostnader har däremot stärkts från en 4:a till en 
5:a under perioden.

Härryda hade 2016 en soliditet som var starkare än 
snittet i länen.

Mellan 2014 och 2016 uppvisa-
de Härryda utvecklingsmäs-
sigt samma trend som snittet 
bland kommunerna i länen. 
Kommunen redovisade 
en förbättrad soliditet 
med tre procentenhe-
ter, från 25 procent till 
28 procent, medan den 
genomsnittliga soliditeten 
i länen förbättrades med sju 
procentenheter, 
från 9 procent till 16 procent. Härryda hade 2016 
den 11:e starkaste soliditeten i länen. Detta gav en 
oförändrad fyra i den finansiella profilen.

Nettoinvesteringarna var fortsatt högre i kommunen 
än snittet i länet.

Härrydas skattesats låg 2016 på 20,62 kr. Det var 93 
öre lägre än genomsnittet bland Västra Götaland och 
Hallands läns kommuner, vilket uppgick till 21,55 kr. 
Härryda hade under 2016 den 6:e lägsta skatten i lä-
nen. Detta innebar att kommunen fick en oförändrad 
fyra den finansiella profilen.

Mellan åren 2014 och 2016 förbättrades kommunens 
kassalikviditet med 12 procentenheter, från 33 procent 
till 45 procent. Likviditeten under perioden i Härryda 
utvecklades något starkare än snittet i länen, men låg 
på en svagare nivå än genomsnittet under 2016.

Härryda kommun uppvisade under perioden och 2016 
en resultatnivå som kan betraktas som god ekonomisk 
hushållning. Det är viktigt att även framöver ligga på 
en god resultatnivå för att kunna möta höga investe-
ringsnivåer på grund av befolkningsförändringar.

Jämförelse inom regionen och riket

2014

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER –  F INANSIELL PROFIL

2015 2016
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Resultat 2017 inom GR-kommuner

Alla kommuner inom Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) redovisar positiva resultat 
för 2017. Härryda kommun redovisar ett resultat om 
2 499 kr per invånare, vilket är lägre än genomsnittet 
på 2 900 kr. Det bästa resultatet redovisar Göteborgs 
stad, 3 773 kr per invånare.

Verksamhetens nettokostnad för Härryda kommun är 
51 900 kr per invånare och är den tredje lägsta bland 
kommunerna. Mölndal har står för den lästa med 50 
565 kr och den högsta nettokostnaden har Lilla Edet 
med 56 844 kr per invånare. Härryda hade en soliditet 
på 29 procent. Mölndals soliditet är högst, 44 procent. 

En kommun har negativ soliditet och den 
genomsnittliga soliditeten bland kommunerna är  
16 procent. 

Kommunalskatten var i snitt 21,20 kr per intjänad 
hundralapp. Härryda kommun hade den tredje  
lägsta skattesatsen, 20,62 kr. Lägst hade Partille med 
19,96 kr och Mölndal med 20,26 kr. 

 Verksamhetens resultat per invånare, kr
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För valtningsberättelse
 JÄMFÖRELSER –  F INANSIELL PROFIL
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Härryda kommun i jämförelse med riket 2016

Härryda kommun         Medelkommun

Antal invånare 37 108 34 466

Befolkningsförändring 2006-2016 14,6% 9,7%

Invånare under 18 år 26,2% 20,8%

Invånare över 64 år 15,9% 19,8%

Utrikes födda 10,6% 17,9%

Invånare med eftergymnasial utbildning (25-64 år) 49% 42%

Medianinkomst (20 år och äldre) 325 188 kr 269 917 kr

Köpt verksamhet 17% 17%

Kommunalskatt 20,62 kr 20,75 kr

Skatteintäkter per invånare 48 071 kr 42 092 kr

KOSTNAD PER INVÅNARE

Förskoleverksamhet o skolbarnsomsorg 10 461 kr 7 076 kr

Utbildning 16 891 kr 16 372 kr

Individ- och familjeomsorg 3 133 kr 3 438 kr

Äldre och funktionshindrade 12 840 kr 18 339 kr

Kultur 1 222 kr 1 090 kr

Fritid 1 057 kr 1 421 kr

Infrastruktur 3 078 kr 3 535 kr

Nettokostnad totalt egentlig verksamhet 49 731 kr 52 277 kr

UTFALL

Resultat enligt blandmodellen per invånare 2 480 kr 2 029 kr

Andel elever som uppnått målen i alla ämnen åk 9 89,2% 76,4%

Andel elever som fullföljt gymnasieskolan 75,2% 71,4%

Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 7,3% 6,9%

Sammanställning av GR-kommunernas bokslut 2017

Härryda Ale Alingsås
Göte-
borg

Kungs- 
backa Kungälv Lerum

Lilla  
Edet Mölndal Partille

Ste-
nung- 
sund Tjörn Öckerö

Resultat, mkr 93,5 39,0 125,1 2 128,0 163,0 58,0 48,0 28,5 111,6 35,0 75,4 26,0 6,0

Soliditet fullfond 29% 19% 13% 15% 29% 9% 18% -22% 44% 29% 11% 6% 12%

Långfristiga 
skulder, mkr 600,0 310,0 0,0 4 300,0 650,0 1 660,0 1 088,0 275,0 0,0 0,0 550,0 300,0 23,0

Skattesats 2017 20,62 21,87 21,36 21,12 21,33 21,44 20,65 22,37 20,26 19,96 21,64 21,71 21,21

Skattesats 2018 20,62 21,87 21,36 21,12 21,33 21,44 20,65 22,37 20,26 19,96 21,64 21,71 21,21

Antal invånare 37 414 30 223 40 390 564 039 81 986 44 110 41 510 13 961 66 121 37 880 26 224 15 790 12 923

Verksamhetens 
resultat per 
invånare i kr 2 499 1 290 3 097 3 773 1 989 1 315 1 157 2 041 1 688 924 2 874 1 646 464

Låneskuld per 
invånare i kr 16 037 10 257 0,0 7 624 7 928 37 663 26 211 19 698 0,0 0,0 20 973 18 999 1 780

Sammanställningen grundar sig på preliminära bokslutssiffror från respektive kommun.

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER –  F INANSIELL PROFIL
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KONCERNREDOVISNING
Årets viktigaste händelser
Inom Förbo ab gjordes en kartläggning av väsentliga håll-
barhetsfrågor. Organisationen har förstärkts med ombygg-
nadsvärdar för att driva boendedialogen i våra områden. 
Det blev klart med planbesked för drygt 100 nya lägenheter 
i Landvetter centrum och det har varit inflyttning i 116 
nyproducerade lägenheter i Kungälv och sex lägenheter 
i Härryda. Förnyelsen av Säteriet i Mölnlycke, där även 
stambyten ingår, fortgick under året liksom. 

Första etappen med att öka elnätets överföringskapacitet mel-
lan kommundelarna har driftsatts under året. För att möjlig-
göra driftomläggningen från 20 kV till 40 kV har ombyggnad 
av befintliga transformatorstationer i Mölnlycke och Härryda 
och ny transformatorstation i Skalmered samt ett flertal 
ledningsprojekt slutförts under våren och sommaren. Under 
hösten genomfördes den planerade driftomläggningen från 
20 kV till 40 kV under sju veckor med ett mycket gott resultat.

Kommunfullmäktige har fastställt bolagsordning och ägar- 
direktiv för bolaget Landvetter Södra Utveckling AB. Bolaget 
ska i allmännyttigt syfte utveckla och förverkliga tillkomsten 
av den nya hållbara staden Landvetter Södra inom Härryda 
kommun, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Årets resultat är 120 mkr 
Koncernens resultat för 2017 visar 119,9 mkr, vilket är  
23,8 mkr lägre än 2016 vilket beror på att kommunen 
redovisar lägre resultat.

Sammanställd redovisning
Sammanställd redovisning upprättas i syfte att ge en bild av kommunens åtaganden oavsett 
i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. Resultatet för koncernen är plus 120 mkr, vilket 
motsvarar fyra procent av omsättningen på 2,9 miljarder. I redovisningen ingår förutom 
kommunen även Härryda Energi och Förbo. Kommunen har en ägarandel på 100 procent  
i Härryda Energi AB och 42 procent i Förbo AB. Kommunens andel är 90 procent.

Resultaträkning, mkr

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

2017 2016 2015 2014

Resultat före koncerneliminering

Härryda kommun 93,5 118,1 111,2 122,7

Härryda Energi AB 1,4 1,3 1,3 1,1

Andel av Förbo AB:s resultat 25,0 24,3 19,1 33,8

Summa 119,9 143,7 131,6 157,6

Resultat efter koncerneliminering

Härryda kommun 98,4 123,6 116,8 128,3

Härryda Energi AB -4,6 -5,1 -4,0 -4,0

Andel av Förbo AB:s resultat 26,1 25,3 18,8 33,3

Summa 119,9 143,7 131,6 157,6

För valtningsberättelse
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – ÖVERSIKT
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Verksamhetens kostnader och intäkter 
Bruttokostnaderna uppgick till 2 772 mkr, vilket är en 
höjning med 146 mkr jämfört med 2016, varav ökade 
personalkostnader uppgår till 116 mkr. Nettokostnaderna 
ökade med 121 mkr till 1 871,9 mkr. 90 procent av 
bruttokostnaderna hänför sig till den primärkommunala 
verksamheten, vilket är oförändrat jämfört med föregående 
år. Verksamhetens intäkter uppgick till 900,5 mkr vilket 
motsvarar en ökning med 25 mkr. Skatter och utjämning i 
den primärkommunala verksamheten är 2 056 mkr, vilket 
är en ökning med 5,4 procentenheter och samma ökning  
jämfört med föregående år. 

Verksamhetens kostnader uppgick till 95 procent av de 
totala intäkterna, vilket är en ökning med en procentenhet 
jämfört med 2016. Finansiella kostnader är 38 mkr och 
finansiella intäkter 3 mkr och är i nivå med 2016. 

Investerat för 522 mkr 
Bruttoinvesteringarna är 522 mkr och nettoinvesteringarna 
inom koncernen uppgår till 490 mkr. Av de redovisade 
investeringarna är 316 mkr hänförligt till kommunen. 
Av årets investeringar har 61 procent finansierats via 

koncernens interna kassaflöde, vilket är oförändrat jämfört 
med föregående period. 

Soliditeten 30 procent 
Soliditeten är oförändrad och uppgår till 30 procent. 
Skuldsättningsgraden, det vill säga den del av tillgångarna 
som finansierats via räntebärande och icke räntebärande 
skulder, är 70 procent, och är en procentenhet lägre 
jämfört med 2016. Under året har nya lån upptagits med 
262 mkr och den långsiktiga skulden till va-kollektivet samt 
skuld för gatukostnadsersättning och investeringsbidrag 
ökat med 47 mkr. 43 mkr amorterades. Koncernens likvida 
medel uppgick till 75 mkr.  
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt består enligt  
6 kap, 1§ kommunallagen i att leda och samordna 
verksamheterna samt ha uppsikt över övriga nämnder 
och kommunala bolag. Kommunstyrelsen har redan 
tidigare i beslut om arbetsformer, ks §98/2011, 
formaliserat hur uppsiktsplikten ska fullgöras. Denna 
uppsikt går enligt beslutet ut på att kontrollera att 
verksamheten som bedrivs i bolagen styrs och följs 
upp på i princip samma sätt som den verksamheten 
som bedrivs i förvaltningsform samt lyfta frågor  

om verksamhetens förenlighet med det fastställda 
kommunala ändamålet och huruvida den utförs 
inom ramarna för de kommunala befogenheterna. 
Det har vid fullgörandet av uppsiktsplikten inte 
framkommit annat än att verksamheten under 2017 
i berörda hel- och delägda bolag bedrivits i enlighet 
med fullmäktige uppställda ändamål och inom de 
kommunala befogenheterna. Vad som framgår av 
bolagens årsredovisningar och övrig rapportering 
leder inte heller till någon annan slutsats.

För valtningsberättelse
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – ÖVERSIKT
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Aktier och andelar i dotterföretag 2017-12-31

Antal aktier Bokfört Ägar-
och andelar värde, kr andel, %

Kommunens koncernbolag

Förbo AB 80 470 8 047 000 42

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

Summa koncernbolag 15 102 400

Samägda företag

Kommuninvest ek förening 25 931 939

Renova AB 180 246

Gryaab AB 256 000

Inera AB 42 500

Kommentus 1 900

Föreningen Folkets Hus 
i Mölnlycke 1 000

Bohusläns 
Företagsförening 200

Summa samägda 
föreningar 26 413 785

Summa totalt 41 516 185

Kommunala entreprenader 
Köp av huvudverksamhet, mkr

2017 2016 2015

Köpt huvudverksamhet totalt 465 462 408

De största parterna är:

Föreningar och stiftelser 38 28 26

Kommunägda företag 20 16 15

Övriga företag 290 298 248

Kommuner 77 80 104

Landsting 6 5 7

Stat och myndighet 11 11 7

Kommunalförbund 23 24 1

SAMÄGDA FÖRETAG    
OCH ORGANISATIONER

Härryda kommun har ett flertal samägda företag där 
kommunen saknar betydande inflytande. 

Räddningstjänsten Storgöteborg 
Räddningstjänsten Storgöteborg är ett kommunalför-
bund som består av räddningstjänsterna i Göteborg, 
Kungsbacka, Härryda, Mölndal, Partille och Lerum. 
Härryda kommuns ägarandel är fem procent. Utbe-
talningarna till Räddningstjänsten för 2017 är 26 mkr. 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Kommuninvest ekonomisk förening ägs av svenska 
kommuner och landsting. Föreningen äger kredit-
marknadsbolaget Kommuninvest ab. Bolaget arbetar 
med att ge medlemmarna utlåning och rådgivning. 
Härryda kommuns andel är 0,3 procent. Kommunens 
upplåning hos Kommuninvest uppgår till 600 mkr 
och Härryda Energis upplåning till 260 mkr. 

Renova AB 
Företaget ägs av Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, 
Kungälv, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund, 
Öckerö och Lerums kommuner. Renova ab handhar 

produkter och tjänster inom återvinning och avfall. 
Härryda kommuns ägarandel är en procent. Kommu-
nens utbetalningar till Renova ab för 2017 är 7 mkr. 

Gryaab AB 
Gryaab ab är ett kommunalt bolag som har ansvar 
för reningen av avloppsvattnet i Göteborgsregionen. 
Bolaget ägs gemensamt av Ale, Göteborg, Härryda, 
Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille kommuner. 
Härrydas ägarandel är tre procent. Kommunens utbe-
talningar till Gryaab ab för 2017 är 10 mkr. 

Kommunala entreprenader 
Härryda kommuns driftskostnader för köp av verk-
samhet är 465 mkr. Det är förskoleverksamhet, utbild-
ningsplatser, vårdplatser och snöröjning.

För valtningsberättelse
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – ÖVERSIKT

Härryda kommun 
äger 1 procent av 
Renova AB.

Härryda kommun äger 42 procent  
av Förbo AB.
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Uppdrag

Kommunfullmäktiges uppgifter framgår av kommu-
nallagen. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen 
som mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt, 
årsredovisning och andra viktiga ekonomiska frågor. 
Kommunfullmäktige ska också vara ett forum för idéer, 
debatt och information, ge ledamoten möjlighet till 
aktiv påverkan och ge allmänheten möjlighet till insikt 
i besluten. I fullmäktige finns tre fasta beredningar och 
tillfälliga beredningar vid behov. De fasta beredning-
arnas uppgift är att arbeta fram förslag till politiska 
inriktningsmål för verksamheterna samt löpande följa 

upp/ utvärdera och till fullmäktige föreslå förändringar 
av fastställda politiska inriktningsmål. 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägen-
heter och ha uppsikt över övriga nämnders verksam-
het. Styrelsen ska vidare ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i kommunens företag och 
kommunalförbund. Styrelsen ska också bereda eller 
yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, 
ha hand om den ekonomiska förvaltningen och verk-
ställa fullmäktiges beslut. Som nämnd svarar kommun- 
styrelsen för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

Den politiska 
organisationen i kommunen
Kommunfullmäktige fastställde i höstas demokratiberedningens förslag om ny politisk 
organisation och förändrad styrmodell.

Verksamhetsredovisning
POLIT ISK  ORGANISATION

Per Vorberg (M)
kommunstyrelsens ordförande

Eva Rydén (C)

Evalotta Liljenzin (M)

Håkan Eriksson (KD)

Roland Jonsson (MP)Gunilla Wathne (S)

Robert Langholz (S)

Grim Pedersen (M)

Patrik Linde (S)
kommunstyrelsens vice ordförande

Calle Johansson (SD)

Kersti Lagergren (M)

Siw Hallbert (S)

Hans Hofflander (L)

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter 
31 december 2017.

t
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Resultaträkning, mkr 2017 2016 2015

Avgifter och försäljningsintäkter 0,0 0,0 0,0

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 0,0 0,0 0,0

Personalkostnader 6,7 6,2 6,2

Köp av huvudverksamhet 0,0 0,0 0,0

Avskrivn/internränta 0,0 0,0 0,0

Övriga kostnader 4,6 3,6 3,6

Summa kostnader 11,4 9,9 9,8

Nettokostnader 11,4 9,9 9,8

Budgetavvikelse -0,7 -0,4 -0,2

Informationsmått 2017 2016 2015 2014

Kommunfullmäktige

Antal sammanträden per år 10 10 10 10
Antal ärenden per år 232 180 194 214

Antal ledamöter 51 51 51 51

Antal ersättare 31 31 31 31

Kommunstyrelsen

Antal beslutssammanträden  
per år 10 10 10 10

Antal informationssammanträden 
per år 9 9 9 9

Antal sammanträden med 
genomgång av kommunens 
verksamhetsberättelse per år 2 2 2 2

Antal ärenden per år 458 378 367 355

Antal ledamöter 13 13 13 13

Antal ersättare 13 13 13 13

Valnämnd

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 3 3 3 5

Miljö- och bygglovsnämnd

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 3 3 3 3

Överförmyndarnämnd

Antal ledamöter 3 3 3 3

Antal ersättare 1 1 1 1

Social myndighetsnämnd

Antal ledamöter 5 5 5 5

Antal ersättare 3 3 3 3

Revisorer

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 0 0 0 0

Drift 2017

Nettokostnader, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Politisk organisation 10,7 11,4 -0,7
Summa 10,7 11,4 -0,7

Varav, mkr  

Kommunfullmäktige 2,3 2,0 0,3
Kommunstyrelsen 3,0 3,0 0,0
Valnämnd 0,0 0,0 0,0
Miljö- och bygglovsnämnd 0,3 0,3 0,0
Överförmyndarnämnd 0,0 0,1 0,0
Social myndighetsnämnd 0,3 0,3 0,0
Revisorer 1,3 1,3 0,0
Beredningar 1,2 1,3 -0,1

Verksamhetsredovisning
POLIT ISK  ORGANISATION

de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Kommunstyrelsen har ett ekonomiutskott.

