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Kommunkoncernen – Härryda kommun, Härryda Energi, 
Förbo och Landvetter Södra – redovisar ett starkt 
resultat på 271 miljoner kronor. Av dessa är 234 miljoner 

Härryda kommuns resultat, vilket motsvarar åtta procent 
av omsättningen på tre miljarder kronor. I resultatet ingår 

ett extra tillskott från staten på sammanlagt 95 miljoner i 
form av ett generellt  statsbidrag samt coronastöd. Intäkter från 

exploateringen tillför 69 miljoner, varav 52 är en ersättning från exploatören 
av Mölnlycke fabriker. Soliditeten är 32 procent och har stärkts med en 
procentenhet från 2019.

Resultat: 
271 miljoner 

kronor

Vi är 
38 246

invånare

Coronapandemin präglar året
Coronaviruset har påverkat förvaltningens arbete på alla nivåer och 

verksamheterna har snabbt fått ställa om efter myndigheternas riktlinjer och 
rekommendationer. Året har också inneburit stora utmaningar för många av 

kommunens målgrupper, både internt och externt. 

Läs mer på sidan 9–10

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2020. 

 2020  I  KORTA DRAG

Förskola och 
familjedaghem

Gator, vägar  
och parker

Övrigt,  
räddningstjänst m m

Läs mer på sidan 11
Läs mer på sidan 19

Kulturhus fyller jämnt
Kulturhusen i Mölnlycke och Landvetter fyller  
30 respektive 5 år – härliga år med höga 
utlåningssiffror, uppskattade aktiviteter och 
evenemang samt mängder av besökare. 

2020 var också året då Rävlanda blev ett så kallat 
meröppet bibliotek där låntagarna har tillgång till 
biblioteket alla dagar (finns i Hindås också).

Antalet invånare vid 
årsskiftet är 38 246 
personer. Under året ökar 
vi med 0,7 procent. Invånarnas 
medelålder är 39,5 år, jämfört med 
rikets 41,4 år.  Arbetslösheten i kommunen är  
5 procent, jämfört med 8,8 procent i riket.

Stort intresse för saneringsprojekt   
Under sommaren tar Härryda kommun hjälp 
av grisarna Albert och Herbert för att på ett 
miljövänligt sätt sanera den invasiva växten 
parkslide i ett skogsområde i Mölnlycke. Om 
galtarnas uppbökande av ogräsets rötter lyckats 
får vi veta till våren. 

LANDVETTER

RÄVLANDA MÖLNLYCKE

Göteborgsregionens  
bästa företagsklimat 
I Svenskt Näringslivs årliga ranking 
av kommunernas företagsklimat 
klättrar Härryda från plats tio 
till sju, vilket placerar oss i topp bland 
Göteborgsregionens kommuner.  Vår strävan 
mot Sveriges bästa näringslivskommun fortsätter!

Många synpunkter på fördjupad  
översiktsplan för Landvetter Södra 
Första samrådet för den fördjupade översiktsplanen 
för Landvetter Södra – det nya samhället som 
börjar byggas om drygt tre år – är ute för 
synpunktsinhämtning. Intresset är stort, 140 yttranden 
och synpunkter kom in och behandlas nu. 

Så här 
fördelas 

3 miljarder 
kronor



Ett starkt år trots  
stora utmaningar 
Pandemin har präglat året och förvalt-
ningens arbete. Trots stora utmaningar 
har verksamheterna levererat med hög 
kvalitet och god service. Störst utmaningar 
har delar av socialtjänsten samt utbildning, 
kultur och fritid ställts inför, där det 
ofta krävts snabba omställningar för 
att kunna följa myndigheternas råd och 
rekommendationer.  Verksamheterna har 
hanterat utmaningarna med lösningsfokus 
och flexibilitet, vilket är helt i linje med 
kommunens vision, där arbetet med 
implementering fortsätter.    

Arbetet för att bli Sveriges bästa närings-
livskommun resulterade i ännu en topp-
placering som nummer sju i landet och bäst 
i Göteborgsregionen.  

Den höga takten i framtagandet av detalj- 
planer för bostäder har fortsatt under året. 
Nya bostäder har färdigställts i Säteriet, 
Mölnlycke fabriker och vid Björkelid i 
Rävlanda.   

Året slutar med ett bra verksamhetsresultat 
och ett historiskt stort ekonomiskt över-
skott. Det statliga pandemistödet bidrar 
till att Härryda 
kommun har 
goda ekonomiska 
förutsättningar 
under 2021 och 
inför budget 2022. 

Peter Lönn
kommundirektör

Vi tar 
ansvar

Vi 
investerar

Vi har 
2 910 

anställda

God ekonomisk hushållning är viktigt. Med det menar kommunfullmäktige 
att vi ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion 
av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekono-

miska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

Under året investerar kommunkoncernen 607 miljoner kronor. 
Av dessa investerar Härryda kommun nästan 400 miljoner i 
bland annat nya ledningar för vatten och avlopp, vattenverk, 
skolor, idrottshallar samt gator och vägar. En annan större 
post, ungefär 170 miljoner, investeras i fastighetsunderhåll 

och nyproduktion i vår ägarandel i Förbo.

Vid årsskiftet är antalet tills- 
vidareanställda i kommun- 

koncernen 2 910 personer.  
Av dessa arbetar 2 848 personer i 

Härryda kommun, varav 54 procent inom 
sektorn för utbildning, kultur och fritid och 29 
procent inom sektorn för socialtjänst. Personalkost-
naderna utgör 61 procent av kommunens kostnader.

Tre större bostadsprojekt i 
Mölnlycke byggstartar under 2020: 
Äldreboendet på Säteriet med 54 
lägenheter, 120 seniorlägenheter vid 
Hulebäcksgymnasiet samt kvarteret 
Väven vid Mölnlycke fabriker. 

Snart kan vi välkomna  
fler Mölnlyckebor!

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2020. 
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Omsorg äldre och 
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Kultur och fritid  

Gymnasium  
och vuxen- 
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Läs mer på sidan 46

 Läs mer på sidan 17

Läs mer på sidan 24

3%

4%

1%

26%

7%

32%

9%

3%

15%

Årets konsumentkommun – igen!  
För andra året i rad utses Härryda till Årets 
konsumentkommun. Vi är fortfarande bäst 
i landet när det gäller stöd och service till 
konsumenter enligt granskningen från Råd & 
Rön och Sveriges Konsumenter.

Fler bostäder på gång  
i Mölnlycke

Daniel Kjellberg – Råd & Rön 
Fredrik Karner – livsmedelsinspektör
Lars Sundling – Konsumentvägledare

Så här 
fördelas 

3 miljarder 
kronor
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Årsredovisningen 
är kommunstyrelsens 
rapport till kommunfullmäktige 
för verksamhetsåret 2020.

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
2020

En kortversion

av Härryda kommuns

årsredovisning
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Verksamhetsredovisningen omfattar förvaltningens sektorer. 
Inom varje sektor beskrivs årets viktigaste händelser, 
uppföljning av grunduppdrag samt ekonomi.  
Här redovisas dotterbolagen samt kommunens  
Agenda 2030 arbete.

Förvaltningsberättelsen utgör en sammanfattning av  
årsredovisningen, med fokus på väsentliga delar av  
kommunens ekonomi och verksamhet.

INNEHÅLL

INLEDNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSREDOVISNING

ÖVRIGT

Kommunstyrelsens ordförande  4

Den kommunala koncernen 7

Översikt över verksamhetens utveckling 6
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Revisionsberättelse 74

God ekonomisk hushållning 17

Ekonomisk ställning 19

Förväntad utveckling 27

Jämförelser – Kvalitet 29

  – Finansiell profil 32

Balanskravsresultat 23

Viktiga förhållanden för resultat  
och ekonomisk ställning 9  

Händelser av väsentlig betydelse    14  

Styrning och uppföljning  
av den kommunala verksamheten 15

Välfärdsnämndens ordförande 5
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Här visas en sammanställning över driftredovisningen 
fördelat per nämnd sektor och enhet med budget, utfall och 
budgetavvikelse. En sammanställning över invseteringar och 
exploateringsprojekt redovisas.

Politisk organisation 49
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Teknik och förvaltningsstöd 58
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Inledning
ORDFÖRANDE HAR ORDET

Kommunstyrelsens ordförande 
Per Vorberg om 2020

Trots rådande pandemi fortsätter Härryda vara en framgångsrik och uppskattad kommun 
av medborgare och näringsliv. 

Tack vare ett ansvarsfullt arbete med politiska prioriteringar och förvaltningens arbete 
med bland annat budgetföljsamhet fortsätter kommunen ha en stabil ekonomi. Lägger 
vi till finansiella poster, exploateringsintäkter och olika statliga bidragsförstärkningar 
på grund av pandemin blir årets ekonomiska resultat 234 miljoner kronor. Det innebär 
att vi når de finansiella målen mycket väl, vilket är grunden för att vi ska kunna fortsätta 
utveckla Härryda i positiv riktning och ta vår del i ansvaret för regionens utveckling. 
Vi har god kontroll på ekonomin, men vi behöver även fortsättningsvis våga göra 
ansvarsfulla prioriteringar för att bibehålla detta. 

Året med pandemin har påverkat både människor och näringsliv. Det har utmanat 
förvaltningsorganisationen och politiken på olika sätt. Men tack vare tidigt arbete med 
krisledning och styrning, alla anställdas ansträngningar och samverkan med politiken,  
har vi klarat verksamheten bra. 