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid  
val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige,  
val till Europaparlamentet samt folkomröstningar  
med mera. 

Miljö- och bygglovsnämnden ska fullgöra de 
lagstadgade uppgifter som bland annat föreskrivs i 
miljöbalken och livsmedelslagen. 

Överförmyndarnämnden ska fullgöra de uppgifter 
som enligt gällande författningar ankommer på över-
förmyndarnämnd. 

Den sociala myndighetsnämnden ska fullgöra de 
uppgifter som enligt gällande författningar ankommer 
på socialnämnd. 

Revisorerna ska fullgöra de uppgifter som enligt 
gällande författningar ankommer på den kommunala 

revisionen och bedriva verksamheten i enlighet med 
”Kommunal revision – vägledande principer”. 

Ekonomi 
DRIFTANALYS 
Den politiska organisationen visar ett underskott om 
0,7 mkr jämfört med budget. Kostnaderna har ökat 
med 15 % jämfört mot föregående år. Detta hänförs 
främst sig till ökade kostnader för konsulter som har 
gjort översyn över den politiska organisationen och 
styrmodell. Kostnaderna för arvoden ligger i nivå med 
budget. I budget 2018 finns inlagt en utökning med 
50 tkr. n
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Förskolan och grundskolan uppmärksammades för sitt arbete med digitalisering 
i undervisningen genom att tilldelas utmärkelsen ”Guldtrappan”

Årets viktigaste händelser
Det har varit ett händelserikt år i sektorn för ut-
bildning och kultur. Förskolan och grundskolan 
uppmärksammades för sitt arbete med digitalisering 
i undervisningen genom att tilldelas utmärkelsen 
”Guldtrappan”. Tillkomsten och utvecklingen av det 
digitala resurscentrumet Tellus bidrog till att vi  
tilldelades priset som är instiftat av bland andra Skol-
verket, Vinnova och ett antal läromedelsföretag. 

Antalet barn i förskoleålder har minskat något vilket 
gett möjlighet till att arbeta med mindre barngrupper. 
I brukarenkäten gav också föräldrarna generellt sett 
gott betyg åt verksamheten. Betygsresultaten i grund-
skolan håller en hög nivå; bäst i Göteborgsregionen, 
och årets Öppna jämförelser visade också att skolorna 
presterar bra även med hänsyn till att kommunen har 
goda förutsättningar. 

Hulebäcksgymnasiet var tvungna att minska på antag-
ningarna till hösten 2017 därför att skolan helt enkelt 
inte räcker till för alla elever och söktrycket är mycket 
högt. Solceller har installerats på taket av miljöskäl 
och beslut om att bygga till matsalen har fattats. 

En utmaning under året har varit att få plats för alla 
eleverna i grundskolan. De flesta skolorna är mycket 
välutnyttjade, vilket ibland leder till svårigheter 
att arbeta med flexibla grupperingar eller mindre 
grupper. Den nya Backaskolan i Landvetter, som togs 
i bruk under hösten, ligger väl inbäddad i naturen 
och har fått uppskattning för sin fina arkitektur och 
sin miljöcertifiering. Vid såväl Hindås skola som vid 
Djupedalskolan har nya paviljonger satts upp för att 
möta elevökningen. En ny förskola i Önneröd har 
också invigts, Västergärdets förskola. 

Det stora antal nyanlända som kom till Sverige 
under 2015 leder nu till att kommunen tar emot 
fler personer som fått uppehållstillstånd och som 
placeras i vår kommun. Det leder till en stor 

Goda resultat men trångt i lokalerna
Under 2017 har arbetet med digitalisering uppmärksammats på olika sätt. 
Förskolans barngrupper har minskat medan det fortsätter att vara trångt i många 
av grundskolorna och på Hulebäcksgymnasiet.

Verksamhetsredovisning
UTBILDNING OCH KULTUR

Uppdragsbeskrivning
Sektorn omfattar förskola, grundskola, gymnasium, 
vuxenutbildning, kultur samt verksamheten UFF – 
Utveckling, Fritid och Folkhälsa. Mål och uppdrag finns  
i internationella, nationella och lokala styrdokument  
samt i lagar och förordningar.

Antalet studerande på Vuxenutbildningen ökade, framför allt inom SFI.

t
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ökning för vuxenutbildningens sfi-undervisning 
och ställer stora krav på kvalitet för att ge de nya 
kommunmedborgarna en bra start i det nya landet. 
Till sist har kommunen för första gången deltagit 
i Pride-festivalen och kulturverksamheten har 
engagerat sig i att arbeta mer med hbtq-frågan med 
sikte på den stora Europridefestivalen som kommer 
att hållas i augusti 2018 i Göteborg med omnejd.

Måluppfyllelse 
Totalt sett har sektorn en god måluppfyllelse. Av 
sektorns 26 verksamhetsmål bedöms 18 som uppfyll-
da och 8 som delvis uppfyllda. Arbetet med att öka 
måluppfyllelsen sker inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbete som bedrivs inom sektorn. 

Förskolan visar genom resultaten i gr:s nya brukar- 
enkät att vårdnadshavarna i stort ger förskolan goda 
betyg; i flera fall är resultaten högre än de förvänta-
de. Brukarundersökningarna används på enhetsnivå 
som en del i det lokala kvalitetsarbetet. Grundskolans 
resultat ligger fortsatt på en hög nivå i ett nationellt 
perspektiv och Härryda har bäst resultat inom gr även 
med hänsyn till elevernas förväntade resultat utifrån 
socioekonomiska förutsättningar. Det finns dock 
fortfarande utmaningar att arbeta med, till exempel 
skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat samt 
skillnader mellan olika enheter. På en del håll behöver 
arbetet för trygghet och studiero stärkas. Hulebäcks-
gymnasiet har fortsatt goda resultat och håller sin 
position som en attraktiv gymnasieskola i regionen. 

Elevenkäten visar på mycket hög trivsel och trygghet. 
En nedgång i värdet på studiero behöver beaktas men 
kan ha samband med att skolan är mycket välfylld. 
Antalet nyanlända är fortfarande högt på språkin-
troduktion. Där behövs särskilda insatser för att öka 
möjligheterna till integration och ett fordonsprogram 
med språkstöd kommer att starta. 

Kulturverksamheten visar på goda resultat överlag. 
Antalet aktiviteter och program har ökat. Biblioteken 
har hög utlåning och kulturskolan lockar en stor andel 
av kommunens barn och ungdomar. Kulturskolan har 
med stöd av statsbidrag försökt bredda sin verksamhet 
och nå ut till nya målgrupper. 

Vuxenutbildningen visar överlag på god 
måluppfyllelse med ett ökat antal studerande inom 
de flesta områden. Antalet sfi-studerande har ökat 
kraftigt men både rekrytering av behörig personal och 
lokalsituationen har hanterats väl. 

Tillsammans med sektorerna för socialtjänst och 
teknik- och förvaltningsstöd har en översyn av 
resurserna till ungdomar i riskzonen setts över och 
en ny organisation som ska kunna arbeta närmare 
ungdomarna även på kvällstid har tagits fram. 
Resurser flyttas därmed till sektorn för socialtjänst.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektorn visar ett överskott om 5,8 mkr, vilket 
motsvarar en procentuell avvikelse om en halv 

Verksamhetsredovisning
UTBILDNING OCH KULTUR

Härryda kommun deltog för första gången i Pride-festivalen och kulturverksamheten har engagerat sig i att arbeta mer med  
HBTQ-frågan med sikte på den stora Europridefestivalen.

t
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procent av sektorns totala budget. Inom förskola 
finns en avgörande förklaring till överskottet och 
det är färre barn i verksamheten än planerat, cirka 
100 stycken. Det lägre barnantalet har även medfört 
minskade intäkter i form av föräldraavgifter. Inför 
nästa år har kostnadsbudgeten justerats ner på grund 
av det lägre barnantalet. Därför väntas årets överskott 
inte påverka 2018 års ekonomi. Grundskolans 
underskott beror på fler elever i verksamhet mot 
budgeterat. Grundskoleenheterna visar sammanlagt 
ett underskott, vilket täcks av överskott inom elevhälsa 
och särskola till följd av vakanser under vårterminen. 
Ett utvecklingsarbete är påbörjat på de enheter 
med stora underskott för att underlätta rektorernas 
personalplanering. Gymnasieverksamheten visar 
ingen avvikelse på totalen. Gymnasiet har dock ett 
underskott på grund av fler elever än budgeterat 
samtidigt som det motsatta förhållandet gäller för 
gymnasiesär. Delar av vuxenutbildningens överskott 
förklaras av obudgeterade statsbidrag. Yrkeshögskolan 
visar däremot ett underskott till följd av färre 
utbildningar och därmed lägre intäkter jämfört 
med tidigare år. Ledningen, uff och Kultur visar 
överskott, vilket förklaras av vakanser, tjänstledigheter 
och statsbidrag. Jämfört med 2016 års bokslut har 

intäkterna ökat med tre procent till följd av fler sålda 
platser inom utbildningsverksamheterna. Kostnaderna 
har ökat med sex procent, 76 mkr vilket till största 
del förklaras av löneökningar samt elevökning inom 
grundskoleverksamheten.

INVESTERINGSANALYS
Sektorn redovisar ett överskott om 4,4 mkr vilket  
beror på tidsförskjutningar. Det är framförallt utrust- 
andet av nya förskoleavdelningar samt Backaskolan 
som kommer ta lite längre tid än planerat.

Framtiden
Härryda kommun har en ung befolkning och 
är attraktiv för barnfamiljer. Att erbjuda bra 
förskolor och skolor, ett bra kulturutbud och goda 
fritidsmöjligheter är en viktig förutsättning för 
tillväxten. Utbildningsverksamheterna i Härryda 
kommun uppvisar goda resultat, dels för att 
förutsättningarna generellt sett är goda, men också 
för att det görs ett gott arbete ute på förskolor och 
skolor. Grundskolan uppvisar generellt sett goda 
resultat i nationella jämförelser såväl 2017 som över 
tid. Dock finns det en skillnad i resultaten mellan 
olika enheter och mellan pojkar och flickors resultat 
som verksamheten fortsatt behöver arbeta med. 

Härryda kommun 
har en ung befolkning 
och är attraktiv för 
barnfamiljer. Att 
erbjuda bra förskolor 
och skolor, ett bra 
kulturutbud och goda 
fritidsmöjligheter är en 
viktig förutsättning för 
tillväxten. 

t
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Skolinspektionens och skolgruppens rapporter som 
kommer i början av 2018 kan ge stöd för fortsatt 
utvecklingsarbete. Både inom förskolan och skolan 
är bristen på utbildade pedagoger oroväckande och 
rörligheten har ökat vilket gör det än mer nödvändigt 
att det upplevs som attraktivt att arbeta i kommunens 
verksamheter. Genom att skapa god arbetsmiljö 
på förskolor och skolor och ge förskolechefer och 
rektorer utrymme att utöva ett pedagogiskt ledarskap 
ökar möjligheterna till en positiv resultatutveckling. 
Sektorn är på god väg - medarbetarenkäten 2017 
visade klart bättre resultat för alla verksamheter inom 
utk jämfört med tidigare enkäter. Fler elever på 
grundskola och gymnasium visar tecken på psykisk 
ohälsa. Elever med hög frånvaro är ett problem som 

blivit vanligare även i yngre år. Hög frånvaro är en 
stor riskfaktor både när det gäller skolresultat och 
framtida utanförskap. Det pågår ett arbete med att 
utveckla elevhälsan och att öka kompetensen hos övrig 
personal för att möta dessa elever. Härryda kommun 
ingår i ett eu-finansierat projekt som ska leda till en 
samordnad syn på studie- och yrkesvägledningen i 
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. En god 
studie- och yrkesvägledning är avgörande för att unga 
ska kunna göra medvetna val om sin egen framtid. 
Vuxenutbildningen har ett stort ansvar för att de 
ny(anländ)a Härrydamedborgare, som kommit och 
kommer den närmaste tiden, ges en god möjlighet 
att komma in i samhället genom en väl utbyggd 
SFI-undervisning. Kulturen fortsätter att utveckla 
nya samverkansformer där deltagandet i Göteborgs 
filmfestival är ett exempel och deltagande i Europride  
är ett annat. nResultaträkning, mkr 2017 2016 2015

Avgifter och försäljningsintäkter 167,8 158,4 155,5

Bidrag 86,2 87,9 58,2

Summa intäkter 254,0 246,3 213,7

Personalkostnader 801,3 752,5 701,9

Köp av huvudverksamhet 197,0 184,8 186,9

Avskrivn/internränta 14,1 13,9 13,5

Övriga kostnader 345,1 330,4 328,3

Summa kostnader 1 357,5 1 281,6 1 230,6

Nettokostnader 1 103,5 1 035,3 1 016,9

Budgetavvikelse 5,8 24,5 20,2

Undervisningskostnad Vux 2017 2016 2015

Kostnad gyvux 5 071 5 504 6 335

Kostnad elev gyvux 31 27 27

Informationsmått 2017 2016 2015 2014

Antal årsarbetare 1 457 1 425 1 420 1 370

Förskola

Inskrivna barn  
i kommunal verksamhet 2 205 2 275 2 315 2 309

Bruttokostnad  
per inskrivet barn, tkr 130 122 122 116

Avgiftsfinansieringsgrad, % 7 7 7 7

Grundskola

Elever år 1–9  
i kommunens grundskolor 4 434 4 225 4 074 3 881

Nettokostnad per invånare 
6–15, tkr 95 91 93 92

Gymnasium

Antal elever på  
Hulebäcksgymnasiet 1 789 1 799 1 732 1 715
varav från andra kommuner 1 047 1 055 1 032 1 029

Vuxenutbildning

Heltidsläsande elever i 
gymnasial vuxenutbildning 166 205 236 247

Undervisningskostnad per 
heltidsläsande elev, tkr 31 27 27 31

Kultur

Andel aktiva låntagare i 
biblioteken % 38 40 41 40

 

Drift 2017

Nettokostnader, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 12,6 11,4 1,2
Förskola 300,4 294,7 5,7
Grundskola 548,7 552,7 -4,0

Gymnasium 141,5 141,3 0,2
Vuxenutbildning 20,6 19,3 1,4
Kultur 43,7 43,1 0,6

Utveckling och stödenheten, 
Folkhälsoenheten/ Fritid Ungdom 41,8 41,1 0,7

Summa 1 109,3 1 103,5 5,8

Investering 2017

Nettoutgifter, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Förskola/Grundskola 14,0 11,2 2,8
Gymnasium/Vuxenutbildning 2,8 2,2 0,6

Kultur 1,7 1,0 0,7
UFF/Ledning 0,4 0,1 0,3
Summa 18,9 14,5 4,4

Verksamhetsredovisning
UTBILDNING OCH KULTUR
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Bostäder i fokus under 2017

Årets viktigaste händelser
Kommunens flyktingmottagande förändrades under 
året. Antalet nyanlända vuxna och familjer fortsatte 
att öka medan mottagandet av asylsökande ensam-
kommande ungdomar upphörde helt. Det gjorde att 
bostadssituationen blev än mer ansträngd och mot 
slutet av året tvingades verksamheten att boka upp 
hotell och vandrarhem för klara den akuta situationen.
Det innebar också att Pulkavägen i Hindås, ett HVB- 
hem för ensamkommande barn, kunde avvecklas i 
december och verksamheten koncentrerades istället 
till Kabelvägen i Mölnlycke.

För äldre och svårt sjuka personer gav 2017 tillgång 
till fler boendeplatser och förbättrad vård. Genom 
en tillbyggnad på demensboendet Östra Bygården i 
Landvetter skapades tolv nya lägenheter för personer 
med demenssjukdom. Demensteamet fortsatte att 
utveckla sitt arbetssätt och för personer med behov av 
sjukvård i hemmet utvecklades mobil närvård i samar-
bete med primärvården. En koordinatorsfunktion för 
palliativ vård skapades under året. Detta som stöd och 
samordning för patienter, anhöriga och vårdgivare i 
en svår vårdsituation i livets slutskede.

För att stödja och underlätta för anhöriga till personer 
som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa 
inrättades under året en ny tjänst som anhörigkon-
sulent. Sedan tidigare finns en tjänst som stöd till 
anhöriga till äldre. Anhöriga utför många och viktiga 
insatser för sina närstående och behöver både stöd 
och avlösning i sin situation.

Måluppfyllelse 
Sektorn för socialtjänst redovisar en god målupp-
fyllelse för 2017. Av 25 verksamhetsmål gör sektorn 
bedömningen att 22 stycken är uppfyllda, två delvis 
uppfyllda och ett ej uppfyllt.

Inom vård och omsorg är måluppfyllelsen god. 
Framgångsfaktorer inom verksamheten är tydlig 

Fler bostäder har tillkommit för äldre men det är fortfarande svårt att tillgodose  
behovet av bostäder för nyanlända.

Verksamhetsredovisning
SOCIALTJÄNST

Uppdragsbeskrivning
Sektorn har som uppdrag att bidra till goda 
livsvillkor hela livet för människor som vistas 
i Härryda kommun, genom att erbjuda äldre-
omsorg, omsorg om funktionsnedsatta, individ- och 
familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, 
flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder.

t

Östra bygården byggdes  
till med 12 lägenheter.
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målstyrning, uppdragstydlighet, kvalitetsmedveten 
verksamhet med brukaren i fokus, en hög grad av 
kostnadsmedvetenhet och en helhetssyn. Utmaningar 
som verksamheten står inför är bland annat personal-
försörjning och att kunna bibehålla de grundkrav på 
kompetens som förutsätts idag.

Inom hälsa och bistånd bedöms samtliga verksamhets-
mål vara uppfyllda. Framgångsfaktorer inom verksam-
heten är god palliativ vård och att bosamordningen har 
hittat sina former för verkställighet av beslut enligt lss. 
Utmaningar som verksamheten står inför är Lagen om 
samverkan vid utskrivning från slutenvård som börjar 
att gälla från och med 2018 vars införande kommer att 
leda till stora förändringar som berör flera huvudmän, 
yrkesgrupper och den enskilde kommuninvånaren.

Inom individ- och familjeomsorg samt funktionshin-
der bedöms åtta mål vara uppfyllda, ett som delvis 
uppfyllt och ett ej uppfyllt. Framgångsfaktorerna är 
hög kompetens och engagemang hos medarbetarna 
samt att fler insatser genomförts i egen regi. Utma-
ningar som verksamheten står inför är möjligheten att 
rekrytera och behålla erfarna medarbetare.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektorn för socialtjänst redovisar ett negativt resultat 
på 27,2 mkr för 2017. Underskottet beror främst på 
kostnader för placeringar av barn och unga samt mins-
kade intäkter från Migrationsverket avseende ensam-
kommande flyktingbarn.

Individ och familjeomsorg samt funktionshinder 
redovisar ett negativt resultat på 26,1 mkr. Placeringar 
av barn och unga i hem för vård eller boende (hvb) 
och familjehem redovisar tillsammans ett underskott 
på 16,1 mkr. Under hösten har en åtgärdsplan tagits 
fram med målbild att sänka kostnaderna för externa 
placeringar. Ett budgettillskott på 7 mkr för hvb barn 

och unga är inarbetat i förslag till budget 2018–2020. 
Orsaken till underskottet inom verksamheten beror 
även på ökade kostnader för inhyrd personal till följd 
av personalomsättning samt att försörjningsstöd redo-
visar ett underskott på 3,7 mkr med anledning av att 
fler ärenden har kommit till enheten. Funktionshin-
derverksamheten som bland annat innefattar bostäder 
med särskild service enligt sol/lss och daglig verk-
samhet redovisar ett positivt resultat på 1,5 mkr vilket 
främst beror på att två planerade boenden kommer att 
tas i drift först under 2018 och då drivas i extern regi.

Integration och arbetsmarknad redovisar ett negativ 
resultat på 9,7 mkr. Den 1 juli 2017 sänkte Migrations-
verket ersättningen till kommunen för ensamkomman-
de barn och ungdomar och det är den främsta anled-
ningen till det negativa resultatet; enheten redovisar 
ett underskott på 8,4 mkr. Under året har ett arbete 
pågått med att anpassa kostnaderna till det nya ersätt-
ningssystemet genom att bland annat flytta ungdomar 
från externa boenden till kommunens egna.

Vård och omsorg redovisar ett positivt resultat på  
5,9 mkr. Överskottet beror främst på att de särskilda  
boendena inte har rekryterat vikarier fullt ut vid 
tillfälliga vakanser samt att ett särskilt boende, Östra 
Bygården, öppnade senare än planerat. 

Hälsa och bistånd redovisar ett positivt resultat på  
2,7 mkr. Överskottet beror bland annat på att hem-
tjänst och personlig assistans redovisar ett överskott 
på 2,7 respektive 1,6 mkr. Korttidsvården redovisar ett 
underskott på 3,3 mkr med anledning av fler  
placeringar och fler betaldagar på sjukhus.

INVESTERINGSANALYS
Gällande investeringar redovisar socialtjänsten ett 
överskott på 7,9 mkr. Utav överskottet utgör 3,3 mkr 
datainventarier i form av systemköp som kommer att 
fortsätta 2018. Reinvesteringar redovisar ett under-

Verksamhetsredovisning
SOCIALTJÄNST

t

Gemenskap på Mölnlycketräffen.
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skott på 0,6 mkr, detta underskott täcks av arbetsmiljö- 
åtgärder med ett överskott på 1,4 mkr. Övergången 
till digitala larm har skjutits på vilket lämnar ett över-
skott mot budget på 0,5 mkr. Detta gäller också ett 
flertal verksamheter som redovisar mindre överskott 
på grund av framskjutna projekt. Inom Funktions- 
hinderverksamheten kommer två boenden, Östra 
Backa och Stenbrottet istället att drivas i extern regi 
vilket ger ett överskott på 0,7 mkr.

Framtiden
För att säkra en fortsatt god kvalitet i socialtjänstens 
insatser krävs en lyckad framtida kompetensförsörj-
ning. Rekryteringsutmaningen behöver mötas på flera 
plan, ett sätt kan vara att fler medarbetare arbetar hel-
tid. Inom funktionshinderverksamheten kommer ett 
heltidsprojekt genomföras under 2018 för att kunna 
erbjuda alla medarbetare en heltidstjänst.

För att klara socialtjänsten framtida utmaningar krävs 
också förändrade arbetssätt och nya sätt att möta 

medborgarnas behov. Här kan digitalisering vara till 
stor hjälp. Den digitala utvecklingen behöver prio-
riteras genom satsningar både i form av teknik och 
kompetensutveckling. Verksamheten har varit fram-
gångsrik i att driva utvecklingsprojekt inom området 
men nu krävs bredare satsningar för att tekniken ska 
komma fler till del.

Behovet av bostäder till nyanlända kommun- 
placerade vuxna och barn kommer att öka. Att lyckas 
med integrationsarbetet är en stor framtida utmaning. 
Det handlar om att hitta bostadslösningar som bidrar 
till ett socialt hållbart samhälle och att erbjuda arbets-
marknadsåtgärder som leder till arbete och  
egen försörjning.

För att skapa en mer ändamålsenlig organisation 
och för att komma till rätta med sektorns negativa 
ekonomiska resultat har organisationen förstärkts med 
ytterligare ett verksamhetsområde 2018. Detta samt 
en rad andra åtgärder inom verksamheten för barn 
och unga gör att sektorn bedömer att det finns goda 
förutsättningar för en ekonomi i balans 2018.  
En stor ovisshet råder dock inom flyktingmottagand-
et, där kostnader för ekonomiskt bistånd bedöms öka 
de närmaste åren framåt. n

Verksamhetsredovisning
SOCIALTJÄNST

Resultaträkning, mkr 2017 2016 2015

Avgifter och försäljningsintäkter 145,1 133,2 125,1
Bidrag 105,7 150,8 77,7
Summa intäkter 250,8 284,1 202,8

Personalkostnader 478,0 446,1 410,6
Köp av huvudverksamhet 219,7 239,0 175,1
Avskrivn/internränta 4,3 4,1 4,2
Övriga kostnader 187,2 164,0 151,6
Summa kostnader 889,2 853,2 741,5

Nettokostnader 638,4 569,2 538,7
Budgetavvikelse -27,2 4,5 -0,4

Informationsmått 2017 2016 2015 2014

Antal årsarbetare 862 819 754 728

Äldreboende, platser 288 276 263* 267

Hemtjänst  
Hemtjänst personer,  
mätmånad oktober" 687 685 675 678

Ekonomiskt bistånd  
Hushåll med ekonomiskt 
bistånd" 408 368 394 421

Genomsnittlig kostnad  
per hushåll, tkr 56,7 57,6 48,2 48,0

Hem för vård eller boende 

Placerade barn/unga,  
årsplatser 17,5 24,4 16 23,8**

Placerade vuxna,  
årsplatser 5,0 5,6 7,5 6,3

Kostnad mkr, netto 29,6 33,1 25,9 14,9

Bostäder för funktionsnedsatta 
Lägenheter 115 107 92 85***

Daglig verksamhet  
LSS, personer 113 132 122 87

Drift 2017

Nettokostnader, mkr Budget Bokslut Avvikelse
Sektorsledning 30,2 30,3 -0,1
Vård och omsorg 180,6 174,7 5,9
Hälsa och bistånd 131,1 128,3 2,7
Funktionshinder/Individ och 
familjeomsorg 260,0 286,1 -26,1
Integration och arbetsmarknad 9,2 18,9 -9,7
Summa 611,1 638,4 -27,2

Investering 2017

Nettoutgifter, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 3,6 0,6 3,0
Vård och omsorg 4,2 3,1 1,1
Hälsa och bistånd 0,6 0,0 0,6

Funktionshinder/Individ och 
familjeomsorg 3,2 0,8 2,4

Integration och arbetsmarknad 0,7 0,0 0,7
Summa 12,3 4,5 7,9

 *  exkl en enhet på Ekdalagården som under perioden använts 
  inom Individ- och familjeomsorg    
 **  inkl ensamkommande flyktingbarn   
 ***  exkl Båtsmanstorpet som under perioden används inom 
  Individ- och familjeomsorg    
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Årets viktigaste händelser
Under året har flera av de stora pågående och planerade 
projekt inte kunnat genomföras i den takt och omfatt-
ning som planerat. Efter ändrade regeringsdirektiv av-
bröt Trafikverket sitt arbete med en järnvägsplan mellan 
Mölnlycke och Bollebygd. Sverigeförhandlingens arbete 
avslutades och den tidigare överenskommelsen mellan 
kommunen och staten om ökat bostadsbyggande och 
en station i Mölnlycke betraktas som vilande. Kommu-
nens detaljplanearbete för stationsområdet i Mölnlycke 
kunde inte fullföljas då järnvägsplanen inte genomfördes. 
Detaljplan för Mölnlycke fabriker antogs av kommun-
fullmäktige och innebär att drygt 600 nya bostäder och 
en idrottshall kan byggas. Beslutet överklagades dock 
och besked väntas från Mark- och miljödomstolen om 
planen kan genomföras.

Måluppfyllelse 
Av 19 verksamhetsmål anses 12 uppfyllda, fem delvis 
uppfyllda och två ej uppfyllda. Målet gällande antalet 
påbörjade och färdigställda bostäder anses ej uppfyllt och 
beror främst på försenade byggstarter 2015 och 2016. 
Över tid bedöms ändå tillväxtmålet kunna nås. Det finns 
tillgång till verksamhetsmark i kommunens större tät-
orter med undantag för Rävlanda. Efterfrågan på mark 
utefter rv 40 är dock betydligt större än vad kommunen 
för närvarande kan möta. Enligt plan- och bygglagen 
får handläggningen av ett komplett bygglovsären-
de maximalt ta tio veckor, något som sektorn också 
uppfyller. Däremot nås inte kommunens egna mål om 
tid för detaljplaneprocessen, något som vittnar om den 
ökande komplexiteten i arbetet. Cyklandet ökade och 
fler cykelparkeringar anordnades vid kollektivtrafikhåll-
platser. Antalet fastigheter utsatta för höga bullernivåer 

minskade. Målet med god kollektivtrafik i anslutning 
till nybyggda bostäder nåddes däremot inte fullt ut. Det 
gäller även målet om att minst tio procent av parkerings-
platserna vid våra pendelparkeringar ska vara lediga. 

Ekonomi 
DRIFTANALYS 
Sektorns skattefinansierade verksamhet visar en positiv 
budgetavvikelse med 37,1 mkr. Ledning och adminis-
tration avviker negativt mot budget med 1,3 mkr främst 
på grund av utökning av antal tjänster som beviljats av 
kommunstyrelsen under året. Mark och bostad avviker 
positivt mot budget med 43,9 mkr varav 57,9 mkr avser 
slutredovisning av exploateringsprojekt. Utbyggnad av 
en cirkulation och anslutande gata vid Solstens industri-
område om 14,3 mkr har belastat resultatet. Verksam-
heten har också erhållit bidrag för bostadsbyggande, 
”byggbonus” om 5,6 mkr vilket är 3,6 mkr mer än 
budgeterat. Plan och bygglov redovisar ett överskott om 
1,3 mkr trots att verksamheten belastats av obudgeterade 
utredningskostnader för Mölnlycke stationsområde. 
Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat på  
totalt 6,6 mkr. Trafik redovisar ett underskott om 8,6 mkr. 
Främst beror det på att tio miljoner kronor avsatts för 
kommande saneringsarbeten för allmän platsmark kring 

Förändringar på 
riksnivå påverkar kommunen

Planerna för kommunens största ort, Mölnlycke, har påverkats av ändrade 
regeringsdirektiv. Över tid bedöms ändå tillväxtmålet kunna uppnås.

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

SKATTEF INANSIERAD VERKSAMHET 

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för samhällsbyggnad svarar för miljösamordning, 
detalj- och översiktsplaner, bygglovgivning, kartor och 
mätning, försörjning av mark för bostäder, kommunala 
verksamheter och allmänna anläggningar. Sektorn handhar 
även bostadsanpassningsstöd, byggande och förvaltning 
av vägar, park- och grönområden samt allmänna platser, 
trafiksäkerhet, skolskjutsar med mera.

t
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Mölnlycke fabriker. En extra satsning gjordes på belägg-
ningsunderhåll till en kostnad om 2,2 mkr. Senarelagda 
investeringar resulterade i 3,2 mkr lägre kapitalkostnader 
än beräknat.

INVESTERINGSANALYS 
Den skattefinansierade delen av sektorns totala utgifter 
för investeringar uppgår till 14 mkr. Det innebär att 
78 mkr av budgeterade 92 mkr inte förbrukats under 
året. Detta beror till stor del på tidsförskjutningar och 
fördröjningar av projekt till följd av överklagande och 
ytterligare utredningar. Största avvikelsen finns inom 
trafikverksamheten och avser Mölnlycke fabriker där 
projekten inte kunnat starta under 2017. Det handlar om 
P-hus och investeringar i vägar. Verksamheten planerar 
dock att ombudgetera medel till nästa år i avvaktan på 
laga kraft vunnen detaljplan. 2017 års anslag för dagvat-
tenpark, som samfinansieras mellan trafik- och vatten-
verksamheterna, har inte nyttjats då genomförandet av 
projektet försenats. Projektet fortsätter under 2018 med 
beräknat färdigställande år 2022. 

Exploatering 
Under 2017 slutredovisas fem exploateringsprojekt, 
varv fyra redovisar ett positivt resultat och ett redovisar 
underskott. Företagsparken 2 redovisar ett överskott på 
21,4 mkr. Fagervallen med 46 småhustomter och mark 

för 60 lägenheter, redovisar ett överskott om  
3,4 mkr. Hönekulla by, med mark för 13 parhus och  
92 lägenheter, resulterade i ett överskott om 13,6 mkr 
samt Norra Önneröd med 38 småhustomter och mark 
för 65 lägenheter sålda med ett positivt resultat om  
24,8 mkr. Stenhuggeriet resulterade i ett underskott på 
5,2 mkr. Totalt redovisas ett överskott på 57,9 miljoner, 
varav 3,1 mkr sparas för kommande justeringar vid 
bostadsbyggande och vid inflyttning.

Framtiden 
Härrydas geografiska läge mellan Västsveriges två största 
städer och med en internationell flygplats inom kom-
munens gränser bidrar till en mycket stor efterfrågan på 
både bostäder och verksamhetsmark. Planarbete och ge-
nomförandet av planerna tenderar att bli mer komplexa 
och därmed tidsmässigt mer utdragna, vilket gör att 
framförhållning och långsiktighet i arbetet blir allt mer 
viktigt. Det är även viktigt att säkerställa att den service 
som den växande befolkningen kommer att efterfråga 
hinner byggas ut i samma takt. 

Efterfrågan och konkurrensen om personal inom hela 
samhällsbyggnadsområdet är hög. Det är en nödvän-
dighet att ständigt jobba med att förbättra och utveckla 
organisationen för att förbli en attraktiv arbetsgivare.

Mölnlycke centrum, Landvetter södra och Göteborg 
Landvetter Airport är alla berörda av en eventuell 
utbyggnad av Götalandsbanan. Osäkerheten om, hur 
och när banan kommer att byggas ut riskerar att hämma 
utvecklingen närmast järnvägen. n

Resultaträkning, mkr 2017 2016 2015

Avgifter och försäljningsintäkter 101,0 53,9 38,3

Bidrag 7,3 2,6 0,8

Summa intäkter 108,3 56,6 39,1

Personalkostnader 34,4 33,8 30,3

Köp av huvudverksamhet 38,0 29,1 33,3

Avskrivn/internränta 18,4 20,2 22,1

Övriga kostnader 77,1 67,4 41,2

Summa kostnader 167,9 150,5 126,9

Nettokostnader 59,6 93,9 87,8

Budgetavvikelse 37,1 0,3 6,3
Informationsmått 2017 2016 2015 2014

Årsarbetare 62 62 55 52
Mark och bostad

Bostadsanpassningsbidrag 
per ärende, kr 9 316 16 132 12 693 12 991
Trafikbelysning

Per styck,  
exkl kapitaltjänst, kr 727 916 833 1 002

Näringsliv

Svenskt näringslivs  
ranking* 4 24 14 9

Drift 2017

Nettokostnader, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning och administration 6,2 7,5 -1,3
Miljösamordning 1,9 1,6 0,3
Näringsliv 4,5 2,9 1,5

Mark och bostad 8,8 -35,0 43,9
Plan och bygglov 5,1 3,8 1,3
Trafik 70,2 78,8 -8,6
Summa 96,7 59,6 37,1

Investering 2017

Nettoutgifter, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning och administration 0,1 0,0 0,1
Mark och bostad 1,0 0,0 1,0

Trafik 91,2 14,1 77,1
Summa 92,3 14,1 78,1

*Ranking av lokalt företagsklimat i landets 290 kommuner.

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

SKATTEF INANSIERAD VERKSAMHET 
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Informationsmått 2017 2016 2015 2014

Årsarbetare 2 2 2 2

Insamlad mängd  
matavfall, ton 1 435 1 396 1 366 1 326
Hushållsavfall till förbrän-
ning, kg per invånare 134 134 133 145

Kostnadstäckningsgrad, % 107 98 93 90

Drift 2017

Nettokostnader, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Avfall 0,0 -2,1 2,0
Summa 0,0 -2,1 2,0

Investering 2017

Nettoutgifter, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Avfall 1,5 0,3 1,2
Summa 1,5 0,3 1,2

Årets viktigaste händelser
För att öka graden av återvinning införde verk-
samheten i februari månad utsortering av plast och 
eu-lastpallar på Bråta återvinningscentral (åvc). Ett 
nytt avtal har tecknats för sophämtning som innebär 
att aktuellt avtal med Renonorden avslutas när den 
nya entreprenören, Renova AB, börjar sin entrepre-
nad den 1 april 2018. Nytt avtal har även tecknats för 
drift av Bråta åvc.