Under 2020 har antalet byggstarter av bostäder äntligen fått lite fart. Arbetet med en 
ny översiktsplan har kommit igång och många företag vill etablera sig i vår kommun. 
Ytterligare en hög placering i Svenskt Näringslivs ranking för företagsklimat (7) 
och första pris för andra gången i rad i Byggföretagens byggdialogindex, visar att 
förvaltningens arbete utvecklas allt mer mot att vara en serviceorganisation till 
medborgare och näringsliv.  

En förutsättning för att vara en framgångsrik kommun 
är att vi har kompetent personal som trivs på arbetet 
och känner stolthet över att vara en del av Härryda 
kommun. Jag vill passa på att tacka alla anställda för 
det arbete som görs för att kommunen ska vara en 
väl fungerande verksamhet och en viktig del av hela 
samhällsbygget. För allt hänger ihop!

Per Vorberg (M)
kommunstyrelsens ordförande
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Året som gått har starkt präglats av pandemin – allt från vår vardag, liv och hälsa till våra 
välfärdssystem. Inom välfärdsnämndens ansvarsområden; socialtjänst samt utbildning, 
kultur och fritid har mycket fått ställas om, däremot är det bara en liten del av allt som  
fått ställas in, vilket vi är glada för. 

Härryda kommun var tidigt ute med att införa besöksförbud på våra äldreboenden. Ett 
svårt, men nödvändigt beslut att fatta. Under våren gick Hulebäcksgymnasiet över till 
distansundervisning och när det var dags för studenten så fick den ett annat upplägg men 
kunde ändå genomföras i mindre skala. I slutet av höstterminen gick även högstadieeleverna 
över till distansundervisning. Träffpunkterna för äldre fick flytta utomhus och så har det 
fortsatt; ständiga anpassningar för att bromsa smittspridningen. I takt med anpassningarna 
har vi lärt oss att göra mycket digitalt, vilket är positivt.  

Under året har vi arbetat vidare med processen ”Sveriges bästa skola” där lärare, 
rektorer och chefer tillsammans med politiken kommit fram till en gemensam definition. 
Studiero, att känna sig trygg och få ökad kunskap, är de viktigaste nycklarna. Arbetet ska 
implementeras under 2021. Vi fortsätter även arbetet mot Sveriges lägsta arbetslöshet, trots 
årets stora prövningar.

Våra framtida förhoppningar och utmaningar ligger i att fortsätta utvecklas i positiv 
riktning. Vi ska satsa på skolan, på fritidsaktiviteter för alla, minska arbetslösheten, 
minimera behovet av försörjningsstöd samt få fram bostäder i olika former för våra äldre. 
Jag är glad över att vi i början av 2022 kan erbjuda 54  lägenheter i det nya äldreboendet 
som nu byggs på Säteriet i Mölnlycke.

Jag är stolt över våra medarbetares stora arbetsinsatser 
under detta speciella år. Utan dessa starka insatser hade 
inte de goda resultaten i våra verksamheter  
varit möjliga. 

5

Välfärdsnämndens ordförande  
Maria Kornevik Jakobsson om 2020

Maria Kornevik Jakobsson (C) 
välfärdsnämndens ordförande

Inledning
ORDFÖRANDE HAR ORDET
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För valtningsberättelse
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING 

Mnkr, där inget annat anges 2020 2019 2018 2017 2016

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Verksamhetens intäkter 986,6 948,6 922,2 900,5 875,4

Verksamhetens kostnader -2 788,5 -2760,5 -2721,2 -2604,7 -2472,3

Årets resultat 270,8 140,9 63,3 119,9 143,7

Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998 33% 32% 30% 30% 30%

Soliditet exkl pensionsförpliktelser före 1998 43% 44% 43% 44% 45%

Nettoinvesteringar 607,2 414,3 337,6 504,3 524,0

Självfinansieringsgrad 76% 86% 73% 57% 57%

Långfristig låneskuld 2 234,2 1 895,5 1 806,5 1 680,3 1 461,4

Antal tillsvidareanställda 2 910 2 917 2 958

KOMMUNEN

Folkmängd 38 246 37 977 37 802 37 412 37 108

Kommunal skattesats 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62

Verksamhetens intäkter 662,6 643,8 616,8 608,3 593,8

Verksamhetens kostnader -2 587,7 -2 587,2 -2 541,9 -2 431,5 -2 301,8

Årets resultat 234,2 110,7 31,0 93,5 118,1

Skatteintäktsutveckling 4,4% 5,0% 2,3% 5,4% 5,4%

Nettokostnadsutveckling * 0,6% 0,4% 5,1% 9,1% 5,8%

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 90% 95% 99% 95% 94%

Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998 32% 31% 28% 29% 28%

Soliditet exkl pensionsförpliktelser före 1998 47% 49% 48% 50% 52%

Nettoinvesteringar 389,7 211,9 214,6 299,2 333,7

Självfinansieringsgrad 94% 113% 74% 71% 69%

Långfristig låneskuld 1 115,3 881,4 868,2 763,0 666,1

Antal tillvidareanställda 2 848 2 856 2 899 2 828 2 748

* exkl jämförelsestörande poster samt slutredovisning av exploatering  

Översikt över verksamhetens utveckling
Härryda kommunkoncerns finansiella utveckling har de senaste fem åren varit god. Så även utvecklingen 
för kommunen som svarar för 90 procent av koncernens omsättning.  För att få en bild av kommunens 
och koncernens ekonomiska ställning, redovisas över en femårsperiod mått från resultaträkning, 
kassaflödesanalys samt balansräkning.       

Ekonomiska begrepp Soliditet Eget kapital i relation till de totala tillgångarna. Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 

 Självfinansieringsgrad Anger hur mycket av årets investeringar som finansieras av egna medel.  
 Resultat efter finansnetto exkl avskrivningar/nettoinvesteringar    

 Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, huvudsakligen räntor.

 Nettokostnadsandel inkl finansnetto Nettokostnad inkl finansnetto/skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning.      
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För valtningsberättelse
DEN KOMMUNALA KONCERNEN

t

Politisk organisation i Härryda kommun
Kommunens politiska organisation gäller från 2019. En 
välfärdsnämnd ansvarar för verksamheterna inom utbild-
ning, kultur, fritid samt socialtjänst. Kommunstyrelsen 
ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och andra kommun- 
övergripande frågor. Det finns en fast beredning som har 
fokus på framtidens välfärd och samhällsutveckling.

Kommunfullmäktige är Härryda kommuns högsta beslu-
tande organ och dess uppgifter framgår av kommunallagen. 
Fullmäktige beslutar i frågor av större vikt för kommunen 
såsom mål och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt 
och andra viktiga ekonomiska frågor. Fullmäktige ska även 
vara ett forum för idéer, debatt och information. I fullmäk-
tige finns en fast beredning  och tillfälliga beredningar vid 
behov. Ledamöterna, som representerar olika partier, utses 
genom allmänna val för en period på fyra år. 

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val 
till riksdagen, region- och kommunfullmäktige, val till 
Europaparlamentet samt folkomröstningar med mera.
Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala 
verksamheten sköts på ett korrekt sätt. För detta arbete 
utser fullmäktige revisorer. 

Revisorerna är oberoende och granskar objektivt och 
självständigt kommunens alla verksamheter samt prövar 
om de bedrivs enligt god revisionssed. I uppdraget ingår 

DEN SAMLADE KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Den kommunala koncernen

Nämnder Koncernföretag

Landvetter Södra  
Utveckling AB, 100%

Styrelseordförande: Per Vorberg (M)
Verkställande direktör: Maria Ådahl   

Ny hållbar stad

Kommuninvest  
ekonomisk förening, 0,3%  

Utlåning av pengar  
och rådgivning

Kommunen  
använder sig av  

privata utförare i viss  
omfattning. 

Störst inom förskolan och 
grundskolan är  

Fridaskolorna AB. 

Inom gymnasiet  
förekommer det många  
utförare med få platser. 

Inom hemtjänsten  
förekommer  

Aidal Care Service AB och 
inom boende LSS anlitas 
Humana och Attendo. 

Familjerådgivningen drivs till 
100 % av  

 St Lukas i Göteborg AB.

Renova AB, 1%
Återvinning och avfall

Gryaab AB, 3%  
Rening av avloppsvatten

Räddningstjänsten  
Storgöteborg, 5% 

Räddningstjänst 

Förbo AB, 42%
Styrelseordförande: Anders Halldén (L)  

Härryda kommun
Verkställande direktör: Peter Granstedt     

Bostadsförsörjning

Härryda Energi AB, 100%
Styrelseordförande: Mikael Johannison (M)
Verkställande direktör: Susanne Ernfridsson     

Distribuera el

Härryda Energi Elhandel AB, 100%  
Elförsäljning

Härryda Vatten och Avfall AB, 100%*

Kommunstyrelsen
Ordförande: Per Vorberg (M)
Förvaltningschef: Peter Lönn

Mark och exploatering
Miljö och hälsoskydd

Trafik
Vatten och avfall

Nämnd för övriga frågor

Välfärdsnämnden
Ordförande:  

Maria Kornevik Jakobsson (C)
Förvaltningschef: Peter Lönn  

Utbildning
Kultur
Fritid 

Socialtjänst

Andra företag med  
ägarintresse

Privata  
utförare

Kommunens samlade verksamhet kan visas med utgångspunkt från nedanstående bild. Den består 
av nämndsorganisationen inom den kommunala sektorn, kommunal- och samordningsförbund, 
tre kommunala koncernföretag samt väsentliga privata utförare. Cirka 90 procent av den samlade 
verksamheten utgörs av kommunen.