Måluppfyllelse 
Av verksamhetens tre mål bedöms ett mål uppfyllt 
och två mål delvis uppfyllda. Målet att hushållsav-
fallsmängden per person år 2020 ska vara lägre än 
2008 bedöms kunna uppfyllas då uppföljningen visar 
minskade mängder grovavfall såväl som kärlavfall. 
Mål avseende ökad materialåtervinning anses vara 
delvis uppfyllt då bland annat andelen grovavfall som 
återvinns är relativt låg. Målet att mängden elek-
tronikavfall respektive farligt avfall i det brännbara 
hushållsavfallet minst halveras till 2020 i förhållande 
till 2008 anses delvis uppfyllt då genomförda plock-
analyser visar att mängden farligt avfall har mer än 
halverats men däremot är inte minskning i mängden 
elektronikavfall tillräcklig. 

Ekonomi 
DRIFTANALYS 
Verksamheten redovisar ett överskott på 2 mkr som 
främst beror på att avtalet med ny entreprenör för 
hämtning av hushållsavfall genererat 2,8 mkr lägre 
kostnader. Samtidigt har verksamheten för hämtning 

Återvinning och förändringar i sophämtning
Sophämtningen har varit i fokus under 2107 och slutade med byte av leverantör.

Resultaträkning, mkr 2017 2016 2015

Avgifter och försäljningsintäkter 30,9 30,9 29,0

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 30,9 30,9 29,0

Personalkostnader 1,2 1,2 1,2

Köp av huvudverksamhet 24,6 27,1 26,6

Avskrivn/internränta 1,2 1,2 1,4

Övriga kostnader 1,9 2,2 2,1

Summa kostnader 28,8 31,6 31,3

Nettokostnader -2,1 0,7 2,3

Budgetavvikelse 2,0 -0,7 -2,3

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET –  AVFALL 

Uppdragsbeskrivning
Avfallsverksamhetens uppdrag är att svara för 
hantering av hushållsavfall inklusive slam.

av hushållsavfall haft lägre intäkter på cirka 1,2 mkr  
på grund av lägre befolkningsökning och därmed 
färre abonnemang. Även kostnader för slamtömning 
och för skrotersättning på återvinningscentral Bråta 
blev lägre än budgeterat. Resultatet balanseras mot 
resultatutjämningsfonden som efter årets resultat 
uppgår till 1,4 mkr.

INVESTERINGSANALYS 
Avfallsverksamhetens totala utgifter för investeringar 
uppgår till 0,3 mkr, vilket är en avvikelse mot budget 
med 1,2 mkr. Avvikelsen beror på försenad byggna-
tion på återvinningscentral i Bråta. En del av inves-
teringsbudgeten kommer att ombudgeteras till nästa 
budgetår för att kunna slutföra projekten under 2018.

Framtiden
Verksamheten kommer att intensifiera arbetet med 
att planera införande av fastighetsnära insamling. 
Återvinningscentralen Bråta kommer att byggas ut 
med en paviljong för återanvändning av material, som 
kommer vara en tillgång i den cirkulära ekonomin. n
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Resultaträkning, mkr 2017 2016 2015

Avgifter och försäljningsintäkter 66,0 61,1 57,0

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 66,0 61,1 57,0

Personalkostnader 11,4 11,7 10,8

Köp av huvudverksamhet 19,4 18,0 17,4

Avskrivn/internränta 16,1 13,2 14,0

Övriga kostnader 16,6 23,2 15,6

Summa kostnader 63,5 66,2 57,9

Nettokostnader -2,5 5,0 0,9

Budgetavvikelse 2,3 -5,3 -1,4

Årets viktigaste händelser
2017 fick Härryda kommun ett utökat tillstånd från 
Mark- och miljödomstolen för nya vattenuttag från 
Västra Nedsjön i Hindås, vilket möjliggör nytt vat-
tenverk. En pilotanläggning startades på Bocköhalv-
ön där nya processteg ska utvärderas. Vattenverket 
Finnsjön har  fått en ny processhall. Kapacitetstest av 
överföringsledningen i Rådasjön misslyckades, vilket 
innebär att Mölndal inte kan leverera avtalad mängd 
vatten. För att säkerställa kommu-nens exploate-
ring tills vattenverket i Hindås är klart krävs det att 
Mölndal bygger ut sitt ledningsnät så att Härryda kan 
stödköpa mer vatten än under 2017.

Måluppfyllelse 
Av verksamhetens nio mål bedöms sex mål vara uppfyll-
da, ett ej uppfyllt och två bedöms delvis uppfyllda. VA har 
under året levererat dricksvatten i tillräcklig mängd och 
enligt Livsmedelsverkets krav. Spillvatten har omhänder-
tagits enligt ställda miljövillkor. Målet att redundansen 
(reserven) för råvattentillgången till 2025 ska vara 100% 
samt målet att 53% av de enskilda avloppen är anslutna 
till kommunala vattentjänster till år 2025 är långsiktiga 
och bedöms därför delvis uppfyllda. Verksamhetsmålet 
där man mäter antalet klagomål på dricksvattenkvalitén 
avseende lukt och smak uppfylls inte. 

Ekonomi 
DRIFTANALYS 
Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse 
om 2,3 mkr, främst på grund av lägre kostnader för 
behandling av spillvatten och lägre kapitalkost-nader i 
och med tidsförskjutningar av investeringar. Höjning 
av taxan och nya anslutningar har generat 1,0 mkr högre 

intäkter än budget. Årets resultat balanserar mot och 
stärker verksamhetens resultatutjämningsfond som 
efter är negativt och uppgår till 0,6 mkr. 

INVESTERINGSANALYS 
Vatten- och avloppsverksamhetens investeringsbudget 
är på 208 mkr och redovisar en avvikelse gentemot 
budget om 89,1 mkr.  I budgeten ryms bland annat 
anslag för nytt vattenverk i Västra Nedsjön i Hindås 
som redovisar en avvikelse om 42,7 mkr eftersom 
bygget ej påbörjats. Medlen ombudgeteras till 2018. 
Investeringar i nya överföringsledningar som häng-
er ihop med ett nytt verk, skjuts således även det på 
framtiden. Det största projektet på VA under året har 
varit utbyggnad av processhall på vattenverket Finn-
sjön med utgifter på 34 mkr. 
Framtiden 
Begränsningar av dricksvattentillgången riskerar att 
hämma den fortsatta utvecklingen.  Det är av stor vikt 
att vattenverket i Västra Nedsjön kan färdigställas och 
att överföringsledningar mellan kommunens östra och 
västra delar kan byggas ut för att komplettera och säk-
ra framtida vattenförsörjning. Arbetet med utbyggna-
den av vattenverket och överföringsledningar kommer 
att pågå i flera år framöver. n

Klart med tillstånd för nytt vattenuttag
Inför byggandet av nytt vattenverk startade en pilotanlägg-ning på Bocköhalvön i Hindås.  
Men innan dess att verket står klart måste mer vatten komma från Mölndal.

Informationsmått 2017 2016 2015 2014

Årsarbetare 19 19 20 19

Rörlig avgift, kr/m3 23,90 22,76 21,68 21,25

Försålt vatten, kr/m3 38 40 36 35

Kostnadstäckningsgrad, % 104 92 98 102

Drift 2017

Nettokostnader, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Avfall -0,2 -2,5 2,3
Summa -0,2 -2,5 2,3

Investering 2017

Nettoutgifter, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Avfall 208,1 119,0 89,1
Summa 208,1 119,0 89,1

Särredovisning av va-verksamheten 
Lag om vattentjänster (sfs 2006:412) 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 2016”. För en sammanställning se sidan 70.

Uppdragsbeskrivning
Vattenverksamhetens uppdrag är att svara för byggande 
och förvaltning av vatten- och avloppsledningar med 
tillhörande stationer och verk.

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET –  VATTEN 
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Sektorn för samhällsbyggnad, mark och bostad arbe-
tar aktivt med exploatering av mark för bostäder och 
säkerställer tillgång till mark för infrastruktur och verk-
samhetsetableringar. I kommunens verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning anges att bostadsbyggandet 
ska utformas så att en befolkningsökning om lägst 1,5 
procent kan mötas med bostäder i alla upplåtelseformer. 
Ev kommentera utfallet

Mark och bostad upprättar och reviderar, tillsammans 
med övriga verksamheter inom samhällsbyggnad, 
årligen kommunens bostadsförsörjningsprogram. I 
programmet redovisas olika exploateringsområden för 
bostäder, antal bostäder som avser att byggstarta, tid 
för byggstart och typ av upplåtelseform. Projekten är 
samordnade utefter övriga förutsättningar som investe-
ringar för infrastruktur och upprättande av detaljplan. 
För varje exploateringsprojekt görs en bedömning av 
projektets förutsättningar att genomföras samt dess 
ekonomi. Inga exploateringsprojekt startar om de inte 

bedöms genomförbara med en godtagbar ekonomi. I 
huvudsak sammanfaller detaljplaneområde och gatu-
kostnadsområde med exploateringskontots inkomster 
och utgifter. Löpande inkomster, till exempel vid tomt-
försäljning, och utgifter, till exempel för markarbete, 
avseende pågående exploateringsprojekt redovisas och 
bokförs på balansräkningen som en tillgång eller skuld. 
Först när projektet, efter flera år, är färdigställt bokförs 
vinsten eller förlusten i resultatet för året. I och med att 
kommunen resultatfört fem projekt under 2017 över-
stiger de samlade utgifterna inkomsterna med 32,1 mkr 
i bokslutet. De största projekten med högsta bokförda 
värden är Bårhults företagspark och Landvetters backa. 
I takt med markförsäljning, anslutningsavgifter och 
gatukostnadsersättning betalas in minskar det bokför-
da värdet, vid slutredovisning förväntas inkomsterna 
överstiga utgifterna. n

En sammanställning av samtliga projekt redovisas  
på sidan 68.

Exploatering

Bocköhalvön Detaljplanelägg-
ning samt gatukostnadsutred-
ning pågår.
Björkelidsvägen Detaljplan 
laga kraft sommaren 2017. 
Bostäder i flerbostadshus om 
72 lägenheter samt radhus om 
9 äganderätter beräknas bygg-
starta hösten 2018.
Enebacken Första etappen 
med18 radhus och 46 lägenhe-
ter i flerbostadshus färdigställ-
des hösten 2016. Detaljplanear-
bete för etapp 2 pågår. Området 
avses bli Mölnlyckes nästa 
större utbyggnadsområde. I 
hela området planeras blandad 
bebyggelse med olika upplåtel-
seformer.
Fagervallen Hindås Slutredovi-
sas 2017. Totalt har förskola, 46 
kommunala småhustomter och 
60 lägenheter i flerbostadshus 
uppförts.
Grönsångarvägen Byggnation 
av bostäder pågår. Området 
omfattar 38 nya småhustomter 
samt befintlig bebyggelse. Här-
ryda kommun har sålt alla sina 
småhustomter, totalt 17 stycken
Hindås skola Detaljplanelägg-
ning för skola och bostäder på-
går. Samrådsförslaget innehåller 
fem tomter för småhus.
Hönekulla By Slutredovisas 
2017. Totalt har 13 parhus, 36 

hyresrätter och 56 bostadsrätter 
färdigställs.
Idrottsvägen Detaljplanelägg-
ning pågår. Området beräknas 
innehålla cirka 250 bostäder, 
förskola samt kommersiella 
lokaler.
Kobacka Laga kraft-vunnen 
detaljplan. Kommunalt vatten 
och avlopp samt standard- 
höjning av gata har färdigställts 
hösten 2017, ett fåtal nya  
småhustomter finns för  
nybyggnation.
Landvetters Backa I Östra 
Backa färdigställs infrastruktur 
våren 2018. Byggnation av 
bostäder pågår och 35 lägen-
heter påbörjas hösten 2018. 22 
tomter med byggstart tidigast 
2019 kommer säljas genom 
tomtkön.
Landvetter centrum 2012 har 
första etappen om 64 bostads-
rättslägenheter färdigställts. 
Detaljplan för kvarter 2 och 3 
vann laga kraft hösten 2017, 
preliminär byggstart bostäder 
2018. Detaljplanearbete för 
kvarter 4-6 pågår.
Landvetter södra Arbete med 
fördjupad översiktsplan pågår. 
Under 2018 kommer ett kom-
munalt bolag driva projektet 
framåt. Utbyggnad av kom-
munal gata, vatten och avlopp 

påbörjas som en del av Västra 
Landvetters Backa våren 2018.
Norra Önneröd Slutredovisas 
2017. Kommunen har totalt sålt 
38 småhustomter samt mark för 
18 bostadsrätter och 47 hyres-
rättslägenheter i flerbostadshus.
Roskullen Hindås Under 
hösten 2017 har byggnation av 
25 BGT lägenheter påbörjats. 
12 lägenheter i flerbostadshus 
upplåtna med bostadsrätt på-
börjas under våren 2018.
Stenbrottet Byggnation om 9 
radhus, 36 hyresrätter och 82 
bostadsrätter pågår, färdigställs 
under 2018.
Stenhuggeriet Slutredovisas 
2017. Utbyggnad av kom-
munalt vatten och avlopp 
samt standardhöjning av gata 
har genomförts, ett fåtal nya 
småhustomter finns därefter för 
utbyggnad. Kommunen äger en 
parhustomt.
Solåsen Hindås Området pla-
neras med blandad bebyggelse 
med olika upplåtelseform
Säteriet, Särskilt boende 
Detaljplaneläggning av särskilt 
boende samt upphandling av 
vårdbolag pågår. Preliminär 
byggstart 2020.

Aktuella exploateringsprojekt 
Under 2017 pågår 25 projekt varav fem beräknas slutredovisas. 

Airport City 
Detaljplanearbete och 
utbyggnad av gata, vatten 
och avlopp i etapper. Härryda 
kommun äger cirka 220 000 
kvm byggbar mark i etapp 4.
Björkåsen Försäljning av 
industrimark pågår, cirka 3 
500 kvm finns tillgängligt.
Björröd Försäljning av 
industrimark pågår, totalt 
inom Björrödsområdet finns 
cirka 200 000 kvm mark 
tillgängligt.
Bårhults företagspark 
Utbyggnad gata och 
kommunalt vatten och 
avlopp färdigställt våren 
2018. Cirka 140 000 kvm 
planlagd industrimark för 
verksamhetsetableringar. 
Markförsäljning pågår och ca 
70 000 kvm är sålt.
Företagsparken 2 
Slutredovisas 2017. Totalt har 
ca 105 000 kvm industrimark 
sålts av kommunen.
Hindås industriområde 
Försäljning av industrimark 
pågår, cirka 20 000 kvm 
mark finns tillgängligt för 
försäljning.
Mölnlyckemotet 
Detaljplaneläggning pågår. 
Området beräknas innehålla 
ca 30 000 kvm industrimark. 

INDUSTRIMARK MARK FÖR BOSTÄDER

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

EXPLOATERING AV MARK OCH BOSTÄDER
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Årets viktigaste händelser
Under året invigdes Backaskolan där måltidsservice prö-
var ett nytt koncept där man köper in livsmedel med kort 
hållbarhet för att på så sätt bidra till minskat matsvinn. 

Pedagoger och elever har under 2017 bytt e-postsystem 
vilket medfört ett enhetligt system för hela kommunen.

Krisorganisationen har utvecklats utifrån de slutsatser 
som drogs efter övningen 2016. En stab har etablerats 
och utbildats, roller har förtydligats och checklistor har 
reviderats och utvecklats. Under eu-toppmötet gavs 
möjlighet att testa den delvis nya organisationen och 
utvärderingen efter insatsen visade positiva resultat.

Kommunens simskola har i år bedrivits av Svenska 
Livräddningssällskapet vilket medfört lägre kostnader 
och mindre administration.

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen visar generellt på ett gott resultat. Av 
sektorns 29 mål bedöms 24 vara uppfyllda, fyra delvis 
uppfyllda och ett är inte uppfyllt. Exempelvis har må-
let att boende på kommunens särskilda boenden kan 
välja mellan två maträtter till middag uppnåtts. 

Ny städmetod för golvvård har medfört att mängden 
kemikalier kunnat minskas ytterligare. Kommunens 
serverrum har moderniserats och försetts med ny 
kylanläggning vilket sänkt energiåtgången. Backa-
skolan som togs i drift under året har fått beröm för 
sin utformning och uppmärksammats även utanför 
Härryda kommun. Kommunens förmåga att hantera 
olika typer av oönskade händelser har under året ökat. 
Erfarenheter från skarpa händelser samt utveckling 
och övning av krisorganisationen har bidragit till detta. 

it-driften har under året haft två större utmaningar 
som påverkat måluppfyllelsen negativt. Under flera 
månader var det störningar i delar av it-miljön vilket 
påverkade många medarbetare och i början av hösten 

uppstod stora problem för våra pedagoger när ett 
plattformsbyte inte gick som planerat.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektorn redovisar ett överskott på 6,6 mkr vilket 
främst beror på införandet av komponentavskrivning 
från och med 2016 som påverkar resultatet positivt 
med 8,9 mkr. Modellen innebär att en stor del av 
fastighetsunderhållet redovisas som investering istället 
för drift samt en i genomsnitt längre avskrivningstid 
för investeringar inom fastighet. 

Måltidsservice redovisar ett överskott på 3,2 mkr 
vilket dels beror på lägre råvarukostnader, främst till 
följd av svinnprojektet och dels högre intäkter som 
framförallt är en följd av fler fritidsbarn och en ökad 
ätandefrekvens på Hulebäcksgymnasiet.

Städservice överskott förklaras främst av lägre materi-
alkostnader till följd av effektivare städutrustning och 
städmetoder.