Den kommunala koncernen

Mandatfördelning kommunfullmäktige
2019–2022 2015–2018

Moderaterna 13 14

Liberalerna 4 5

Centerpartiet 4 3

Kristdemokraterna 2 2

Socialdemokraterna 10 11

Vänsterpartiet 2 2

Miljöpartiet 4 4

Kommunpartiet 2 1

Sverigedemokraterna 7 5

Sportpartiet 3 3

Oberoende ledamot 0 1
Totalt 51 51

I Härryda kommun styr Alliansen i samverkan med Sportpartiet. 
De har tillsammans 26 av de 51 mandaten i kommunfullmäktige.

* Verksamhet för vatten och avfall lyfts från den 1/1 2021  
  över till kommunens helägda bolag Härryda Vatten och Avfall AB
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För valtningsberättelse
DEN KOMMUNALA KONCERNEN

också att granska de kommunala bolagen och den kom-
munala stiftelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och 
ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges 
uppdrag verkställs och följs upp. Styrelsen har hand om 
samtliga verksamheter som fullmäktige beslutat att inte 
lägga på annan nämnd, bolag, stiftelse eller förening samt 
har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, ut-
veckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet, samt övrig kom-
munal verksamhet som bedrivs i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Styrelsen ansvarar som nämnd 
för samhällsbyggnadsfrågor, teknik- och förvaltningsfrå-
gor och andra kommunövergripande frågor. Kommun-
styrelsen har ett ekonomiutskott. 

Välfärdsnämmden har det politiska ansvaret för utbild-
ning, kultur och fritid, socialtjänst samt stöd och hjälp till 
individer och grupper. Nämnden är även kommunens social- 
och arbetslöshetsnämnd. Nämnden ansvarar genom sin 
förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs 

upp. Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att 
invånarna sätts i centrum samt arbeta för kvalitetsutveck-
ling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden 
de uppgifter som följer av delegation från kommunfullmäk-
tige. Nämnden har ett myndighetsutskott. 

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för myndig-
hetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
byggnadsområdet. De ska också lämna råd, upplysningar 
och information i frågor som rör nämndens verksamhet. 

Överförmyndarnämndens uppgift att förhindra 
att personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, ska 
drabbas av rättsförluster. Nämnden utövar tillsyn över 
förmyndare, gode män och förvaltare samt kontrollerar 
att de utövar sitt uppdrag på ett korrekt sätt. 

Förvaltningsorganisation  
Härryda kommun har en förvaltning bestående tre sek-
torer med fokus på kärnverksamheten (utbildning, kultur 
och fritid, socialtjänst, samhällsbyggnad), en sektor för 
stöd till kärnverksamheten (teknik och förvaltningsstöd) 
samt tre centrala stödfunktioner. Kommundirektören 
är förvaltningschef och kommunens högste tjänsteman. 
Varje sektor leds av en sektorschef. n

Sektorn för socialtjänst, SOC
Barn och familj  |  Funktionsstöd 

Hälsa och bistånd  |  Härryda framtid 
Vård och omsorg 

Utvecklings- och uppföljningsenhet/MAS

Sektorn för samhällsbyggnad, SHB
Mark och exploatering  |  Miljö- och hälsoskydd 

Plan och bygglov  |  Trafik 
Vatten och avfall

Sektorn för utbildning, kultur och fritid, UKF
Förskola  |  Grundskola 

Elevhälsa  | Flerspråkighet | Gymnasium   
Kultur och fritid 

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd, TOF
Fastighet  |  IT  |  Måltidsservice  |  Service 

Städservice  |  Säkerhet

Ekonomi och upphandling
Budget,  Redovisning,  Upphandling

Personal
Lön, Personal,  

Bemanningsenhet,  
Oasen 

Utveckling 
Kansli, Kommunikation, Näringsliv, 

Digital utveckling, Kvalitet, 
Agenda 2030

Kommundirektör
Förvaltningsorganisation

Kommundirektör
Peter Lönn  

(en samlad förvaltning)

Framtidens välfärd och  
samhällsutveckling

Fu
llm

äk
tig

es
 b

er
ed

ni
ng

ar

Tillfälliga beredningar

Valberedning

Kommunstyrelse
- KS enligt kommunallagen
- Samhällsbyggnadsnämnd
- Nämnd för övriga frågor

Ordförande Per Vorberg (M)

Välfärdsnämnd
Utbildning, socialtjänst, kultur, fritid  

Ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C)

Valnämnd
Ordförande Weine Samuelsson (M)

Revisorer
Ingegerd Helén (S)

Miljö- och 
bygglovsnämnd

Ordförande  
Grim Pedersen (M)

Överförmyndarnämnd
i samverkan med  

Kungsbacka, Mölndal, Partille
Ordf Amanda Brown Stjärna (M) 

Mölndal 

Kommunfullmäktige
Ordförande Roger Nordman (M)

Politisk organisation
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Från slutet av februari stod det klart att coronapandemin 
skulle få stor påverkan på Härryda kommuns uppdrag 
och verksamheter. Kommunens krisledning har sedan 
dess samordnat det övergripande arbetet och fattat strate-
giska inriktningsbeslut. Parallellt har krisorganisationer-
na inom sektorn för socialtjänst samt utbildning, kultur 
och fritid hanterat mer operativa frågor inom respektive 
verksamheter. Även övriga sektorer och funktioner har i 
olika grad och i olika perioder påverkats.

Generellt har arbetet präglats av snabba anpassningar 
och omställningar efter nya regler och rekommendatio-
ner från myndigheterna i syfte att minska och förebygga 
smittspridning. Egentester för covid-19 infördes tidigt 
i socialtjänstens verksamheter för att i mitten av juni 
erbjudas alla medarbetare. Huvudsyftet har varit att säkra 
bemanningen, då medarbetare med milda symtom kan 
komma tillbaka till arbetet snabbare vid negativt provsvar. 

Under året har många kommunikationsinsatser genom-
förts för att nå både interna och externa målgrupper med 
information.

Anpassningar och nya rutiner
Tidigt betonades vikten av att följa de basala hygienruti-
nerna vid sidan av myndigheternas råd och rekommenda-

tioner. Ett nationellt besöksförbud på äldreboenden och 
gruppbostäder infördes 1 april och hävdes 30 septem-
ber. Resten av året var kommunens hållning att starkt 
avråda från besök. Frånvaron av fysiska besök har gjort 
att brukarna, med stöd av personalen, har kommunice-
rat via Facetime och andra digitala lösningar i mycket 
större utsträckning än tidigare. Uppskattade möten har 
också kunnat genomföras bakom en plexiglasruta som 
alla äldreboenden fick tillgång till i början av sommaren. 
Personalen har jobbat aktivt med att erbjuda aktiviteter 
utomhus, men också med att sätta guldkant på brukarnas 
tillvaro, inte minst kring helger och högtidsdagar.

Under våren startades stödlinjen - en service för 70-plus-
sare som saknade nära och kära som kunde hjälpa dem 
med handling av matvaror och hämtning av mediciner. 
Stödlinjen har även erbjudit samtalsstöd i syfte att minska 
oro och ensamhet. 

För en stor del av personalen har pandemin inneburit att 
de snabbt fått anpassa sig efter nya rutiner och riktlinjer. 
Nya arbetssätt med skyddsutrustning har påverkat deras 
vardag på många sätt. Sjukfrånvaron har periodvis varit 
hög men tack vare god tillgång till vikarier har beman-
ningen fungerat i stort. 

Utmaningar både i nutid och framtid 
Den största utmaningen under 2020 har varit coronapandemin och Härryda kommun har liksom resten av 
världen haft fullt fokus på att hantera dess konsekvenser. Året slutar med en blygsam befolkningsökning på 
0,7 procent och färre bostäder än planerat har färdigställts. Blickar vi framåt så står Härryda inför demo-
grafiska utmaningar när äldre invånare blir fler samtidigt som de i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 

OCH EKONOMISK  STÄLLNING

CORONAPANDEMIN HAR HAFT STOR PÅVERKAN PÅ FÖRVALTNINGEN

Många verksamheter har fokuserat på 
utomhusaktiviteter under året. Äldreträffarna 

runt om i kommunen har till exempel erbjudit 
tipspromenader och promenadsällskap. 
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Sammanfattningsvis har sex av sju äldreboenden haft 
brukare med konstaterad covid-19 under framför allt 
våren och hösten. Även ett fåtal brukare inom hemtjänst 
och funktionsstöd har varit drabbade.

Distansundervisning för äldre elever
Inom kommunens förskolor, grundskolor och på  
Hulebäcksgymnasiet har omfattande anpassningar gjorts 
för att förebygga och motverka smitta. Till exempel 
har verksamheterna glesat ut i lokaler och klassrum, 
extrapersonal har funnits med vid skolmåltiderna för att 
minska risken för trängsel och extra städning har ge-
nomförts. Inom förskolan har en stor del av aktiviteterna 
förlagts utomhus och nya rutiner vid lämning och hämt-
ning har införts för att minska risken för smittspridning. 

Grundskolans undervisning bedrevs på plats under hela 
året. I slutet av året tvingades dock enstaka klasser på 
några skolor, helt eller delvis övergå till distansunder-
visning några dagar på grund av smitta bland elever och 
lärare. Terminen 2021 inleddes med distansundervisning 
för högstadiet i hela kommunen.

För Hulebäcksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkes- 
högskolan blev omställningen desto större. Från mars 
gick i stort sett all undervisning över till att bedrivas på 
distans efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Trots restriktioner och avspärrningar kunde ändå ett 
glädjefyllt och högtidligt studentfirande ske på plats för 
Hulebäcks 470 studenter i slutet av maj. Under hösten 
har gymnasieeleverna delvis haft distansundervisning 
och för att minska risken för trängsel har ytterligare en 
skolmatsal öppnat i före detta Tellus lokaler.