Under året har konstgräsplanen vid Mölnlycke 
idrottsplats utrangerats. Underlaget är mycket slitet 
och i princip omöjligt att bedriva verksamhet på. 
Utrangeringen innebär en engångskostnad på 3,4 mkr 
då anläggningen fortfarande hade ett bokfört värde. 
Ytterligare en utrangering på 1,4 mkr har gjorts till 
följd av skadegörelse som lett till en omfattande  

Under 2017 kan nog ordet ”ny” sägas vara karakteristiskt för sektorn; ny omtalad skola, 
nytt e-postsystem, nytt serverrum, ny städmetod och ny krisorganisation.

Verksamhetsredovisning
TEKNIK  OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Uppdragsbeskrivning
Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnads-effektivt 
lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. 
I sektorns uppdrag ingår även att stödja föreningslivet 
och ansvara för kommunens kontaktcenter. Sektorn ska 
via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en 
organisation som är utbildad och övad för att kunna 
förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade 
händelser som kommunen kan drabbas av. Sektorn 
administrerar också det brottsförebyggande rådet.

Många förändringar  
under 2017

t
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vattenskada på Rävlandaskolan. En kostnad för ett 
befarat skadestånd som beräknats till drygt 1,1 mkr 
har bokats upp i samband med bokslutet.

Service underskott på 0,4 mkr beror på att socionomer 
hyrts in från bemanningsföretag till följd av sjuk-
skrivning och föräldraledighet, vilket är en fördyring 
jämfört med ordinarie personal.

Sektorns nettokostnad på 56,2 mkr innebär en ökning 
med 11,2 mkr jämfört med 2016. Detta beror till stor 
del på kostnader av engångskaraktär såsom utrange-
ringar och skadeståndet som beskrivits ovan. Stigande 
kapitalkostnader inom mark och anläggningar till följd 
av nyinvesteringar samt ny it-debiteringsmodell har 
också genererat en högre nettokostnad än föregående år.

INVESTERINGSANALYS
Sektorns investeringsutgifter uppgår till 146,9 mkr vilket 
innebär ett överskott på 131,5 mkr, varav 129,8 mkr avser 
fastighet. Avvikelsen förklaras främst av tidsförskjut-
ningar för pågående byggnationsprojekt. Tidsförskjut-
ningarna omfattar bland annat Mölnlycke sporthall 
där detaljplanen överklagats samt Pinntorps idrottshall 
och Rävlanda förskola. De två planerade hvb-boen-

dena för ensamkommande kommer inte att byggas på 
grund av minskat behov. För Backaskolan redovisas 
också ett överskott till följd av fördelaktig upphandling 
och att projektet inte är slutfakturerat.

Mark och anläggningar redovisar ett överskott på 
4,1 mkr vilket också i huvudsak beror på tidsförskjut-
ningar. Exempelvis när det gäller byggnation av två 
näridrottsplatser och upprustning av ridstigar. Delar 
av investeringsbudgeten som avser inventarier, fordon 
och maskiner har hållits inne för att delfinansiera ny-
byggnationen av en skyttepaviljong i Landvetter.

Inom it redovisas ett underskott på 2,5 mkr då projektet 
avseende förändring av it-plattform blivit större  
genom att även omfatta pedagogiska nätet. 

Framtiden
Vi blir allt mer beroende av att vår it-miljö fungerar 
utan störningar och att det alltid finns god tillgång 
till internet i våra verksamheter. it-funktionen har 
påbörjat flera utvecklingsarbeten för att utforma 
it-miljön på ett sådant sätt att den svarar upp mot de 
krav som verksamheten ställer. Detta gäller även god 
tillgång till internet där kraven från framförallt våra 
skolor ökat markant.

Kommunens ansvar för det civila försvaret är ett område 
som under flera år varit nedprioriterat och behöver få 
ökat fokus för att svara upp på de krav och förväntningar 
som finns på kommunen inom detta område. n

Resultaträkning, mkr 2017 2016 2015

Avgifter och försäljningsintäkter 380,4 369,7 370,0

Bidrag 4,4 7,4 7,6

Summa intäkter 384,8 377,0 377,6

Personalkostnader 145,5 142,1 134,2

Köp av huvudverksamhet 3,3 5,1 4,8

Avskrivn/internränta 109,2 98,7 107,0

Övriga kostnader 183,0 176,1 188,1

Summa kostnader 441,0 422,0 434,0

Nettokostnader 56,2 45,0 56,4

Budgetavvikelse 6,6 4,1 -4,4

Drift 2017

Nettokostnader, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 1,7 1,7 0,0

Fastighet 4,2 -2,0 6,2

IT 6,9 6,8 0,1

Mark och anläggningar 34,3 37,7 -3,4

Måltidsservice 4,8 1,6 3,2

Service 5,9 6,4 -0,4

Städservice 3,2 2,3 0,9

Säkerhet 1,8 1,8 0,0

Summa 62,8 56,2 6,6

Investering 2017

Nettoutgifter, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 0,1 0,1 0,0

Fastighet 261,9 132,2 129,8

IT 7,0 9,5 -2,5

Mark och anläggningar 7,9 3,8 4,1
Måltidsservice 0,4 0,4 0,0

Service 0,4 0,4 0,1

Städservice 0,7 0,7 0,0

Summa 278,3 146,9 131,5

Informationsmått 2017 2016 2015 2014

Antal årsarbetare 323 319 300 284

Förvaltad yta, m2 208 972 200 833 198 085 196 770

- varav hyrda lokaler 19 314 21 387 19 321 21 509

Area per kommuninv, m2 6 5 5 5

Bruttokostnad per kom-
muninv, kr 5 054 4 750 5 665 5 829

Städad area, m2 141 000 135 355 133 717 130 670

Verksamhetsredovisning
TEKNIK  OCH FÖRVALTNINGSSTÖD
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Verksamhetsredovisning
ADMINISTRATIVT  STÖD

Årets viktigaste händelser
Under året har sektorn arbetat med bolagsbildning av 
Landvetter Södra Utveckling AB. För ändamålet har 
bolagsordning och ägardirektiv tagits fram och anta-
gits av kommunfullmäktige. vd kommer att rekryteras 
under år 2018.

Kanslifunktionen ombildades under året till utveck-
lingsfunktion. Fokus kommer i större utsträckning 
att ligga på samordnande utvecklingsfrågor, samtidigt 
som befintlig verksamhet organiserats i nya enheter.

Enligt Svenskt Näringslivs ranking över det lokala 
företagsklimatet har Härryda kommun stigit till plats 
nummer fyra i landet och därmed placerar kommunen 
i topp i Västsverige.

Måluppfyllelse 
Tolv av sektorns tretton verksamhetsmål bedöms upp-
fyllda och ett mål delvis uppfyllt. Målet att kommu-
nen ska ha en korrekt och aktuell redovisning anses 
vara delvis uppfyllt då avsteg från vissa rekommenda-
tioner gjorts.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektorn redovisar ett underskott om 3,1 mkr. Ökning 
inom både intäkter och kostnader jämfört med 2016, 
beror främst på att näringsliv sedan halvårsskiftet 
ingår i sektorn, där enhetens kostnader samt hyresin-
täkter för Råda säteri ingår. 

INVESTERINGSANALYS
Sektorn visar ett överskott på 4,6 mkr, vilket beror 
främst på att anslaget för konstnärlig utsmyckning 
inte använts fullt ut. Sektorn har planerat under 2017 

Större fokus på utveckling
Under 2017 har kanslifunktionen ombildats till utvecklingsfunktionen och 
förberedelser gjorts för att göra om sektorn till stabsfunktioner från och med 2018. 
Bolaget Landvetter Södra Utveckling AB har sett dagens ljus.

Uppdragsbeskrivning
Sektorn tillhandahåller service till den politiska 
organisationen, till förvaltningen samt till  
medborgare och övriga externa intressenter. 
Sektorns arbetsuppgifter omfattar utvecklings-
funktion, ekonomi och upphandling, personal-
administration samt miljö- och hälsoskydd.

Under året har sektorn arbetat med bolagsbildning 
av Landvetter Södra Utveckling AB.

t
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Investering 2017

Nettoutgifter, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 4,3 0,0 4,3

Utvecklingsfunktionen 0,1 0,0 0,1

Ekonomi och upphandling 0,2 0,0 0,2

Summa 4,6 0,0 4,6

Verksamhetsredovisning
ADMINISTRATIVT  STÖD

Resultaträkning, mkr 2017 2016 2015

Avgifter och försäljningsintäkter 6,3 4,4 4,6

Bidrag 0,6 0,0 0,0

Summa intäkter 6,9 4,4 4,6

Personalkostnader 48,9 46,4 39,9

Köp av huvudverksamhet 23,8 22,6 22,3

Avskrivn/internränta 0,2 0,3 0,3

Övriga kostnader 22,9 23,5 24,2

Summa kostnader 95,8 92,8 86,7

Nettokostnader 88,9 88,4 82,1

Budgetavvikelse -3,1 -0,4 -1,1

Informationsmått 2017 2016 2015 2014

Antal årsarbetare 68 67 65 67

Antal diarieförda ärenden 1 044 844 674 769

Utbetalda löner 52 320 51 589 49 979 50 249

Fakturor 63 878 59 993 57 948 56 277

Kundfakturor 129 685 101 351 103 187 98 868

Drift 2017

Nettokostnader, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 34,3 34,3 0,0

Utvecklingsfunktionen 13,0 15,1 -2,2

Ekonomi och upphandling 14,6 15,3 -0,7

Personal 19,6 20,2 -0,5

Miljö- och hälsoskydd 4,4 4,0 0,3

Summa 85,8 88,9 -3,1

att köpa in en modul till e-arkiv för inläsning av data, 
vilket kommer att ske år 2018. 

Framtiden
Sektorn strävar efter att utföra uppdraget så effektivt 
som möjligt genom att se över organisation, processer 

och arbetssätt. Inte minst vardagsrationaliseringar 
som kan genomföras med hjälp av befintliga system 
eftersträvas. Fortsatt effektivisering av hantering av 
politiska kallelser och protokoll är ett exempel från 
året. Under det kommande året kommer utvecklings-
funktionen att tillföras resurser för att möjliggöra 
strategiskt arbete med bland annat Agenda 2030 och 
digitalisering. Sektorn kommer att upphöra som be-
grepp från och med 2018 och de aktuella funktionerna 
hanteras organisatoriskt direkt under kommundirek-
tören. Miljö- och hälsoskydd flyttas till sektor  
för samhällsbyggnad. n

I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas 
företagsklimat placerade Härryda sig på fjärde 

plats – och bäst i Västsverige.  
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Nya mål och ny busslinje under 2017
Nya miljömål har antagits och dessutom ska en strategi för hur kommunen ska arbeta 
med FN:s globala hållbarhetsmål,  Agenda 2030, tas fram. I december började äntligen 
buss 612 ut till flygplatsen rulla.

Verksamhetsredovisning
MIL JÖ

Nya miljömål antogs av kommunfullmäktige utifrån 
Sveriges 16 miljömål. En sammanfattande miljö-
redovisning för åren 2012–2016 presenterades. I budgeten 
för 2018 beslutades att ta fram en strategi för att fånga in 
FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. 

Ett åtgärdsprogram för att öka takten och nå 
miljömålen 2017–2020, ”Utmaningar för ett hållbart 
Västra Götaland” togs fram på regional nivå.

Västra Götalands län sjösatte satsningen, 
Fossiloberoende region 2030, med diverse åtgärder 
och projekt med strategiska vägval kring såväl 
transporter, mat, lokaler och cirkulära materialflöden. 

Trafik
Under året började Västtrafiks busslinje 612 trafikera 
Landvetter resecentrum till flygplatsen en resa på  
14 minuter, linjen har god turtäthet och gör det 
möjligt att resa från fler håll i kommunen till 
flygplatsen som är kommunens största arbetsplats.

Ökad trafikmängd i städer har under året lyft frågan 
kring hälsopåverkan av partiklar och avgaser. Härryda 
energi installerade 33 publika laddstolpar i kommunen 
och nu rullar cirka 6 000 laddbara fordon i Västra 
Götalands län. 

Energi
Solcells- och elfordonsrevolutionen har tagit fart 
framåt. Bidraget kring solceller i Sverige höjdes till  
30 procent för såväl privatpersoner som företag. 

Härryda energi har under våren lagt upp en publik 
solcellskarta på hemsidan där alla kan se hur lönsamt 
det är att investera i solceller på olika fastigheters tak, 
en investering som brukar vara lönsam inom ungefär 
15 år vid gynnsamma lägen. En heltidstjänst för 
rådgivning kring energi/klimat för kommuninvånare 
och företag/organisationer tillsattes och erbjuder 
stöd och opartiska råd. Energianvändningen inom 

kommunens fastigheter minskar inte så mycket 
som man önskat och oljeanvändningen är relativt 
oförändrad sedan 2011, förbrukningen ligger mellan 
35-50 kubikmeter per år. När kommunen bygger nya 
fastigheter byggs det energieffektivt och fossilfritt 
utifrån kriterierna för Green Building. Kommunens 
egen verksamhet köper förnybar el och har under året 
även beställt förnybar fjärrvärme för Mölnlycke och 

Cyklandet ökar
Kommunen fortsätter bygga fler cykelvägar,  
2 320 meter under 2017. Cyklandet förbi kommunens 
fyra mätpunkter ökar runt tre procent per år 
och 165 000 passerade under året. Energi- och 
klimatsamordningen lånade under året ut elcyklar till 
invånare för att de ska kunna få testa under 3 veckor, 
vilket varit mycket uppskattat. Elcykelförsäljningen har 
ökat dramatiskt beroende på såväl bredare utbud, 
starkare batterier och att 25 procent avdrag på 
inköpskostnaden infördes under hösten.

t

Ett av årets mest uppskattade initiativ var  
utlåningen av elcyklar till invånarna.

I december var det premiär för busslinje 612  
mellan Landvetters resecentrum och flygplatsen.
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Mera fritid men mindre svinn
Under hösten drog arbetet igång för att kunna öppna 
Fritidsbanken i Mölnlycke centrum. Här kan alla 
gratis låna sport- och hobbyutrustning. Fritidsbanken 
beräknas öppna våren 2018. 
Inom den egna verksamheten har satsningen på 
minskat matsvinn permanentas genom att en 
miljöutvecklare driver frågan löpande. Arbetet som 
drivits i projektform ett antal år gör att de flesta 
barn och ungdomar i såväl förskola, grundskola 
och gymnasieskola blivit väl insatta i frågan om god 
resurshantering gällande mat.

Verksamhetsredovisning
MIL JÖ

Landvetter. Energianvändningen i egna fastigheter 
är relativt oförändrad sedan 2009 och målet är 
användningen ska minska med 20 procent till 2020 
beräknas inte uppnås. 

Avfall 
I högkonjunkturens spår har avfallsmängderna nu 
ökat något till 173 kg/hushållsavfall per invånare 
varav 38 kg är matavfall och 134 kilo är blandat 
brännbart. Därutöver tillkommer grovavfall till 
återvinningscentralen, förpackningsinsamling med 
mera. Kommunen har under året även testat att ha en 
mobil återvinningscentral.

Kommunen fortsätter med projektet Minimerings-
mästarna där några familjer försöker halvera sina 
avfallsmängder, vilket kräver insikt om konsumtionen 
och livsstilen – med medvetna val kan mängderna 
halveras. 

Giftfri miljö
En strategi för Giftfri kommun togs fram. Den 
kommer i ett första stadium fokusera på barn och 
unga i skola och förskola. Ett system för bedömning 
av alla kemiska produkter som används i kommunen 
upphandlades. 

Eldningsolja – förbrukning m3

Andel ekologiska livsmedel  
av totala livsmedelskostnaden %

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

20
12

20
11

20
10

20
14

20
13

20
15

20
16

20
17

30 procent ekologiskt livsmedel
Kommunen köpte 30 procent ekologiskt producerade 
livsmedel under året vilket ger positivt utslag kring 
giftfri miljö och biologisk mångfald.

Delaktighet
Tävlingen ”På egna ben” satte i år rekord med 20 
klasser från hela kommunen, 464 elever. Vinnare blev 
Högadalskolan 5b. På egna ben går ut på att elever i 
årskurs 4, 5 och 6 tävlar i att gå, cykla eller åka kollektivt 
till skolan istället för att till exempel få skjuts av en 
vårdnadshavare. Tävlingen ger även poäng för kunskaper 
i miljö, hälsa och säkerhet.

Natur
En stor del av arbetet utgår från natur-, kultur- och 
friluftshänsyn vid planering och exploatering. Arbete 
pågår kring en friluftsplan. Nya skyltar med historiskt 
tema för Gallhålans naturreservat har arbetats fram.  
Medborgardialog kring Wendelsbergsparken har 
genomförts.

Kommunen deltar i ett lona (Lokalt naturvårds- 
projekt) kring ekosystemtjänster. n
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Årets viktigaste händelser
Vi har generellt sett en god folkhälsa i Härryda kommun. 
En hög utbildningsnivå, en sjunkande arbetslöshet, ett rikt 
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, möjlighet till delak-
tighet och inflytande är exempel på goda förutsättningar 
som ges för att må bra i Härryda. Under 2017 har flera 
satsningar gjorts för att öka andelen behöriga elever och 
som fullgör sin skolgång. Det är en del i målet att ge alla 
härrydabor förutsättningar till en god hälsa på lika villkor. 

I jämförelse med andra kommuner når Härryda för-
hållandevis goda resultat. Nära 90 procent av Härryda 
kommuns avgångselever i åk 9 var behöriga till yrkes-
program på gymnasiet, vilket är en minskning med cirka 
två procentenheter jämfört med 2016. En förklaring 
till förändringen kan vara att i 2017 års uppgifter ingår 
nyanlända till skillnad från föregående år. Fördelningen är 
relativt jämn mellan pojkar och flickor. Sett till meritvärde 
når dock flickorna högre resultat och skillnaden mellan 
könen ökar från år till år. Vad gäller andel som fullföljer 
gymnasiet inom tre år finns en skillnad mellan könen. 
Bland flickor är andelen oförändrat, drygt 72 procent 
samtidigt som det skett en ökning från 73 till 79 procent 
bland pojkar jämfört med föregående år. 

Under 2017 påbörjade socialtjänst samt utbildning och 
kultur en gemensam kraftsamling för att öka den psykiska 
hälsan bland barn och unga då psykisk ohälsa i barndomen 
leder till sämre skolresultat och sämre framtidsutsikter 
i vuxenlivet. Fortbildningsinsatser har genomförts för 
personal och utvecklingsområden har identifierats: ökad 

samverkan, flexibla lösningar och bemötande. För att 
komplettera verksamheternas bild av psykisk ohälsa och 
dess orsak, har fokusgrupper genomförts med ungdomar.

Den kartläggning som gjordes 2016 av elevers frånvaro 
visade att antalet elever med problematisk skolfrånvaro 
hade ökat. Ett utvecklingsarbete påbörjades 2017 för att 
förebygga och åtgärda detta samt att hitta fungerande 
strategier att hantera problematisk skolfrånvaro på ett 
kommungemensamt sätt. En positiv utveckling har skett 
genom bland annat fortbildningsinsatser, att lyfta vikten 
av närvaro med pedagoger och med vårdnadshavare samt 
genom att skapa en närvarofrämjande skolmiljö. Antalet 
elever med mer än 50 % frånvaro har minskat från läsåret 
15/16 till läsåret 16/17 från femton elever till åtta. 

Att ge stöd till föräldrar så att de kan vara sina barns främsta 
resurs är också en del i arbetet för fullgjord skolgång. Ett brett 
utbud av föräldrastödsinsatser erbjuds för att nå så många 
som möjligt. Under 2017 tillkom en ny form av föräldrastöd 
för nyanlända föräldrar med samtal om barns utveckling, om 
normer och värderingar och om skola och fritid.  

Framtiden
Insatser för ökad skolnärvaro fortsätter 2018 bland 
annat genom att redan i förskolan uppmärksamma 
barns frånvaro och ge stöd utifrån ett familjecentrerat 
perspektiv. Samverkan kommer att ske med Barn- och 
ungdomsmedicinska mottagningen. Under våren 2018 
publiceras resultatet av Lupp-undersökningen vilken 
ger en bild av utvecklingen gällande bland annat ungas 
psykiska hälsa. n

Satsningar på ökad psykisk hälsa  
för fullgjord skolgång
Under 2017 har insatser påbörjats för att öka den psykiska hälsan bland barn och 
unga, ett brett utbud av föräldrastöd erbjudits och insatser genomförts för att fler 
elever ska fullgöra sin skolgång.

Verksamhetsredovisning
FOLKHÄLSA



53

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Enligt plan för Härryda Energi AB 
I och med pågående modernisering och kapacitetsökning av elnätet är investerings- 
volymerna ovanligt stora. Driftomläggningarna har gått enligt plan.

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG –  HÄRRYDA ENERGI  AB

Årets viktigaste händelser
Första etappen med att öka elnätets överföringskapacitet 
mellan kommundelarna har driftsatts under året. För 
att möjliggöra driftomläggningen från 20 kV till 40 kV 
har ombyggnad av befintliga transformatorstationer i 
Mölnlycke och Härryda och ny transformatorstation 
i Skalmered samt ett flertal ledningsprojekt slutförts 
under våren och sommaren. Under hösten genomfördes 
den planerade driftomläggningen från 20 kV till 40 kV 
under sju veckor med ett mycket gott resultat. 

Måluppfyllelse 
Härryda Energi har genomfört de åtgärder som 
planerades i budgeten.

Ekonomi 
Resultatet före bokslutsdispositioner uppgår till 20,2 
mkr, vilket är 5,6 mkr bättre än budget. Den positiva 
avvikelsen jämfört med budget beror på högre 
omsättning, lägre anslutningsavgift till Vattenfall 

samt lägre avskrivningskostnader och räntekostnader 
än budgeterat. Den pågående moderniseringen och 
kapacitetsökningen av elnätet medför historiskt en 
ovanligt stor investeringsvolym. Investeringarna 
blev 109,6 mkr, vilket är 26,8 mkr högre än budget. 
Anledningen är svårare markförhållanden än projekterat 
samt ett betydligt större antal nyanslutningar än 
budgeterat.  Elhandelns omsättning är 1,5 mkr.

Framtiden 
Under 2018 kommer vädersäkring och kvalitetsprojekt 
genomföras i Hyltan, Näset och Helgered. Vidare 
fortsätter utbyggnad av nätet för att ansluta nya 
kunder i Landvetter Airport city samt industriområdet 
Bråta och Björröd. Projektering av fortsatta 40kV 
linjer i Landvetter och Mölnlycke pågår och 
planerar att genomföras under 2019–2022. Dessa 
linjer är nödvändiga för att möjliggöra den fortsatta 
expansionen i kommunen. Elmätarna kommer till följd 
av nya lagkrav bytas ut hos samtliga hushållskunder 
under 2019–2021. n

Uppdragsbeskrivning
HEAB är ett helägt bolag som har till uppgift 
att distribuera ledningsbunden energi inom 
kommunens område. Uppdraget tillåter även att 
tillhandahålla elförsäljning, vilket sker i dotterbolaget 
i Härryda Energi Elhandel AB.

Siffror i sammandrag, mkr 2017 2016

Summa intäkter 115,9 109,4

Summa kostnader 92,6 90,7

Resultat före bokslutsdispositioner 20,2 18,7

Balansomslutning 441 344
Soliditet, procent 29 32

Ägarandel, procent 100 100

Antal årsarbetare 34 32
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Årets viktigaste händelser
Genom dialog med en rad viktiga intressenter har en 
kartläggning gjorts av väsentliga hållbarhetsfrågor. 
Effektiv resursanvändning, förvaltning, nyproduktion 
och boinflytande är några områden där Förbo kan 
göra stor skillnad. Organisationen har förstärkts med 
ombyggnadsvärdar för att driva boendedialogen i 
våra områden. Ett avtal med Hyresgästföreningen 
tecknades som skapar ytterligare förutsättningar för 
att utveckla samarbetet i våra områden.

I slutet av året blev det klart med planbesked för drygt 
100 nya lägenheter i Landvetter centrum. Under 
året har det varit inflyttning i 116 nyproducerade 
lägenheter i Kungälv och sex lägenheter i Härryda. 
Planbesked finns för ytterligare 1 000 lägenheter 
i Mölndals och Lerums kommuner. Förnyelsen 
av Säteriet i Mölnlycke, där även stambyten ingår, 
fortgick under året. Renoveringen av Brattåsvägen  
i Landvetter avslutades.  

Måluppfyllelse
De övergripande målen nöjda kunder och nöjda 
ägare mäts bland annat genom enkäter. Resultatet 
för serviceindex ökade från 79 till 81,5 och ägarnas 
bedömning förbättrades från 81 till 83. 2017 av- 
slutades Sabo-företagens Skåneinitiativ, där 
företagen antar en kollektiv utmaning att minska 
energianvändningen med 20 procent från 2007 till 
2016. Inom ramen för det samarbetet har energi-
användningen i Förbo minskat med 17 procent.

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgick till 85 
mkr. Hyresförhandlingen innebar en höjning 
med 0,7 procent från 1 januari. Hyresnivån för 
bostadslägenheter uppgick i genomsnitt till 1 088 kr 

per kvm. Kostnaderna för drift och underhåll har varit 
lägre än planerat. Av låneportföljen har 55 procent en 
räntebindning på kortare tid än ett år. Likvida medel 
och outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens 
slut till 89 mkr. 

Framtiden
Med en ny affärsplan tar bolaget sikte på 2020 med 
en tydlig målsättning om att få både nöjda ägare och 
nöjda kunder genom att bygga fler bostäder, agera 
hållbart och stärka erbjudandet mot kund. Tempot 
inom såväl nyproduktion och underhåll kommer att 
vara fortsatt högt. Efterfrågan på bostäder i regionen 
är stor och Förbo vill bidra med minst 100 nya 
bostäder per år. n

Ökar förutsättningarna 
för boinflytande 
 Förbo arbetar vidare för att bygga mer, agera  
hållbart och stärka erbjudandet och satsar för framtiden  
i nära dialog med hyresgäster och kommunerna.

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG –  FÖRBO AB

Uppdragsbeskrivning
Förbo ägs av Härryda (42,0 %), Mölndals (27,6 %),  
Lerums (21,4 %) och Kungälvs kommun (9,0 %).  
Bolaget ska främja ägarkommunernas 
bostadsförsörjning. Verksamheten ska bedrivas 
affärsmässigt och med möjlighet till boendeinflytande, 
förenat med ett etiskt, miljömässigt och socialt 
ansvarstagande. I stort sett hela beståndet är 
bostäder och specialbostäder.

Förbo AB, mkr 2017 2016

Summa intäkter 471 458

Varav försäljning av fastigheter 0 0

Summa kostnader -386 -385

Resultat före bokslutsdispositioner 85 73
Balansomslutning 2 689 2 531

Soliditet, procent 34 34

Ägarandel, procent 42 42

Antal årsarbetare 62 63
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Mkr, där inget annat anges 2017 2016 2015 2014 2013

KOMMUNEN

Folkmängd 37 412 37 108 36 651 36 291 35 732

Skattesats till kommun (%) 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62

Skatteintäkter, utjämning m m 2 056,0 1 950,0 1 850,3 1 769,2 1 728,5

MÅTT FRÅN RESULTATRÄKNINGEN

Årets resultat 93,5 118,1 111,2 122,7 50,0

Verksamhetens nettokostnader -1 941,8 -1 818,9 -1 718,8 -1 631,4 -1 578,0

- varav avskrivningar -118,6 -111,0 -104,7 -95,7 -91,9

Nettokostnadsandel inkl finansnetto
Nettokostn inkl finansnetto/skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning 95% 94% 94% 93% 97%

MÅTT FRÅN KASSAFLÖDESRAPPORTEN

Självfinansieringsgrad  
Resultat efter finansnetto exkl avskrivningar/
nettoinvesteringar 71% 69% 75% 76% 71%

MÅTT FRÅN BALANSRÄKNINGEN

Kassalikviditet  
(Likvida medel + kortfristiga fordringar)/kortfristiga skulder 49% 45% 32% 33% 72%

Balanslikviditet 
Omsättningstillgångar/(kortfristiga skulder + avsättningar) 26% 24% 19% 13% 24%
Totala tillgångar 2 844,1 2 630,7 2 376,2 2 073,9 1 989,3

Soliditet. Eget kapital/totala tillgångar

  – inkl pensionsförpliktelser före 1998 29% 28% 26% 25% 19%

  – exkl pensionsförpliktelser före 1998 51% 52% 54% 58% 54%

Total skuldsättningsgrad 
(Totala skulder + avsättningar)/totala tillgångar 71% 72% 74% 75% 81%
Tillgångar per invånare, kr 76 022 70 892 64 833 57 146 55 672

Skulder per invånare

  – inkl pensionsförpliktelser före 1998 53 726 50 935 47 846 43 056 45 294

  – exkl pensionsförpliktelser före 1998 37 432 34 106 30 098 24 232 25 483

Eget kapital per invånare, kr 22 296 19 959 16 987 14 090 10 378

Borgensåtagande per invånare, kr 7 367 5 295 4 842 2 984 2 776

KONCERNEN

Årets resultat 119,9 143,7 131,6 157,6 75,1
Verksamhetens nettokostnader -1 871,9 -1 750,9 -1 660,7 -1 507,1 -1 526,6
Totala tillgångar 4 398,0 4 020,3 3 619,2 3 231,0 3 101,7
Totala skulder 3 963,5 2 051,7 1 742,8 1 477,3 1 503,9
Nettoinvesteringar 489,8 502,0 393,0 355,8 315,0
Soliditet 30% 30% 29% 28% 24%
Summa eget kapital 1 334,6 1 201,5 1 045,7 909,4 736,4

Fem år i sammandrag
För att få en bild av kommunens och koncernens ekonomiska ställning, redovisas över   
en femårsperiod mått från resultaträkning, kassaflödesrapport samt balansräkning.

Ekonomiska begrepp Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, huvudsakligen räntor.
 Självfinansieringsgrad Anger hur mycket av årets investeringar som finansieras av egna medel. 
 Likviditet Beskriver betalningsberedskapen på kort sikt, exempelvis kassa och bankmedel.
 Soliditet Eget kapital i relation till de totala tillgångarna. Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 

Inledning
SAMMANDRAG
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KOMMUNEN
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen 
tagits upp till anskaffningsvärdet reducerad med 
avskrivningar. För att aktiveras som investering måste 
anläggningstillgången ha en livslängd på minst tre år 
och anskaffningsvärde över 20 tkr. Avskrivningar och 
internränta bokförs den månad investeringen aktiveras. 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. Linjär avskrivning tillämpas 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.

Komponentindelning tillämpas från och med 
2016 på kommunens fastigheter som är anskaffade 
från och med 2005. 34 st fastigheter hanteras med 
komponentavskrivning vilket uppgår till 61% av totalt 
bokfört värde om 1,5 miljarder kronor för kommunens 
fastigheter. De ekonomiska effekten är 9 mkr lägre 
kostnader främst på grund av att underhållsutgifter 
definieras som tillgång istället för kostnad. I övrigt 
tillämpas inte komponentavskrivning i full utsträckning, 
vilket innebär att kommunen avviker från rkr nr 11.4. 
Arbete pågår med att införa komponentavskrivning 
avseende gator och vägar. 

Exploateringstillgångar 
Byggklar mark klassificeras som omsättningstillgång och 
i värdet ingår såväl inköp samt övriga tidigare nedlagda 
utgifter. Ränta påförs årligen exploateringsverksam-
heten. Först när exploateringsprojekten slutredovisas 
redovisas kostnader och intäkter på resultaträkningen, 
vilket avviker från rkr 18.1 och 11.4 samt rkr:s vägled-
ning för markexploatering. Ekonomisk effekt är att vinst 
eller förlust för ett område/projekt inte bokförs löpande 
efterhand som tomter säljs utan först när hela området 
är klart. Det innebär större resultatsvängningar enstaka 
år, vilket även påverkar balansräkningen. 2017 slutredo-
visades 58 mkr avseende fem exploateringsprojekt.

Redovisning av skatteintäkter,  
utjämning och generellt bidrag 
Redovisning och periodisering av skatteintäkter sker 
i enlighet med rkr nr 4.2. Det innebär att årets bok-
slut innehåller definitiv slutavräkning för 2016 och en 
preliminär slutavräkning för 2017 enligt prognos från 
Sveriges kommuner och landsting, skl. Den kommu-
nala fastighetsavgiften periodiseras till det år intäkten 
hänför sig. Särskilt statsbidrag för att stimulera ett ökat 
bostadsbyggande har bokförts 2017 med  
5,6 mkr. 

Övriga intäkter 
Anslutningsavgifter har intäktsförts i samma takt som 
avskrivningar görs på de investeringar som anslutnings-
avgifterna bidragit till att finansiera. Nästkommande 
års periodiserade anslutningsavgifter bokförs som en 
kortfristig skuld, resterande års skuld klassificeras som 
en långfristig skuld. Från och med 2014 hanteras inves-
terings- och gatukostnadsersättning enligt rekommen-
dation rkr nr 18.1. 

Pensioner 
Härryda kommun redovisar pensionsskulden enligt full-
fonderingsmodellen, vilket strider mot gällande lagstift-
ning. Pensionsskulden ska enligt gällande lagstiftning 
redovisas enligt blandmodellen. Regeringen har lämnat 
förslag om att en ny kommunal redovisningslag, lag 
om kommunal bokföring och redovisning, kommer att 
införas från och med 1 januari 2019. I den lagrådsremiss 
som överlämnats finns dock inget förslag om ändrad 

Upplysning om redovisningsprinciper
Härryda kommun tillämpar god redovisningssed och följer i allt väsentligt  
Lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR).

Avskrivningstider  

Mark, kulturbyggnader 0 år

Verksamhets- och publika fastigheter 5–33 år

Affärsfastigheter 20–50 år

Övriga fastigheter 20–33 år

Verksamhetsfastigheter med komponentindelning 15-60 år  

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

Bilar och övriga transportmedel 5–10 år

Immateriella anläggningar 5 år

Konstnärlig utsmyckning 0 år

Räkenskaper
UPPLYSNING OM REDOVISNINGSPRINCIPER

t
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pensionsredovisning. Fullfonderingsmodellen innebär 
att pensionsåtagandet redovisas i balansräkningen som 
en avsättning samt att hela den årliga förändringen 
bokförs som kostnad. Löneskatten ingår i pensions- 
skulden. Kommunen använder beräkningsmodellen 
rips07. Ränta och basbeloppsuppräkning redovisas  
som finansiell kostnad. Pensionsskuld avseende avgifts- 
bestämd ålderspension, som kommer att betalas ut i 
mars 2018 har bokförts som en kortfristig skuld i 2017 
års bokslut. Visstidspensioner beräknas utifrån tecknade 
pensionsavtal. För aktiverade pensionsavtal ingår ränta 
och basbeloppsuppräkning enligt beräkningar från kpa. 
Tecknade avtal enligt Alternativ kap-kl och löneväxling 
till pension redovisas som pensionsförsäkringsavgifter 
för enskilda arbetstagare. Kommunens pensionsskuld 
inkluderar även förtroendevalda som inte ingår i den 
ordinarie pensionsskuldsberäkningen. Ingen del av 
pensionsavsättningen har försäkrats bort.

Öppet för externa transaktioner 
Kommunens redovisning har varit öppen för exter-
na transaktioner till den 9 januari 2018. Därefter har 
kostnader och intäkter överstigande 50 tkr hänförts 
till redovisningsåret. Det förekommer inga väsentliga 
händelser efter räkenskapsperiodens utgång.

Särredovisning av va-verksamheten 
Lag om vattentjänster (sfs 2006:412) ställer krav på att 
vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans 
och resultaträkning upprättas. En redovisning görs på 
sidan 70.

Leasing 
Leasingavtal skall enligt rekommendation nr 13.2. 
klassificeras och redovisas som operationellt och 
finansiellt avtal, varav finansiell leasing redovisas som en 
tillgång i balansräkningen. Kommunens har inga större 
leasingavtal och de som finns klassificeras som operatio-
nella.