Biblioteken har minskat sin service på plats och istället 
hänvisat till sina digitala tjänster. Kulturskolans undervis-
ning har skett på distans. 

Konsekvenser för invånare och folkhälsa
Även om de långsiktiga konsekvenserna är svåra att 
överblicka är det mycket troligt att pandemin innebär en 
negativ påverkan på människors mående och hälsa. I alla 
samhällskriser riskerar redan utsatta personer att drabbas 
hårdast. Risken för psykisk ohälsa ökar till följd av ensam-
het, isolering och oro kopplat till hälsa och försörjning.  
Äldre och andra riskgrupper, unga som har svårt att klara 
av skolan samt personer som lever med våld i hemmet 
eller inte har svenska som modersmål är exempel på mål-
grupper som riskerar att drabbas extra hårt. 

Inom socialtjänstens verksamhet för barn och familjer 
syns ett ökat behov av hjälp och stöd under året. Oros- 
anmälningarna har ökat med drygt 20 procent och 
ansökningar om stöd från barn och familjer med cirka 30 
procent. Ökningen kan förmodligen delvis förklaras av 
pandemin, men också av den allmänna samhällstrenden 
som Härryda är en del av.   

Minskad tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter kan 
påverka folkhälsan negativt. Invånarna har haft begränsad 
tillgång till bibliotek och kulturhus, de flesta evenemang 

har ställts in och idrottshallar har varit stängda i perioder. 
Samtidigt har pandemin fått fler att söka sig ut i naturen 
för rekreation och umgänge. Att fler valde ”hemester” 
innebar att många tog del av kommunens friluftsliv, 
besökte badplatser och vandringsleder såväl som lokala 
besöksmål som Råda Säteri i Mölnlycke. 

Flera av kommunens verksamheter har arbetat för att 
aktivera människor utomhus. Äldreträffarna har till 
exempel erbjudit utesittgympa, tipspromenader och 
promenadsällskap. Vid sidan av ”utomhus-fokuset” har 
många verksamheter erbjudit digitala lösningar och nya 
kontaktvägar, vilket leder till att man når fler och nya 
målgrupper.

Näringslivet har också drabbats hårt
Pandemin har även påverkat stora delar av kommunens 
näringsliv. Flygplatsen och de drygt 100 verksamheterna 
som är direkt kopplade till flygets verksamhet drabba-
des hårt då totalt 76% av alla resenärer försvann under 
2020. Hotell, restauranger och butiker har också haft det 
mycket tufft. Men det finns undantag där företag ökat 
sin omsättning genom att ställa om sin produktion till 
exempelvis munskydd och annan skyddsutrustning. 

Härryda kommun har tillsammans med bland annat 
Business Region Göteborg och Företagsakuten varit 
aktiva och erbjudit företagen råd och stöd, men också 
förlängd betalningstid på fakturor och möjlighet till 
uteservering vintertid. Ambitionen har varit att vara 
närvarande och fånga in företagens utmaningar i linje 
med målet ”Sveriges bästa näringsliv”. 

Nytänkande och ändrade arbetssätt
Pandemin har skapat nya arbetssätt och digitaliseringen 
inom kommunens verksamheter har tagit stora kliv fram-
åt. Distansmöten och hemarbete har drivit på utveckling-
en. Även de politiska mötena gick under året över till att 
helt eller delvis hållas på distans. Många verksamheter 
har också hittat nya vägar att nå sina målgrupper under 
pandemin; allt från filmad sittgympa för äldre till digitala 
sångstunder med öppna förskolan via Facebook. Ett 
annat exempel på en kreativ lösning är egenproduktionen 
av skyddsförkläden till vårdpersonal. Ett initiativ som 
dessutom skapade arbetstillfällen för ett antal nyanlända 
inom ramen för Härryda framtid. 

Påverkan på kommunens ekonomi 
Kommunens kostnader för pandemin under 2020 
beräknas till drygt 30 mnkr. Dessa kostnader har täckts av 
olika former av bidrag från staten – det är till och med så 
att mer pengar har skjutits till än vad kommunen bokfört 
som kostnader. 

Den långsiktiga effekten på kommunens ekonomi är 
väldigt svårbedömd. Kostnader kan komma att uppstå i 
framtiden som en konsekvens av exempelvis ökad arbets-
löshet och nya arbetssätt. Skulle arbetslösheten öka mer 
än beräknat kommer detta att leda till lägre skatteintäkter 
och därmed ett behov av lägre kommunala kostnader.

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 

OCH EKONOMISK  STÄLLNING
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Världen, Europa och Sverige 
År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Corona-
pandemin gav under våren en extremt snabb nedgång 
i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i 
omvärlden. Verksamheten i kommunen fick ställa om i 
rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, 
men i vilken takt återhämtningen kommer att fortgå är 
fortfarande högst osäkert. 

Kommunal verksamhet finansieras huvudsakligen av 
skatteintäkter. Skatteintäkternas storlek för den enskilda 
kommunen påverkas främst av utvecklingen på riksnivå. 
Därför är världskonjunkturen lika viktig för Härryda 
som utvecklingen i den närmaste omgivningen. Globa-
lisering, ny teknik, förändringar i klimat, demografi och 
värderingar förändrar kontinuerligt förutsättningarna för 
människor och samhällen i vår omvärld. Även om vissa 

geopolitiska frågor inte påverkat lika mycket som befarat 
finns det fortfarande osäkerhet kring dessa. Någon skarp 
ljusning för den globala investeringskonjunkturen är svår 
att se i närtid. Sannolikt kommer Härryda kommun, lik-
som andra kommuner, att uppleva de närmaste åren som 
ekonomiskt skakiga. Samtidigt finns ett behov av att rusta 
kommunen för att möta demografiska utmaningar i form 
av fler yngre och äldre invånare. 

Befolkning och bostadsbyggande
Härryda kommuns befolkning uppgick till 38 246 
personer vid årsskiftet 2020/2021. Under 2020 ökade 
befolkningen med 269 personer. Befolkningstillväxten 
har under den senaste femårsperioden legat på en årlig 
ökning om knappt 1 procent. Utfallet för 2020 blev lägre, 
knappt 0,7 procent. 

Det är en lägre ökning än kommunens ambition, och 
orsaken är huvudsakligen ovanligt låg omflyttning i det 
befintliga bostadsbeståndet samt få färdigställda bostäder. 
Årets befolkningsökning fördelas mellan flyttnings- och 
födelsenetto, 186 respektive 83 invånare. Under femår-
sperioden 2016–2020 har det byggts 737 bostäder som 
omfattar 320 småhus och 417 i flerbostadshus. Under 
året färdigställdes 201 bostäder, vilket är 98 bostäder 
fler än föregående år. Enligt bostadsförsörjningsprogram-
met beräknas det under perioden 2021–2025 att startas 
byggnation av nästan 3 500 bostäder. Beroende på bland 
annat konjunktursvängningar kan avvikelser i bostads-
försörjningsprogrammet vad gäller antalet verkliga 
byggstarter att uppstå. Andelen bostäder i flerbostadshus 

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 

OCH EKONOMISK  STÄLLNING

HÄRRYDA OCH OMVÄRLDEN

Årlig ökning av invånarantal 2011–2020
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Kvarteret Tallspinnaren i Säteriets bostadsområde i 
Mölnlycke stod klart med 51 nya hyreslägenheter. 
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kommer att fortsätta att öka successivt i kommunen. 
Härryda kommun är en kranskommun med relativt ung 
befolkning. Andelen invånare i åldersgrupperna 0–19 
år är sex procentenheter högre än rikssnittet, samtidigt 
som andelen över 65 år är cirka tre procentenheter lägre. 
Invånarnas medelålder är 39,5 år, jämfört med 41,4 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. Kommunens invånare är 
välutbildade, 90 procent av befolkningen mellan 20 och 
64 år har gymnasial utbildning. 48 procent av dessa har 
dessutom en eftergymnasial utbildning medan rikssnittet 
ligger på 41 procent. Invånarnas inkomster är cirka 19 
procent högre än genomsnittet för resten av landet och 
högst i Västra Götalandsregionen. 

Under året har Förbo färdigställt 51 nya lägenheter i 
kvarteret Tallspinnaren i Mölnlycke. Byggnation av yt-
terligare 102 lägenheter pågår i Landvetter med inflytt-
ning under 2021. 

Totala pensionsförpliktelser 789,7 mnkr  
varav kommunen 786,8 mnkr
Härryda kommun redovisar sedan 2006 enligt fullfondsmo-
dellen och det betyder att hela pensionsskulden inklusive 
ansvarsförbindelsen redovisas i balansräkningen. Ingen del 
av pensionsåtagandet är externt placerad och finanspolicyn, 
som är antagen av kommunfullmäktige, anger att sådana pla-
ceringar kräver ett särskilt fullmäktigebeslut. Långtidsprog-
nosen för pensionsskulden visar att utbetalningarna under 40 
år kommer att bli cirka 400 mnkr högre än kostnaden enligt 
fullfonderingsmodellen, vilket innebär i genomsnitt ett ökat 
likviditetsbehov på cirka 10 mnkr årligen. Bolagens pensions- 
åtagande säkras genom traditionell pensionsförvaltning.

t

Pensionsförpliktelser koncernen Mnkr

Härryda kommun 786,8

Förbo AB 0,0

Härryda Energi AB 2,9

Landvetter Södra Utveckling AB 0,0

Summa pensionsförpliktelser koncernen 789,7

Pensionsförpliktelse kommunen

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 786,8

varav avsättning inklusive särskild löneskatt  227,4

varav ansvarsförbindelse  
inklusive särskild löneskatt 559,4

Antalet färdigställda bostäder 2011–2020

Totalt 
Småhus 
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Åldersstruktur 2020

0–5 år 7%

16–19 år 
5%

6–15 år 
16%

65–84 år 15%

45–64 år 
27%

20–44 år 
28%

85– år 2%

Medelåldern i Härryda kommun är 39,5 år, 
att jämföra med 41 år i riket.