Redovisning av lånekostnader 
Härryda kommun tillämpar huvudmetoden i enlighet 
med rkr:s rekommendation nr 15.1. 

Inga jämförelsestörande poster 2017 

Under 2015 återbetalades 13 mkr från afa försäkring 
som avser premier för 2004. I 2013 års bokslut ingår två 
jämförelsestörande poster. AFA försäkring återbetalade 
premier om 27,9 mkr för avtalsgruppsförsäkring samt 
avgiftsbefrielseförsäkring även för åren 2005 och 2006. 
Ytterligare en jämförelsestörande post om sammanlagt 

64,1 mkr till följd av sänkt diskonteringsränta för kom-
munens pensionsförpliktelser ingår det året.  
I bokslut för 2012 förekom det en jämförelsestörande 
post på 30,2 mkr, återbetalning av afa-premier 2007 
och 2008. I kommunens bokslut 2011 ingår en jämfö-
relsestörande post om 55 mkr till följd av sänkt diskon- 
teringsränta för kommunens pensionsförpliktelser. 
Posterna bokförs i linje med rkr nr 18 och redovisas i 
resultaträkningen. Enligt rådets yttrande klassificeras 
posten som en jämförelsestörande post enligt rkr nr 3.1

Effekter av ändrade uppskattningar 
Det förekommer inga effekter på den aktuella rapport-
perioden av ändrade uppskattningar och bedömningar 
som har redovisats under tidigare räkenskapsår.

SAMMANSTÄLLD  
REDOVISNING
I den kommunala koncernen ingår bolag där kommunen 
har en ägarandel på minst 20 procent. Enligt rkr nr 8.2 
har kommunen skyldigheten att upprätta sammanställd 
redovisning om kommunens andel av de kommunala 
koncernföretagens omsättning är fem procent eller mer 
av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag, 
eller om kommunens andel av de kommunala koncern-
företagens 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 ytterligare bolag i 
den sammanställda redovisningen. Den sammanställda 
redovisningen för kommunkoncernen har upprättats 
enligt förvärvsmetoden med proportionell konsoli-
dering. Härryda kommuns bokförda värden på aktier 
i dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens 
egna kapital. Endast Härryda kommuns ägda andel av 
dotterbolagens intäkts- och kostnadsposter respektive 
tillgångs- och skuldposter ingår i sammanställningen. 
Interna transaktioner av väsentlig betydelse har elimine-
rats. Inga förändringar har skett under året i kommun-
koncernens sammanställning. n

Räkenskaper
UPPLYSNING OM REDOVISNINGSPRINCIPER
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RESULTATRÄKNING miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2017 2016 2017 2016

Verksamhetens intäkter 1 608,3 593,8 900,5 875,4

Verksamhetens kostnader 2 -2 431,5 -2 301,8 -2 604,7 -2 472,3

Avskrivningar 3 -118,6 -111,0 -167,7 -154,0

Verksamhetens nettokostnader -1 941,8 -1 818,9 -1 871,9 -1 750,9

Skatteintäkter 4 1 890,3 1 783,8 1 890,3 1 783,8

Generella statsbidrag och utjämning 5 165,7 166,2 165,7 166,2

Finansiella intäkter 6 3,5 3,7 3,4 3,7

Finansiella kostnader 6 -24,3 -16,6 -38,1 -35,5

Resultat före extraordinära poster 93,5 118,1 149,4 167,3

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 -18,5 -17,1

Skatt 0,0 0,0 -11,1 -6,4

Årets resultat 7 93,5 118,1 119,9 143,7

Budget 38,5 71,2

KASSAFLÖDESRAPPORT miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2017 2016 2017 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 14 93,5 118,1 119,9 143,7

Justering för av- och nedskrivningar 3 118,6 111,0 167,7 154,0

Justering för överavskrivning 14 0,0 0,0 14,5 13,4

Justering för gjorda avsättningar 15,16 9,7 -23,5 24,6 -13,6

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 8 0,0 0,0 -1,0 -1,1

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 221,8 205,6 325,7 296,4

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 39,2 -51,0 29,1 -58,0

Ökning/minskning tomtmark till försäljning -5,1 1,3 -5,1 1,3

Ökning/minskning kortfristiga skulder 18 13,4 -61,7 1,3 -18,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 269,2 94,1 351,0 221,2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar -0,1 0,0 0,0 0,0

Investering i materiella anläggningstillgångar 9 -316,3 -336,8 -521,5 -527,1

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 9 0,2 0,0 0,0 0,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 13,1 21,0 14,5 21,5

Försäljning/investering av finansiella anläggningstillgångar 11 0,0 -9,7 -0,1 -9,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -303,1 -325,6 -507,1 -515,3

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 17 100,1 224,2 262,1 289,9

Amortering av skuld 17 -3,3 -2,6 -43,3 -12,6

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 11 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 96,9 221,7 218,8 277,3

Årets kassaflöde 63,0 -9,7 62,7 -16,9

Likvida medel vid årets början 10,9 20,6 12,6 29,5

Likvida medel vid årets slut 73,8 10,9 75,2 12,6

Räkenskaper
RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESRAPPORT
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BALANSRÄKNING miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2017 2016 2017 2016

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,1 0,1 0,1

Materiella anläggningstillgångar

      Mark, byggnader, tekniska anläggningar 10 2 327,2 2 150,2 3 472,9 3 231,6

      Maskiner och inventarier 10 124,2 116,8 507,5 409,8

Finansiella anläggningstillgångar 11 73,7 73,6 58,6 58,5

Summa anläggningstillgångar 2 525,2 2 340,7 4 039,1 3 700,0

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 0,0 0,0 0,0 0,0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Tomtmark för försäljning 90,5 85,4 90,5 85,4

Fordringar 12 154,6 193,8 193,2 222,3

Likvida medel 13 73,8 10,9 75,2 12,6

Summa omsättningstillgångar 318,9 290,0 358,9 320,3

Summa tillgångar 2 844,1 2 630,7 4 398,0 4 020,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 14 834,1 740,6 1 334,6 1 201,5

      varav årets resultat 93,5 118,1 119,9 143,7

Avsättningar

      Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 770,7 770,9 771,9 772,1

      Avsättning skatteskuld obeskattade reserver 0,0 0,0 59,7 44,9

      Övriga avsättningar 16 10,0 0,0 10,0

Skulder

      Långfristiga skulder  17 763,0 666,1 1 680,3 1 461,4

      Kortfristiga skulder 18 466,4 453,0 541,6 540,3

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 844,1 2 630,7 4 398,0 4 020,3

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensförbindelser 19 275,6 196,5 15,6 16,5

Donationsfonder 0,0 0,0 0,0 0,0

Ställda panter 0,0 0,0 700,4 0,0

Övriga ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,3 0,0

Koncerninterna ekonomiska förhållanden 20

EKONOMISKA BEGREPP

Resultaträkningen Sammanfattar årets kostnader och  
intäkter och visar årets resultat.

Avskrivning Minskning av det bokförda värdet av en  
anläggningstillgång.

Kassaflödesrapport Hur årets drift-, investerings- och  
låneverksamhet påverkar rörelsekapitalet.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut 
fördelat på tillgångar och skulder.

Anläggningstillgångar Fast och lös egendom som kommunen 
stadig varande innehar, exempelvis värdepapper, fastigheter  
och anläggningar.

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

Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar och skulder, det vill säga 
den del som finansierats av det egna resultatet.

Avsättningar En ekonomisk förpliktelse vars belopp eller förfal-
lotidpunkt inte är helt bestämd.

Långfristiga skulder Skulder med löptider längre än ett år.

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

Räkenskaper
BALANSRÄKNING
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2017 2016 2017 2016

NOT 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 9,1 6,4 115,0 106,2

Taxor och avgifter 173,0 165,7 167,5 160,2

Hyror och arrenden 39,0 34,1 230,5 221,0

Bidrag 198,8 247,6 198,8 247,6

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 127,4 125,3 127,8 125,7

Exploateringsintäkter 60,8 14,7 60,8 14,7

Realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 608,3 593,8 900,5 875,4

NOT 2 Verksamhetens kostnader

Löner, sociala avgifter, pensionskostnader -1 549,1 -1 436,9 -1 594,3 -1 478,7

Bränsle, energi och vatten -29,4 -27,7 -41,9 -40,0

Köp av huvudverksamhet -420,9 -426,8 -420,5 -426,4

Lokal- och markhyror -30,1 -26,6 -25,2 -23,7

Lämnade bidrag -57,2 -57,3 -57,2 -57,3

Realisationsförluster och utrangeringar -6,1 -16,7 -6,5 -16,7

Övriga kostnader -338,8 -309,8 -459,1 -429,5

Summa -2 431,5 -2 301,8 -2 604,7 -2 472,3

NOT 3 Avskrivningar

Avskrivningar immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivning byggnader och anläggningar -92,2 -86,2 -123,8 -114,7

Avskrivning maskiner och inventarier -26,3 -24,8 -43,9 -29,3

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa -118,6 -111,0 -167,7 -154,0

NOT 4 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 1 896,0 1 789,8 1 896,0

Preliminär slutavräkning innevarande år -7,5 -7,5 -7,5

Slutavräkningsdifferens föregående år 1,9 1,5 1,9

Summa 1 890,3 1 783,8 1 890,3 1 783,8

NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag

Inkomstutjämningsbidrag 35,1 49,5 35,1

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0

Införandebidrag 0,0 0,0 0,0

Regleringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Kostnadsutjämningsbidrag 44,4 40,1 44,4

Bidrag för LSS-utjämning 4,4 1,2 4,4

Kommunal fastighetsavgift 68,4 64,7 68,4

Generella bidrag från staten 13,8 11,9 13,8

Summa 166,0 167,4 166,0 167,4

Räkenskaper
NOTER

t
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2017 2016 2017 2016

forts. NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Avgifter i utjämningssystemen

Regleringsavgift -0,4 -1,2 -0,4 -1,2

Summa -0,4 -1,2 -0,4 -1,2

NOT 6 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar 2,6 2,9 2,6 2,9

Ränteintäkter 0,4 0,4 0,5 0,4

Övriga finansiella intäkter 0,5 0,4 0,3 0,4

Summa 3,5 3,7 3,4 3,7

Finansiella kostnader

Räntekostnader -6,3 -7,9 -20,0 -26,7

Ränta på pensionsskuld -17,7 -8,5 -17,7 -8,5

Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,2 -0,3 -0,3

Summa -24,3 -16,6 -38,1 -35,5

NOT 7 Jämförelsestörande poster

Verksamhetens intäkter

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0

NOT 8 Ej likvidpåverkande poster

Latent skatt obeskattade reserver -1,0 -1,1

Summa -1,0 -1,1

NOT 9 Nettoinvesteringar

Bruttoinvesteringar -316,4 -336,8 -521,5 -527,1

Investeringsbidrag och investeringsinkomster 17,2 3,1 17,2 3,1

Försäljning/Utrangering av anläggningstillgångar 
samt överföring till annat slag av tillgång 13,1 21,0 14,5 21,5

Summa -286,1 -312,7 -489,8 -502,5

NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

Kommunens samtliga leasingavtal klassificeras som operationella. Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Pågående investeringar avskrivs ej.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 3 507,8 3 242,1 5 172,3 4 810,9

Ackumulerade avskrivningar -1 180,6 -1 091,9 -1 699,5 -1 579,2

Bokfört värde 2 327,2 2 150,2 3 472,9 3 231,6

Avskrivningstider 10-33 år 10-33 år

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 439,3 406,4 1 050,7 910,8

Ackumulerade avskrivningar -315,1 -289,6 -543,1 -501,0

Bokfört värde 124,2 116,8 507,5 409,8

Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år

Räkenskaper
NOTER

t
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2017 2016 2017 2016

forts. NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 2 150,2 1 948,6 3 231,6 2 937,5

Investeringar 282,4 308,7 378,2 430,2

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -13,1 -21,0 -13,1 -21,3

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -92,2 -86,2 -123,8 -114,8

Överföring från eller till annat slag av tillgång -0,1 0,0 -0,1 0,0

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 2 327,2 2 150,2 3 472,9 3 231,6

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 116,8 113,6 409,8 352,4

Investeringar 33,8 28,0 143,0 96,9

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -0,1 0,0 -1,4 -0,6

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,6

Avskrivningar -26,3 -24,8 -43,9 -39,4

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,1 0,0 0,1 0,0

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 124,2 116,8 507,5 409,8

NOT 11 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar 41,5 41,5 26,4 26,4

Obligationer, förlagsbevis m.m 4,2 4,2 4,2 4,2

Långfristiga fordringar VA- och gatukostnadslån 0,3 0,3 0,3 0,3

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostadsrätter 27,7 27,7 27,7 27,7

Summa 73,7 73,6 58,6 58,5

Aktier 15,6 15,5 0,5 0,4

varav Förbo AB 8,0 8,0 0,0 0,0

varav Härryda Energi AB 7,1 7,1 0,0 0,0

Andelar 25,9 25,9 25,9 25,9

Summa aktier och andelar 41,5 41,5 26,4 26,4

NOT 12 Fordringar

Kundfordringar 13,0 17,3 18,2 18,8

Förutbetalda kostnader 22,2 24,0 25,5 26,2

Upplupna intäkter 53,5 50,6 69,4 68,1

Diverse kortfristiga fordringar 47,1 35,4 61,3 42,7

Statlig ersättning Migrationsverket 18,8 66,5 18,8 66,5

Interimsfodringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Fordran skattekonto 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 154,6 193,8 193,2 222,3

* Bland andelar redovisas andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening som uppgår till 870 168 kr samt en särskild insats på 25 061 774 kr som 
inbetalades 2015, sammanlagt 25 931 939 kr. Kommuninvest ekonomisk förening har dessutom beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 6 729 961 kr 
för Härryda kommun. Härryda kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick per 2017-12-31 till 32 661 900 kr.  
 

Räkenskaper
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2017 2016 2017 2016

NOT 13 Likvida medel

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0

Bank 63,5 10,9 64,9 12,6

Likviditetsöverskott HEAB 10,3 0,0 10,3 0,0

Kassa koncernkonto 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 73,8 10,9 75,2 12,6

Kommunen har en checkkredit på 150 mkr. 

NOT 14 Eget kapital

IB eget kapital 740,6 622,6 1 201,5 1 045,7

Årets resultat 93,5 118,1 119,9 0,0

Utdelning, HEAB och Förbo AB 0,0 0,0 -1,2 143,7

Omräknad effekt av införande av komponentavskrivning Förbo AB 0,0 0,0 -1,3

Överavskrivning/omföring uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 14,5 13,4

Summa utgående balans 834,1 740,6 1 334,6 1 201,5

Kommunen tillämpar inte Resultatutjämningsreserv.

NOT 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser inkl löneskatt

Särskild avtals-/visstidspension 0 0,0

Nya regler för pension för förtroendevalda (OPF-KL)* 0,5 0,4

Avsättning pensioner före 1998 490,6 502,5

Avsättning efter 1998 129,1 117,5

Summa pensioner 620,2 620,4

      Löneskatt 150,5 150,6

Summa avsatt till pensioner 770,7 770,9 771,9 772,1

Antal personer med särskild avtals-/visstidspension

      Politiker 0 0

      Tjänstemän 0 0

Aktualiseringsgrad 95,0% 94,0%
Med aktualisering menas att den anställdes tjänstetid och intjänad pensionsrätt utreds och att KPA:s register uppdateras. Innan en person är aktualiserad 
beräknas premien utifrån antaganden om tjänstetiden, medan det efter aktualiseringen räknas på det faktiska värdet.

Specifikation - Avsatt till pensioner

Varav avsättning pensioner före 1998

   Ingående avsättning 624,5 650,5

Årets utbetalningar -26,2 -24,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning exkl. diskonteringsränta 14,6 7,2

Aktualisering -0,4 -2,3

Övrig post 0,0 -1,5

Förändring av löneskatt -2,9 -5,1

Summa avsatt till pensioner intjänad fr o m 1998, UB 609,6 624,5 609,6 624,5

Varav pensionsavsättning intjänad fr o m 1998

   Ingående avsättning 146,4 143,3

Räkenskaper
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2017 2016 2017 2016

forts. NOT 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser inkl löneskatt

Årets utbetalningar -4,4 -4,1

Nyintjänad pension inklusive efterlevande pensioner 13,2 5,4

Ränte- och basbeloppsuppräkning exkl. diskonteringsränta 3,1 1,3

Övrig post -0,1 0,0

Förändring av löneskatt 2,9 0,5

Summa avsatt till pensioner intjänad fr o m 1998, UB 161,1 146,4 161,1 146,4

NOT 16 Övriga avsättningar

Marksanering 10,0 0,0 10,0 0,0

Summa 10,0 0,0 10,0 0,0

NOT 17 Långfristiga skulder

Ingående skuld 666,1 444,4 1 461,4 1 184,1

Nyupplåning under året 100,1 224,2 262,1 289,9

Årets amorteringar -3,3 -2,6 -43,3 -12,6

Summa 763,0 666,1 1 680,3 1 461,4

   Lån i banker och kreditinstitut 600,0 550,0 1 517,3 1 345,3

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

   Investeringsbidrag 26,0 11,9 26,0 11,9

   Gatukostnadsersättningar 15,2 13,2 15,2 13,2

   Anslutningsavgifter 121,8 91,1 121,8 91,1

Summa förutbetalda intäkter 163,0 116,1 163,0 116,1

Summa långfristiga skulder 763,0 666,1 1 680,3 1 461,4

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar periodiseras fr o m 2014  linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Andel som förfaller inom 1 år 17% 9% 27% 26%

Andel som förfaller inom 1-4 år 33% 27% 51% 45%

Andel som förfaller efter 4 år 50% 64% 21% 29%

Andel lån med rörlig ränta 58% 55% 48% 48%

Andel lån med fast ränta 42% 45% 52% 52%

Genomsnittsränta 1,0% 1,2%

Kreditgivare

Kommuninvest 600,0 550,0 860,0 730,0

Övriga 163,0 116,1 657,3 731,4

Summa 763,0 666,1 1 517,3 1 461,4

NOT 18 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 10,3 0,0 10,3 1,9

Leverantörsskulder 115,8 108,2 148,8 147,6

Moms och särskilda punktskatter 4,3 3,9 4,8 3,9

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 24,0 22,1 25,0 23,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 247,7 236,0 283,9 267,8

   varav semester- och övertidsskuld 88,0 82,2 89,9 84,0

   varav upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension 53,1 49,7 53,4 50,1

   varav upplupen särskild löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension 24,9 23,5 26,1 24,8

Räkenskaper
NOTER

t
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2017 2016 2017 2016

forts. NOT 18 Kortfristiga skulder

Exploateringsverksamhet 58,4 78,0 58,4 78,0

Utnyttjad checkkredit 0,0 0,8 4,5 11,3

Övriga kortfristiga skulder 5,9 4,1 5,9 6,6

Summa 466,4 453,0 541,6 540,3

NOT 19 Borgensförbindelser*

Kommunägda företag

GRYAAB 0,0 0,0 0,0 0,0

Härryda Energi AB 260,0 180,0 0,0 0,0

Räddningstjänsten Storgöteborg 6,8 7,0 6,8 7,0

Renova 0,5 0,5 0,5 0,5

Summa Kommunägda företag 267,3 187,6 7,3 7,5

Föreningar

Pixbo Tennisklubb 2,4 2,4 2,4 2,4

Hindås Tennisklubb 3,5 3,9 3,5 3,9

Landvetter tennisklubb 2,3 2,4 2,3 2,4

Summa föreningar 8,2 8,7 8,2 8,7

Egna hem och småhus 0,1 0,3 0,1 0,3

Summa borgensförbindelser 275,6 196,5 15,6 16,5

Enhet
Ägd 

andel Försäljning, mkr Lån, mkr
Räntor, aktieutdelning och 

borgensavgifter, mkr Borgen, mkr

Intäkt Kostnad Givare Mottagare Intäkt Kostnad Givare Mottagare

Kommunen 8,1 13 1,2 260

Förbo AB 42% 5 6,1 0,1

Härryda Energi AB 100% 8,6 2,6 1,2 260

NOT 20 Koncerninterna förhållanden

Räkenskaper
NOTER

* Härryda kommun har i augusti 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser.  
Samtliga 288 kommuner och landsting som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.   