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 

OCH EKONOMISK  STÄLLNING
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Näringsliveti  HÄRRYDA KOMMUN                   NR 2 • NOVEMBER 2020

Företagsklimatet:

Olof Nilsson
är årets företagare

Vi klättrar Folkliv 
i Mölnlycke

Ny Policy 
– Företagen 
prioriteras

Agenda 2030
i toppenEtt dynamiskt näringsliv är en grundförutsättning för ett 

växande Härryda kommun. Det är genom företagande som 
nya arbetstillfällen och förutsättningar för att bo, leva och 
verka i kommunen skapas. Härryda kommun har som mål 
att vara Sveriges bästa näringslivskommun. 2020 placerade 
sig Härryda kommun på plats 7 av landets 290 kommuner 
i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Kom-
munen har också befäst positionen som kommunen med 
den bästa dialogen med och servicen för byggföretag, enligt 
undersökningen Byggdialogindex. 

Kommunens arbete utgår från det näringslivsstrategiska 
programmet fastslaget av kommunfullmäktige. Fokusom-
råden för Härryda kommun är att arbeta med kompetens-
försörjning, kommunens attraktionskraft, infrastruktur, 
markfrågan, företagsklimat och innovationskraft. Under 
året har kommunstyrelsen antagit en näringslivspolicy som 
tar avstamp i tre principer; företagen prioriteras, företagen 
är våra kunder och företagen utvecklar Härryda kommun. 
Alla kommunens verksamheter och medarbetare bidrar till 
att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen. 
Arbetet med näringslivsfrågor är prioriterat och en självklar 
del i ordinarie styrning i linjeorganisationen. 

I kommunen finns över 4 000 aktiva företag. Totalt finns 
cirka 16 897 arbetstillfällen inom kommunens gränser. 

Under 2010–2018 har antalet 
arbetstillfällen i kommunen 
ökat med 21,9 procent, och det 
är den största ökningen inom 
Göteborgsregionen. Arbetslös-
heten inklusive personer i program  
med aktivitetsstöd 16–64 år var vid årets slut 
5 procent vilket är en ökning jämfört med 
föregående år med 1,5 procentenheter. Det kan jämföras 
med 8,8 procent för riket.

Mer än hälften av alla företag i kommunen är enskilda 
näringsidkare och de flesta i denna grupp har inga anställda. 
Den största arbetsgivaren är Härryda kommun och den 
största arbetsplatsen är Landvetter flygplats. I kommunen 
finns flera privata företag där antalet medarbetare överstiger 
200, till exempel LogisNext, Arcam, Cochlear och Emerson.

Efterfrågan på företagsmark överträffar tillgången i hela 
Göteborgsregionen och Härryda kommun är extra attrak-
tivt med tanke på närheten till flygplatsen mellan Göteborg 
och Borås med riksväg 40 som en central nerv. Under året 
har sex företag påbörjat sin etablering i kommunen genom 
att förvärva mark för byggnation med mera. Kommunens 
företagsparker är fulltecknade och arbete ska påbörjas för 
att ta fram fler detaljplaner för verksamhetsmark.

Näringsliveti  HÄRRYDA KOMMUN  •  NR 1 • 2020

Detta händer i

hur funkar  
det?

Sammels gård  i utveckling

Råda säterii ny kostym
Prao 
och praktik

3
  

Landvetter Södra

      frågor till trafikchefen

Näringsliv – förutsättning för en stark kommun

Utifrån demografiska utmaningar
Paradoxalt nog gör Härryda till följd av stora tillfälliga, 
pandemirelaterade tillskott, ett mycket starkt resultat i 
år. Givet de ryckiga förutsättningarna under året är det 
dock inte konstigt. De statliga tillskotten har givit goda 
ekonomiska förutsättningar att hantera pandemin. Samti-
digt kommer den demografiska utvecklingen att ge stora 
utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och 
bemanning framöver. Det blir en stor utmaning att både 
effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant 
som inte kunnat göras till följd av pandemin. Årets starka 
ekonomiska resultat kan skapa förväntningar som inte är 
möjliga att uppfylla på längre sikt.

Kommunkoncernens kanske största utmaning är den 
demografiska utvecklingen de närmaste 10 åren. Befolk-
ningen i riket kommer att öka inom alla åldersgrupper, 
men den största ökningen sker bland våra allra äldsta och 
allra yngsta invånare. En likartad utveckling kommer 
sannolikt att ske i Härryda kommun. Oavsett utveckling-
en i den egna kommunen kommer utmaningen att bestå 
då kostnadsökningen utjämnas mellan kommunerna. 
Samtidigt som andelen invånare över 80 år kommer att 
öka med nästan 50 procent kommer andelen som är i 

arbetsför ålder enbart att öka med 5 procent. Utmaning-
en ligger såväl i att finansiera de förändrade behoven 
som att förse verksamheten med personal. Sannolikt 
kommer denna utveckling att ställa krav på kommunen 
både avseende prioriteringar, förändrat arbetssätt och ny 
finansiering. 

Utifrån finansiella risker och riskhantering  
Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller 
riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för 
finansverksamheten inom kommunen och de helägda bola-
gen. Finanspolicyn för kommunen och Härryda Energi har 
följts. Koncernens långfristiga upplåning uppgår till 2 019 
mnkr, fördelat på Härryda kommun, Härryda Energi samt 
42 procent av Förbo långfristiga skulder. För Härryda En-
ergi har kommunen gått i borgen. Inga borgensåtaganden 
har gjorts för Förbo. Med tanke på tillgångssidan bedöms 
risken av skuldsättningen vara låg.

Under året har borgenspolicyn uppdaterats och beslut om 
utökad borgen till föreningar har fattats. Det innebär en 
högre risknivå, men risken är fortfarande på en mycket  
låg nivå. n

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 

OCH EKONOMISK  STÄLLNING
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För valtningsberättelse
HÄNDELSE  AV VÄSENTLIG  BETYDELSE

Bolagisering av vatten och renhållning  
Under 2020 har ett arbete pågått för att verkställa bola-
giseringen. Kommunfullmäktige fastställde i december 
detaljerna kring det nya bolaget Härryda Vatten och Avfall 
ab och godkände den tillträdande bolagsstyrelsen. Bolaget 
ska vara ett eget helägt kommunalt bolag. Verksamheten 
överförs till det nya bolaget 2021. Kostnaden för verk-
samheten 2020 var 129 mnkr och finansieras via avgifter. 
Anläggningstillgångarna uppgår till 656 mnkr. 

Driften av belysning  
Under 2020 beslutades att kommunens belysning vad 
gäller ägande, drift och underhåll förs över till Härryda 
Energi. Överföringen gäller från 2021.

Landvetter Södra etapp 1  
Avsiktsförklaringen med de sex utvalda byggaktörerna 
som nu ingår i konsortiet för utvecklingen av Landvetter 
Södra etapp 1 antogs 2019. De utvalda bolagen för etapp 
1 är: gbj Bygg, Riksbyggen, Serneke, Skanska, Veidekke 
och Wallenstam. Fokus har under året varit att bygga upp 
en robust organisation i konsortiet. Arbetsgrupper har 
formerats för att hantera totalekonomin, genomförande-
frågor samt gemensam målbild. 

Härryda – här vågar vi!  
Kommunens vision fastställdes av kommunfullmäktige 
2019. Alla verksamheter har varit med och jobbat fram 
underlag för gemensamma förhållningssätt utifrån 
visionen: ”Härryda - här vågar vi!” 

Kommunen
Plan fastställd för inflyttning på nya äldreboendet 
på Säteriet Ett nytt äldreboende planeras att öppna 
den 1 januari 2022 på Säteriet i Mölnlycke. Det kommer 
att drivas av Attendo och Härryda kommun ska köpa 
54 platser. Tre månader från öppnandet ska kommunen 
belägga 54 platser och därför har en plan för inflyttning 
upprättats.

Organisationsförändring  
Från årsskiftet tillhör vuxenutbildningen sektorn för 
socialtjänst och ingår i verksamheten Härryda framtid. 
En gemensam organisation underlättar samverkan och 
samarbete och ger bättre förutsättningar för att kunna 
kraftsamla kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

Avtal med Nytida AB  
Övergång till Nytida ab för driftentreprenad av Hjortens 
gruppbostad och dagliga verksamhet gjordes under våren.

Arena och bostäder i Mölnlycke fabriker  
Samtidigt som 600 nya bostäder byggs strax intill det 
gamla industriområdet i Mölnlycke bygger kommunen 
en ny idrottsarena. Med två stora hallar och plats för 
cirka 1 600 sittande åskådare, kafé, utställningsyta och 
små butikslokaler blir arenan den största idrottsarenan 
i Härryda kommun och kan tas i drift vid halvårsskiftet 
2021. Kostnaden beräknas uppgå till 135 mnkr.

Försäljning och inköp av mark  
Under året såldes kommunal mark för 146 mnkr. Under 
året har verksamhetsmark sålts i Bårhult företagspark, 
Björröd och Björkåsen. Mark för bostäder har sålts på 
Idrottsgatan, i Landvetters Backa, Säteriet (säbo) och 
Stenhuggeriet. Inga större markinköp inom ramen för 
kommunen exploateringsverksamhet är gjord. 

Nytt vattenverk i Hindås  
Under 2020 har nya avrop inom ramen för samver-
kansavtalet mellan Härryda kommun och Svevia med 
en omslutning om 72 mnkr gjorts. Gjorda beställningar 
avser överföringsledningar mellan orterna Hindås och 
Landvetter samt ledningar från intagsstationen i Västra 
Nedsjön till det nya vattenverket. Projektet är indelat i 
fyra etapper: överföringsledningar, råvattenpumpstation, 
högvattenreservoar och vattenverk. Projektering på 
vattenverket pågår och upphandling av entreprenaden 
genomförs under 2021.

Utgiften för vattenverket beräknas uppgå till 547 mnkr 
och uppgick 2020 till 105 mnkr.

Gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke fabriker  
Kommunen har tecknat avtal om att köpa en gymnastik- 
och trampolinhall i Mölnlycke fabriker. Förväntat tillträde 
till hallen är 2021. n

Utveckling skapar förändringar 
I takt med att vi bygger, investerar, säljer mark och inför nya driftsformer, skapas nya  
möjligheter till utveckling.

Tre betydande rättstvister  
i kommunen pågår

• Skanska Sverige AB. Fakturor om 2 mnkr bestrides 
och avser dagvattenparken i Mölnlycke på grund av 
felprojektering. 

• RenoNorde, rättslig process pågår. Kommunen är 
inte nöjd med utförda tjänster inom renhållning,  
1,5 mnkr. 

• Trafikverket. Rekvirering om 7,2 mnkr från 
Trafikverket med otillräckligt underlag har bestridits. 
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Året har inneburit fortsatt uppbyggnad för arbetssätt och processer kring kommunens styrmodell.  
Alla verksamheter varit med och jobbat fram underlag för gemensamma förhållningssätt utifrån 
visionen ”Härryda – här vågar vi!”

För valtningsberättelse
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

t

      Styrning av koncernen 
Kommunfullmäktige tillsätter representanter till bola-
gens styrelse. Sammansättningen beslutas i samband med 
årsstämman och motsvarar aktuell politisk representation 
i respektive kommun. Kommunerna styr bolagen även 
genom ägardirektiv och bolagens styrelse ska inhämta 
Härryda kommunfullmäktiges ställningstagande inför 
beslut av principiell karaktär eller av större vikt.

 Styrning av Härryda kommun
Härryda kommuns styrmodell innebär att styrning sker med 
hjälp av vision, förhållningssätt, inriktningar och mål utöver 
de ekonomiska ramarna. Styrmodellen infördes från och 
med 2019 och även 2020 har inneburit fortsatt uppbyggnad 
för arbetssätt och processer kring styrmodellen. 
Alla verksamheter har varit med och jobbat fram underlag 
för gemensamma förhållningssätt utifrån visionen. 

Styrning och uppföljning  
av den kommunala verksamheten

Kommunens vision och förhållningssätt

Verksamhetens grunduppdrag

Ekonomistyrning
Ekonomiska ramar

Resultats- 
fördelningsmodell

Investeringar
Ekonomistyrnings- 

principer

Kvalitetsstyrning
Kvalitetssäkring av 
grunduppdraget 

och  
kvalitetsindikatorer

Målstyrning
Prioriterade mål med 

inriktningar  
och uppdrag

Prioriterade frågor  
i utvecklingsarbetet

Styrmodellen innehåller följande delar:
Vision: Härryda – här vågar vi! 
I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och 
företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar 
lösningar som håller för kommande generationer. 
Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.

Verksamhetens grunduppdrag
Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och 
andra både statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget 
ska beskriva varför verksamheten finns, vad den ska göra och för 
vem. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid. 

Ekonomiska ramar, prioriterade mål och kvalitet
Politikerna, inom parti, block eller annan gruppering utarbetar en 
strategisk plan som antas av kommunfullmäktige. Den strategiska 
planen beskriver det som politiken vill åstadkomma under man-
datperioden, både vad gäller kommunens roll som serviceutförare 
och rollen som demokratiaktör/samhällsutvecklare. 
Den årliga budgeten utgår från den strategiska planen och ska ge 
konkretiseringar, främst med fokus på serviceuppdraget. Budgeten 

som fastställs av kommunfullmäktige anger ekonomiska ramar och 
prioriterade mål, inriktningar och uppdrag. Utifrån detta utarbetas 
nämndspecifika verksamhetsplaner där även kvalitetsindikatorer 
ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag och inriktningar.
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Förhållningssätten ska uttrycka vad som ska känneteckna 
hur vi är och agerar i vårt arbete, för att gemensamt sträva 
mot visionen. Förhållningssätten ska vara kulturskapande 
för kommunen som organisation. Ambitionen är att 
förhållningssätten ska vara på plats under första halvåret 
2021.

En annan bärande del i styrmodellen är att tydliggöra 
verksamheternas grunduppdrag och att säkerställa 
kvaliteten i grunduppdraget. Styrmodellen behöver 
kontinuerligt vidareutvecklas i gemensam dialog mellan 
politik och förvaltning för att säkerställa att den ger 
ändamålsenlig och effektiv styrning av kommunens 
verksamheter. 

Budget och verksamhetsplaner
Budget beslutas av kommunfullmäktige i juni varje år. 
En viktig övergripande del i styrmodellen är vision 
och förhållningssätt. Visionen utgör en gemensam 
ledstjärna och pekar ut riktningen för kommunen. 
Under 2020 antog kommunfullmäktige majoritetens 
budget för 2021 och plan för 2022–2025. I samband 
med detta tar kommunfullmäktige också beslut om 
politiska styrdokument med inriktningar och uppdrag. 
Under hösten som följer tar respektive nämnd – 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden – fram 
verksamhetsplaner för kommande verksamhetsår, vilka 
noteras av kommunfullmäktige i november.

Uppföljning
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. I samband med delårsbokslut och 
bokslut gör nämnderna även en verksamhetsberättelse 
med uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi. 
Kvalitetssäkring av uppdragen sker löpande under året 
med hjälp av kvalitetsindikatorer och kvalitetsfaktorer i 
respektive nämnd samt i verksamhetsberättelserna.

Uppföljning av uppdragen görs i årsredovisningen under 
verksamhetsberättelserna på sidorna 49–66. 

I samband med delårsbokslut och årsbokslut 
sammanställs och analyseras prognos och resultat för 
kommunens bolag i en sammanställd redovisning. 

En redovisning av bolagen görs på sidorna 67–69. 

Uppföljning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt består enligt  
6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) i att ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. I uppsiktsplikten ingår även att 
styrelsen ska ha uppsikt över sådan avtalssamverkan 

som sker enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt 
annan lag eller författning. Styrelsen ska vidare ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs  
i kommunala bolag, stiftelser och föreningar samt i  
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
Av reglementet för kommunstyrelsen framgår att 
styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning 
samt att styrelsen ansvarar för att fullmäktiges 
uppdrag verkställs och följs upp. För att fullgöra 
sina uppgifter utövar styrelsen löpande tillsyn och 
kontrollerar att nämnder och bolag följer fullmäktiges 
angivna mål och riktlinjer. Kommunstyrelsen 
har rätt att göra påpekanden, lämna råd och 
anvisningar. Om nödvändigt kan styrelsen föreslå 
att kommunfullmäktige ingriper. Kommunstyrelsen 
har formaliserat hur uppsiktsplikten ska fullgöras 
genom att den 5 mars 2020 § 110 anta riktlinjer 
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Det har vid 
kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikten inte 
framkommit annat än att verksamheten under 2020 
i berörda hel- och delägda bolag bedrivits i enlighet 
med av fullmäktige uppställda ändamål och inom de 
kommunala befogenheterna. Det som framgår av 
bolagens årsredovisningar och övrig rapportering leder 
inte heller till någon annan slutsats.

Intern kontroll 
Syftet med intern kontroll är att säkerställa att 
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt, att tillförlitlig finansiell 
rapportering sker samt att lagar och regelverk efterlevs. 
Nämnderna antar årligen en plan för intern kontroll 
för att följa upp att verksamheten bedrivs enligt de 
mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt enligt 
bestämmelser i lag och författning. Planen utgår från 
en analys där förvaltningen identifierat och värderat 
risker utifrån sannolikheten att de faller ut och hur 
väsentliga följderna är om så sker. Under året genomförs 
uppföljning och kontroller. Resultatet av den interna 
kontrollen redovisas i samband med årsbokslutet till 
välfärdsnämnden och till kommunstyrelsen. 

Under 2020 har metoden som används utvecklats i syfte 
att hantera mer relevanta risker och därigenom utveckla 
internkontrollen som verktyg för verksamhetsutveckling 
och kvalitetssäkring. Utvecklingen av den interna 
kontrollen beaktar den revision som utfördes av 
revisions- och konsultbolaget ey och som presenterades 
i mars 2020 på uppdrag av kommunens revisorer. 
Arbetet med intern kontroll kommer fortsätta utvecklas, 
bland annat genom tydligare riskkartläggning och 
prioritering. En ytterligare utveckling är att även miljö- 
och bygglovsnämnden antar en plan för intern kontroll, 
liksom valnämnden vid de år det är val. n

För valtningsberättelse
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN
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Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål
Utfall 
2020

Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

▲ Soliditetsnivån ökar  
med en procentenhet per år. Förändring av soliditet 1 2 0 0 

● Resultatet är 2,5 procent av  
     verksamhetens nettokostnader.