 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnde borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 
till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  

 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Härryda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor.  Kommunens andel av 
förpliktelserna uppgick till 1 051 853 096 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 068 017 451 kronor.  



66

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT tusen kronor

Benämning (belopp i tkr)
Projekt-
budget

Prognos/
Utfall 

projekt-
avvikelse

Utfall 
2017

Budget-
avvikelse

 2017

Budget-
avvikelse

 2017

P=
Pågående 
A
=Avslutat

Beräknas 
avslutas

netto netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift netto

Sektor för utbildning och kultur

Investering förskola 3 338 1 249 1 249

Investering grundskola 7 894 1 518 1 518

Investering Utveckling, Fritid 
ungdom och Folkhälsa, ledning 54 346 346

Investering gymnasium/ 
vuxenutbildning 2 165 635 635

Investering kultur 40 1 059 40 642 682

Summa utbildning och kultur 40 14 510 40 4 390 4 430

Sektor för socialtjänst summa 0 4 461 0 7 869 7 869

Sektor för samhällsbyggnad

Cirkulationsplats Platåv- 
Boråsvägen med anslutning till 
Solstens industriområde 4 000 0 14 250 9 478 11 250 -2 802 8 448 P

Våren 
2018

Upprustning Råda Torg 15 500 0 0 3 107 0 1 225 1 225 P
Sommar 

2018

Stenbrottet, två trevägskorsning-
ar längs Benarebyvägen 13 500 0 0 2 834 0 2 705 2 705 P 2018

Trafikmiljöåtgärder, bla buller och 
trafiksäkerhet 279 2 614 279 252 531 P

Övrigt skattefinansierat 2 457 13 067 2 457 62 772 65 228

Summa skattefinansierat 16 986 31 101 13 986 64 151 78 137

VA-investeringar kopplat till färdi-
ga exploateringsområden 0 70 660 -11 000 329 -10 671 P

Investeringar VA-verk, process-
hall Finnsjön 0 37 415 0 -2 655 -2 655 P 2018

Nytt vattenverk Västra Nedsjön 0 6 330 0 42 670 42 670 P

Investeringar nya ledningar  
utanför exploatering 101 900 0 0 689 0 51 359 51 359 P

Ny byggnad för återanvändning 
på Bråta 1 650 0 0 17 0 1 159 1 159 P 2018

Övrigt avgiftsfinansierat 0 4 122 0 8 488 8 488

Summa avgiftsfinansierat 0 119 233 -11 000 101 350 90 350

Summa samhällsbyggnad 16 986 150 334 2 986 165 501 168 487

Räkenskaper
INVESTERING

t
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STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT tusen kronor

Benämning (belopp i tkr)
Projekt-
budget

Prognos/
Utfall 

projekt-
avvikelse

Utfall 
2017

Budget-
avvikelse

 2017

Budget-
avvikelse

 2017

P=
Pågående 
A
=Avslutat

Beräknas 
avslutas

netto netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift netto

Sektor för teknik och förvaltningsstöd

Västergärdets förskola,  
6 avd nybyggnad 0 21 866 0 -1 424 -1 424 A

Förskola Rävlanda,  
3 avd nybyggnad 30 750 0 0 13 576 0 15 693 15 693 P 2018

Backaskolan,  
320 elever nybyggnad 118 272 8 271 0 25 023 0 14 771 14 771 P 2018

Östra Bygården  
12 lgh tillbyggnad 37 620 0 0 8 362 0 591 591 P 2018

Östra Backa gruppbostad,  
6 lgh nybyggnad 0 4 788 -950 -950 A

HVB-boende för  
ensamkommande flyktingbarn, 
10-12 pl Landvetter 0 575 0 10 751 10 751 A

HVB-boende för  
ensamkommande flyktingbarn, 
10-12 pl Mölnlycke 0 0 0 11 935 11 935 A

Stödboende Orrekullen 10 lgh 13 860 0 0 4 622 0 6 158 6 158 P 2018

Pinntorps idrottshall 54 000 0 0 15 882 0 26 717 26 717 P 2018

Sporthall Mölnlycke fabriker, 
nybyggnad 110 000 0 0 203 0 33 726 33 726 P 2020

Djupedals gymnastikhall 35 000 0 0 153 4 824 4 824 P 2021

Lunnaskolan, ombyggnad kök 
och matsal 8 000 -1 802 0 555 4 445 4 445 P 2018

Upprustning  
ventilationsanläggningar  
på förskolor/skolor 0 4 140 0 -140 -140 A

Komponentutbyten fastighet 150 8 222 150 -8 222 -8 072 A

Förändring av IT-plattform 0 5 339 0 -2 435 -2 435 A

Övrigt  
teknik och förvaltningsstöd 0 33 770 0 14 920 14 920

Summa  
teknik och förvaltningsstöd 150 147 076 150 131 360 131 510

Sektor för administrativt stöd 
summa 0 0 0 4 582 4 582

Totalt kommunen 17 176 316 381 3 176 313 702 316 878

Räkenskaper
INVESTERING



68

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

EXPLOATERING tusen kronor

Sektor för samhällsbyggnad               Bokslut 2017-12-31

Namn Beskrivning/Status Budget 2017 IB 2017 UB 2017
Resultat-

redovisning

Industrimark

Airport City Detaljplanearbete och utbyggnad av 
gata, vatten och avlopp i etapper. 
Härryda kommun äger ca 220 000 kvm 
byggbar mark i etapp 4.

Inkomst 0 0 0

Utgift 0 13 0

Netto 0 0 13 0

Björkåsen Försäljning av industrimark pågår, cirka 
3 500 kvm finns tillgängligt.

Inkomst 9 877 9 877 0

Utgift 500 4 496 4 516 0

Netto 500 -5 381 -5 361 0

Björröd Försäljning av industrimark pågår, totalt 
inom Björrödsområdet finns cirka 200 
000 kvm mark tillgängligt.

Inkomst 10 000 29 792 45 002 0

Utgift 15 055 15 214 0

Netto -10 000 -14 737 -29 788 0

Bårhults 
företagspark

Utbyggnad gata och kommunalt vatten 
och avlopp färdigställt våren 2018. Ca 
140 000 kvm planlagd industrimark för 
verksamhetsetableringar, varav ca 70 000 
kvm är sålt. Markförsäljning pågår.

Inkomst 20 000 1 103 4 393 0

Utgift 18 816 41 069 0

Netto -20 000 17 713 36 676 0

Företagsparken II Slutredovisas 2017. Totalt har ca 
105.000 kvm industrimark sålts av 
kommunen.

Inkomst 51 084 0 51 084

Utgift 32 477 0 29 726

Netto 0 -18 607 0 -21 358

Hindås 
industriområde

Försäljning av industrimark pågår, cirka 
20 000 kvm mark finns tillgängligt för 
försäljning

Inkomst 2 164 2 164 0

Utgift 713 718 0

Netto 0 -1 451 -1 446 0

Mölnlyckemotet Detaljplaneläggning pågår. Området 
beräknas innehålla ca 30.000 kvm 
industrimark.

Inkomst 10 000 0 0 0

Utgift 10 000 0 0 0

Netto 0 0 0 0

Mark för bostäder

Bocköhalvön Detaljplaneläggning och gatukostnads-
utredning pågår.

Inkomst 0 0 0

Utgift 12 000 0 0 0
Netto 12 000 0 0 0

Björkelidsvägen Detaljplan laga kraft sommaren 2017. 
Bostäder i flerbostadshus om 72 lägen-
heter samt radhus om 9 äganderätter 
beräknas byggstarta hösten 2018.

Inkomst 1 000 0 0 0

Utgift 5 000 21 21 0
Netto 4 000 21 21 0

Enebacken Första etappen med18 radhus och 46 
lägenheter i flerbostadshus färdigställ-
des hösten 2016. Detaljplanearbete för 
etapp 2 pågår. 

Inkomst 16 150 16 165 0

Utgift 20 894 14 932 0
Netto 0 4 744 -1 233 0

Fagervallen 
Hindås

Slutredovisas 2017. Totalt har förskola, 
46 kommunala småhustomter och 60 
lägenheter i flerbostadshus uppförts.

Inkomst 20 017 0 20 017

Utgift 18 119 0 16 622
Netto 0 -1 898 0 -3 395

Grönsångar-
vägen

Byggnation av bostäder pågår. Området 
omfattar 38 nya småhustomter samt be-
fintlig bebyggelse. Härryda kommun har 
sålt alla sina tomter totalt 17 stycken.

Inkomst 10 000 9 867 37 501 0

Utgift 36 053 0 0
Netto -10 000 26 186 -13 601 0

Räkenskaper
EXPLOATERING

t
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Namn Beskrivning/Status Budget 2016 IB 2017 UB 2017
Resultat-

redovisning

fortsättning  Mark för bostäder

Hindås skola Detaljplaneläggning för skola och 
bostäder pågår. Samrådsförslaget 
innehåller fem tomter för småhus.

Inkomst 0 0

Utgift 0 53
Netto 0 0 53 0

Hönekulla by Slutredovisas 2017. Totalt har 13 
parhus, 36 hyresrätter och 56 bostads-
rätter färdigställs.

Inkomst 34 987 0 34 987

Utgift 24 171 0 21 372
Netto 0 -10 816 0 -13 615

Idrottsvägen Detaljplaneläggning pågår. Området 
beräknas innehålla ca 250 bostäder, 
förskola samt kommersiella lokaler.

Inkomst 0 0 0

Utgift 0 20 0
Netto 0 0 20 0

Kobacka Laga kraft vunnen detaljplan. Kommu-
nalt vatten och avlopp samt standard-
höjning av gata färdigställdes hösten 
2017, ett fåtal nya småhustomter finns 
för nybyggnation.

Inkomst 1 000 3 990 3 996 0

Utgift 2 238 9 025 0

Netto -1 000 -1 752 5 029 0

Landvetters 
Backa

I Östra Backa färdigställs infrastruktur 
våren 2018. Byggnation bostäder pågår 
och 35 lght påbörjades hösten 2018. 
22 tomter till tomtkön med byggstart 
tidigast 2019.

Inkomst 2 608 2 706 0

Utgift 20 000 14 926 42 180 0

Netto 20 000 12 318 39 474 0

Landvetter 
Centrum

Detaljplan för kvarter 2 och 3 vunnit 
laga kraft, byggstart bostäder hösten 
2018. Detaljplanearbete för kvarter 4-6 
pågår.

Inkomst 12 684 12 684 0

Utgift 2 000 8 614 8 644 0
Netto 2 000 -4 070 -4 040 0

Landvetter södra Arbete med fördjupad översiktsplan 
pågår. Under 2018 kommer ett kom-
munalt bolag driva projektet framåt. 
Utbyggnad av kommunal gata, vatten 
och avlopp påbörjas som en del av 
Västra Landvetters Backa 2018.

Inkomst 2 7 0

Utgift 4 000 705 1 439 0

Netto 4 000 703 1 433 0

Norra Önneröd Slutredovisas 2017. Kommunen har 
totalt sålt 38 småhustomter samt mark 
för 18 bostadsrätter och 47 hyresrätts-
lägenheter i flerbostadshus.

Inkomst 50 438 0 50 438

Utgift 31 160 0 25 681
Netto 0 -19 278 0 -24 757

Roskullen Hindås Under hösten 2017 har byggnation av 25 
BGT lägenheter påbörjats. 12 lägenheter 
i flerbostadshus upplåtna med bostads-
rätt påbörjas under våren 2018.

Inkomst 0 5 905 0

Utgift 338 3 017 0
Netto 0 338 -2 888 0

Stenbrottet Byggnation om 9 radhus, 36 bostads-
rätter och 82 hyresrätter pågår, färdig-
ställt under 2018.

Inkomst 4 000 25 021 25 043 0

Utgift 29 742 31 370 0
Netto -4 000 4 721 6 328 0

Stenhuggeriet Slutredovisas 2017. Utbyggnad av kommunalt 
vatten och avlopp samt standardhöjning 
av gata har genomförts, ett fåtal nya 
småhustomter finns därefter för utbyggnad. 
Kommunen äger en parhustomt.

Inkomst 1 400 1 740 0 4 728

Utgift 18 929 0 9 953

Netto -1 400 17 189 0 5 225

Solåsen Hindås Detaljplaneläggning pågår. Området 
planeras med blandad bebyggelse med 
olika upplåtelseform 

Inkomst 5 10 0

Utgift 1 450 1 450 0
Netto 0 1 445 1 440 0

Säteriet,  
Särskilt boende

Detaljplaneläggning av särskilt boende 
samt upphandling av vårdbolag pågår. 
Preliminär byggstart 2020.

Inkomst 0

Utgift 15

Netto 0 0 15 0

Summa netto -3 900 7 388 32 143 -57 900

Räkenskaper
EXPLOATERING
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NOTER tusen kronor 2017 2016

1 Verksamhetens intäkter 63 813 59 433

Brukningsavgifter 61 443 57 658
Övriga intäkter 2 370 1 775

2 Verksamhetens kostnader 47 410 52 935

Entreprenadköp av verksamhet 19 413 18 345
Personalkostnader 11 403 11 681

Övriga kostnader (konsulter, el,  
förbrukningsmaterial m m) 16 594 22 909

3 Avskrivningar 9 794 8 102

Affärsfastigheter 9 294 7 523
Maskiner och inventarier 500 579

4 Finansiella intäkter 2 213 1 692

Ränta på ej resultatförda  
anläggningsavgifter 2 213 1 692

5 Finansiella kostnader 6 278 5 124

Ränta på investeringsutgifter 6 278 5 124

NOTER tusen kronor 2017 2016

6 Verksamhetens anläggningar 385 669 276 504

Materiella anläggningstillgångar
Affärsfastigheter 384 090 274 542
Maskiner och inventarier 1 579 1 962

7 Fordringar 2 736 2 543

Kundfordringar i kommunens  
debiteringssystem 2 736 2 543

8 Eget kapital -496 -3 040

Verksamhetens resultatfond där  
överskott i resultaträkningen 
fonderas -496 -3 040

9 Långfristiga skulder 382 331 276 095

Lån från kommunen 262 973 185 016
Kvarvarande skuld avseende  
anläggningsavgifter 119 358 91 079

10 Kortfristiga skulder 2 518 2 173

2017 års periodiserade 
anläggningsavgifter 2 447 2 054
Kunder 71 119

RESULTATRÄKNING tusen kronor NOT 2017 2016

Verksamhetens intäkter 1 63 813 59 433
Verksamhetens kostnader 2 -47 410 -52 935
Avskrivningar 3 -9 794 -8 102
Verksamhetens nettokostnader 6 609 -1 604

Finansiella intäkter 4 2 213 1 692
Finansiella kostnader 5 -6 278 -5 124
Resultat före extraordinära poster 2 544 -5 036

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat 2 544 -5 036

BALANSRÄKNING tusen kronor

TILLGÅNGAR

Affärsfastigheter 384 090 274 542
Maskiner och inventarier 1 579 1 962
Summa anläggningstillgångar 6 385 669 276 504

Fordringar 2 736 2 543
Summa omsättningstillgångar 7 2 736 2 543

Summa tillgångar 388 405 279 047

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 8 -496 -3 040
varav årets resultat 2 544 -5 036
Avsättningar

Avsättning för pensioner 4 052 3 819

Summa avsättningar 4 052 3 819

Långfristiga skulder 9 382 331 276 095
Kortfristiga skulder 10 2 518 2 173
Summa skulder 384 849 278 268

Summa eget kapital och skulder 388 405 279 047

Särredovisning av 
va-verksamheten

Lag om vattentjänster 
(SFS 2006:412) ställer krav 
på att vattenverksamheten
särredovisas och att 
särskild balansräkning och 
resultaträkning upprättas. 
En fullständig redovisning 
görs i en särskild handling 
”Verksamheten för
vattentjänster
Årsredovisning 2017”

Räkenskaper
VA-VERKSAMHETEN
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Övrigt
REVIS IONSBERÄTTELSE

t
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Övrigt
REVIS IONSBERÄTTELSE
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