Resultatets andel av verksam-
hetens nettokostnader, % 13,6 7,0 3,4 6,4 

Resultatet för koncernen uppgår till 13,6 % av verksamhetens nettokostnad och målet uppnås både för 2020 samt för 
fyraårsperioden. Soliditeten ökar med en procentenhet till 33 %, vilket innebär att målet uppnås för 2020 men inte mätt för 
fyraårsperioden. 

Genom ägardirektiv regleras dessutom lönsamhet, soliditet och avkastning.

För valtningsberättelse
GOD EKONOMISK  HUSHÅLLNING

Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Måluppfyllelsen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder. Kommunfullmäktiges finansiella mål syftar bland 
annat till att klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet på sikt.

Finansiella mål
Utfall 
2020

Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

● Soliditetsnivån ökar  
med en procentenhet per år. Förändring av soliditet 1 3 -1 1

● Resultatet är 2,5 procent av  
     verksamhetens nettokostnader.

Resultatets andel av verksam-
hetens nettokostnader, % 11,4 5,3 1,5 4,8

Det finansiella målet ”soliditeten ökar med en procentenhet per år” uppnås både under 2020 och för fyraårsperioden.  
Soliditeten ökar med en procentenhet från 31 procent till 32 procent. Tack vare det goda resultatet om 234 mnkr ökar soliditeten 
trots en hög investeringsvolym samt ökad upplåning med 200 mnkr till 900 mnkr.

Resultatet för 2020 uppgår till 11,4 procent av verksamhetens nettokostnad vilket är högre än målsättningen 2,5 procent. Det 
betyder att målet nås både för det enskilda året och sett över en rullande fyraårsperiod. Detta trots ett svagt resultat 2018.

  Uppföljning av mål – koncernen

I samband med antagande av budget för 2020 har kommunfullmäktige fastställt att de finansiella målen för god ekonomisk 
hushållning omfattar såväl kommunen som koncernen. De finansiella målen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder.

t

Målen för god hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för 
sitt nyttjande av kommunal verksamhet. Det övergripande målet är att vi efterlämnar miljömässiga, 
sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt

God ekonomisk hushållning 

  Uppföljning av mål – kommunen

I kommunallagen anges att det för ekonomi och verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål och fyra verksamhetsmål.  Sammantaget 
bedöms Härryda kommun uppnå god ekonomisk hushållning.  Det mycket goda resultatet för 2020 bidrar till att de fi-
nansiella målen uppnås både 2020 och för den senaste fyraårsperioden. Av fyra verksamhetsmål bedöms två som uppfyllda 
och två som delvis uppfyllda. Det innebär en förbättring jämför med 2019.
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Politiskt prioriterade  
områden Indikator

Utfall 
2020

Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

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

Befolkningstillväxt, andel (%) 0,7 0,5 1,1 0,8

Antal färdigställda lägenheter 201 103 197 81

Andel av större exploateringsområden med alla tre  
upplåtelseformerna, % 80 80 60 50

Antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade  
områden med flerbostadshus (1–5 rum och kök) 5 5 5 5

Antalet färdigställda lägenheter har inte mött en befolkningsökning på lägst 1,5%. Antalet har dock fördubblats jämfört med före-
gående år och kunde bidragit till en högre befolkningsökning. Med de projekt som finns i bostadsförsörjningsprogrammet för de 
närmaste åren samt de detaljplaner som kommunen arbetar med, bör målet på sikt uppfyllas med god marginal.

● Full behovstäckning inom 
förskoleverksamheten 
och föräldrar kan välja 
verksamhetsform.

Antal barn som ej erhållit plats inom fyra månader  
(accepterar fler än ett alternativ) 0 0 0 0

Andel föräldrar som får förstahandsval beträffande  
verksamhetsform, % 100 100 100 100

Vårdnadshavare har erbjudits att välja mellan förskola och familjedaghem. Kommunen har klarat full behovstäckning och alla 
föräldrar har fått sitt förstahandsval beträffande verksamhetsform.

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

Andel elever behöriga till gymnasieskolan, % 92,9 91,7 93,1 93,4

Andel elever med examen inom fyra år, inklusive IV/IM, % 80,7 77,8 77,3 76,3

Arbetslöshet, inklusive personer i program med aktivitets-
stöd, 18–24 år (% av befolkningen i Härryda kommun) 7,0 4,8 3,9 2,5

Arbetslöshet, inkl personer i program med aktivitetsstöd, 
18–24 år (% av befolkningen i länet) 10,7 7,8 7,1 5,1

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Andelen elever från grundskolan som blev behöriga till gymnasiet är fortsatt hög och 
andelen elever som tar studentexamen inom fyra år 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 har ökat, men är låg jämfört med övriga kommuner i regionen.

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

Antal ej verkställda beslut inom tre månader  
avseende särskilt boende 14 28 19 7

Behov av särskilt boende, personer 300 330 338 307

Antal platser särskilt boende 296 288 288 288

Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta 
över 19 år, personer 131 130 129 116

Antal lägenheter för funktionsnedsatta 126 127 124 115

Målet bedöms vara uppfyllt. Antalet äldre i behov av plats på särskilt boende har för 2020 varit färre än beräknat.  
Trots detta har det med anledning av covid-19 ibland tagit lite längre tid att erbjuda plats. 14 personer har väntat längre än tre 
månader på verkställande av sitt beslut, varav hälften erhållit minst ett erbjudande, men tackat nej. Av de sju som ej erhållit något 
erbjudande alls är en person bosatt i Härryda kommun. Övriga med beslut utan erbjudande bor i de flesta på särskilt boende i 
annan kommun. Vid årsskiftet fanns ca 25 lediga platser, varav 6 stycken på covid-enheten vilka ej erbjudits boende på vanligt 
sätt. Att flera lägenheter varit lediga beror på en kombination av tillfälligt användande av permanentplatserna som korttidsplatser, 
samt att smittläget vid mättillfället inte medgav erbjudande av vissa lediga lägenheter. Lediga lägenheter erbjuds alltid så fort  
det blir möjligt.
För målgruppen funktionsstöd pågår ett arbete med att hitta en bra balans mellan behov och utbud av bostad med särskild ser-
vice. Färre personer än prognostiserat har varit i behov av en bostad med särskild service. Fem personer väntade vid årsskiftet 
på plats och alla hade erhållit minst ett erbjudande eller hade en pågående planering. För några barn/ungdomar med särskilda 
behov köper kommunen plats av annan vårdgivare.

För valtningsberättelse
GOD EKONOMISK  HUSHÅLLNING

Målen avser bostadsbyggande, förskoleverksamhet, grundskola och gymnasium samt bostäder för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Nedan redovisas fastställda verksamhetsmål med förvaltningens bedömda måluppfyllelse.

Uppföljning av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt

n
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Ekonomisk ställning – finansiell analys
Syftet med den finansiella analysen är att visa om koncernen och kommunen upprätthåller en god 
ekonomisk hushållning, genom att redovisa ekonomisk utveckling och ställning över tiden.

  KONCERNEN
Sammanställd redovisning tas fram för att ge en bild 
av kommunens åtaganden oavsett i vilken juridisk 
form verksamheten bedrivs. Resultatet för koncernen 
är 271 mnkr, vilket motsvarar åtta procent av 
omsättningen på 3,3 miljarder. I redovisningen ingår 
förutom kommunen även Härryda Energi, Förbo 
och Landvetter Södra Utveckling. Kommunen äger 
100 procent i Härryda Energi och Landvetter Södra 
Utveckling samt 42 procent i Förbo. Kommunens 
andel i koncernen är cirka 90 procent.  

Årets resultat är 270,8 mnkr  
Koncernens resultat visar 270,8 mnkr, vilket är 130 
mnkr högre än 2019 vilket beror på att kommunen 
redovisar bättre resultat 2020. Före koncern-
elimineringar redovisar Härryda Energi 20,2 mnkr, 
Förbo 28,2 mnkr (kommunens andel, totalt redovisar 
Förbo plus 66,4 mnkr) och Landvetter Södra 
Utveckling ett nollresultat. Resterande på 234 avser 
kommunens resultat. För de senaste fyra åren redovisas 
en god resultatutveckling. 

Kostnader och intäkter – marginell ökning
Bruttokostnaderna uppgick till 2 982 mnkr, vilket 
är en höjning med 34 mnkr jämfört med 2019. 

Nettokostnaderna minskade med 5 mnkr till 1 995 mnkr.  
Dryga 90 procent av bruttokostnaderna hänför sig till den 
kommunala verksamheten, vilket är oförändrat jämfört 
med de senaste åren. Verksamhetens intäkter uppgick till 
987 mnkr vilket motsvarar en ökning med 38 mnkr. Skatter 
och utjämning i den primärkommunala verksamheten är 
2 307 mnkr, vilket är en ökning med 4,4 procentenheter. 
Verksamhetens kostnader uppgick till 91 procent av 
de totala intäkterna, vilket är en förbättring med tre 
procentenhet jämfört med 2019. Finansiella kostnader är 
44 mnkr och finansiella intäkter 3 mnkr.  

Investeringar för 607 mnkr  
och stärkt soliditet  
Bruttoinvesteringarna är 616  mnkr och nettoinvesteringar-
na inom koncernen uppgår till 607 mnkr. Av de redovisade 
investeringarna kan 390 mnkr kopplas till kommunen. Av 
årets investeringar har 76 procent finansierats via koncer-
nens interna kassaflöde, vilket är en försämring  med tio 
procentenheter jämfört med föregående period. Orsaken  
är en högre nettoinvesteringsnivå 2020. Soliditeten har 
stärkts med en procentenhet till 33 procent, vilket främst 
beror på det goda resultatet. Den långsiktiga skulden 
uppgår till  2 234 mnkr, vilket är en ökning med 335 mnkr. 
2 019 mnkr avser banklån och 215 mnkr avser långsiktig 
skuld till va-kollektivet samt skuld för gatukostnadsersätt-
ning och investeringsbidrag. Under året har nya lån uppta-
gits med 339 mnkr och 4,7 mnkr amorterades. Koncernens 
likvida medel uppgick till 526 mnkr, vilket är en ökning 
med 335 mnkr jämfört med 2019. 

  KOMMUNEN
RESULTAT

Positivt resultat 234 mnkr – uppfyller mål
för god ekonomisk hushållning 
Resultatet är det bästa kommunen haft och är 180 mnkr 
 bättre än budgeterat. Det motsvarar 11,4 procent av 
verksamhetens nettokostnader, som uppgår till  
2,1 mdkr. I resultatet ingår extra tillskott om sammanlagt 
95 miljoner från staten i form av ett generellt 
statsbidrag ”välfärdsmiljarder” samt coronastöd. 
Intäkter från exploateringen tillför 69 mnkr varav 
52 mnkr är en ersättning avseende Mölnlycke 
fabriker. Resultatet exklusive tillskott från staten och 
exploateringsintäkter uppgår till 70 mnkr. Ytterligare 
budgetavvikelser redovisas på sidan 22 samt under 
avsnittet verksamhetsredovisning. Resultatet är 123 mnkr 
starkare än föregående år och snittresultatet för de 

Resultaträkning, mnkr
BOKSLUT

2020 2019 2018 2017

Resultat före koncerneliminering

Härryda kommun 234,2 110,7 31,0 93,5

Härryda Energi AB 20,2 3,7 1,3 1,4

Landvetter Södra Utv AB 0,0 0,0 -1,3 -

Andel av Förbo AB:s resultat 28,2 26,6 35,3 25,0

Justering utdelning -11,8

Summa 270,8 140,9 66,3 119,9

Resultat efter koncerneliminering

Härryda kommun 241,2 124,2 36,6 98,4

Härryda Energi AB 12,7 -9,1 -5,8 -4,6

Landvetter Södra Utv AB -0,2 26,7 -0,5 -

Andel av Förbo AB:s resultat 28,9 -0,9 36 26,1

Justering utdelning -11,8

Summa 270,8 140,9 66,3 119,9

Förändrad redovisning från och med 2020 inom koncernen avseende 
bokslutsdispositioner och skatt. Det är orsaken till HEAB:s resultatökning. 

t
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senaste fyra åren är 117 mnkr. Balanskravet uppnås och 
de två finansiella målen uppnås både för 2020 och för 
den senaste fyraårsperioden.

Intäkter och kostnader – oförändrade nivåer 
Verksamhetens intäkter är 663 mnkr vilken är en 
marginell ökning med 19 mnkr jämfört med 2019. 
Kostnaderna är oförändrade och uppgår till 2 588 mnkr. 
Personalkostnaderna är den största kostnadsgruppen och 
uppgår till 1 689 mnkr vilket är en ökning på 30 mnkr. 
Antalet anställda har minskat något och löneökningen 
är enligt budgeterad nivå på 2,5 procent.  Kostnader för 
avskrivningar ligger på samma nivå som 2019, 130 mnkr.  

Verksamhetens nettokostnader  
och skatteintäkter 
Verksamhetens nettokostnader bör vara lägre än 
kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
Ett mått på detta är nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och utjämningsbidrag, som visar 
hur stor del av skatteintäkterna som går till den 
löpande verksamheten. Om en nettokostnadsandel 
redovisas under 100 procent har kommunen en 
positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. 
Nettokostnadsandelen är 90 procent, vilket är en 
förbättring med fem procentenheter jämfört med  
2019. Verksamhetens nettokostnader uppgick till  
2 056 mnkr, och skatteintäkter och utjämningsbidrag 
uppgick till 2 307 mnkr. Nettokostnaden har minskat 
med 0,8 procentenheter medan skatteintäkter 

och utjämning har ökat med 4,4 procentenheter. 
I genomsnitt har kommunen under den senaste 
fyraårsperioden en marginell skillnad i ökningstakt 
mellan nettokostnad respektive skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. Nettokostnaderna har i genomsnitt 
stigit med 3,2 procentenheter och skatteintäkter och 
utjämningsbidrag har stigit med 4,3 procentenheter 
under perioden. Exkluderas redovisning av 
exploateringsintäkterna från verksamhetens 
nettokostnad landar ökningen 2020 istället på en 
ökning på 0,6 procentenheter. Förändringen som 
redovisas ovan bör ses över flera års tid.

Investeringar på 390 miljoner kronor och en 
självfinansieringsgrad på 94 procent 
Kommunen strävar efter en investeringsverksamhet med 
god planering och framförhållning, och med en jämn 
investeringsnivå över tid. Årets investeringar uppgår 
till 390 mnkr, vilket är den högsta nivå kommunen 
haft. Nivån är dock 408 mnkr lägre än budgeterat 
vilket till stor del beror på tidsförskjutningar och 
fördröjningar av projekt till följd av överklagande och 
ytterligare utredningar. Årets investeringar landar under 
kommunfullmäktiges taknivå på 500 mnkr. De två enskilt 
största investeringarna 2020 är det nya vattenverket på 
105 mnkr och Fagerhutskolan i Hindås på 100 mnkr.  
Läs vidare om fler investeringar och budgetavvikelser 
under avsnitt Verksamhetsredovisning samt på 
sidan 46. Av årets nettoinvesteringar finansierades 
94 procent via årets resultat och avskrivningar, 
vilket är 19 procentenheter lägre än föregående år. 
Nettoinvesteringarna är 16,9 procent av skatteintäkter 
och utjämningsbidrag, vilket är 7,6 procentenheter högre 
än 2019. Kommunen hade under perioden 2017–2019 
en total investeringsvolym som var högre jämfört med 
kommunerna i Västra Götaland och övriga riket. Det 
förklaras främst av befolkningstillväxten. 

Ökad soliditet till 32 procent 
Soliditeten beskriver 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 
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bokförda värdet på tillgångarna. Faktorer som påverkar 
soliditeten är resultatutvecklingen samt tillgångarna 
och skuldernas förändring. Vid bedömning av den 
ekonomiska situationen är det soliditetens utveckling 
snarare än den absoluta nivån som är mest intressant. 
För 2020 uppgår soliditeten till 32 procent, vilket är en 
ökning med en procentenhet. Orsaken till en ökning 
med  enbart en procentenhet trots ett så bra resultat 
beror främst på nyupplåning om 200 mnkr och den 
höga investeringsnivån. Det finansiella målet för god 
ekonomisk hushållning anger att soliditeten ska öka med 
en procentenhet per år. Målet har uppnåtts både för 2020 
och för den senaste fyraårsperioden. 

Tillgångarna är 3 699 miljoner kronor 
De totala bokförda tillgångarna är 3 699 mnkr, vilket är 
en ökning med 588 mnkr jämfört med 2019. Ökningen 
beror på  hög investering- och likviditetsnivå. Av anlägg- 
ningstillgångarna, som uppgår till 2 860 mnkr, avser 2 807 
mnkr kommunens inventarier, anläggningar och bygg-
nader. Resterande avser finansiella anläggningstillgångar. 
Tomtmark till försäljning uppgår till 128 mnkr, vilket är 
en marginell minskning. Av kommunens använda lokalyta 
på 213 419 m2 äger kommunen 89 procent. 

Långfristiga skulder är  
1 115 miljoner kronor 
Skulden vid årsskiftet är 1 115 mnkr varav 900 mnkr 
avser banklån och 215 mnkr avser en bokförd skuld 
anläggningsavgifter för vatten och avlopp samt för 
gatukostnadsersättning och investeringsbidrag. Skulden 
är 234 mnkr högre än föregående år. Utökad upplåning 
gjordes med 200 mnkr under juni månad för att säker-
ställa likviditet för kommunens budgeterade investe-
ringar. En försiktighetsåtgärd som gjordes i samband 
med den osäkerhet på finansmarknaden som covid-19 
förde med sig. Skulden för anläggningsavgifter för 
vatten och avlopp samt skuld för gatukostnadsersättning 
och investeringsbidrag har ökat med 34 mnkr. Kom-
munen långfristiga externa upplåning på 900 mnkr är 
i nivå med budgeten. Den totala skuldsättningsgraden, 
som även omfattar avsättningar, är 68 procent och har 
minskat med 1 procentenhet jämfört med 2019. 

Kommunalskatt 
Den totala kommunalskatten i Härryda kommun var 
under år 2020 32,35 kr per intjänad hundralapp för 
en person som inte var medlem i Svenska kyrkan. 
20,62 kronor gick till kommunen, 11,48 kronor gick 
till regionen och 0,25 kronor till begravningsavgift. 
Kommunens skattesats är oförändrad 2020 och har  
varit oförändrad sedan 2008. 

RISK
Likviditet på 525 miljoner kronor 
Kassalikviditeten, uppgår till 525 mnkr vilket är en 
ökning med 338 mnkr. Ökningen beror på nyupplåning 
med 200 mnkr. Kommunen har en likviditetsreserv i 
form av en kreditgräns på kommunens koncernkonto 
på 150 mnkr, varav 20 mnkr kan utnyttjas av Härryda 
Energi. Krediten utnyttjades inte under 2020. 
Målsättningen är en likviditet runt 0. Kassalikviditeten 
uppgick till 119 procent, vilket är en ökning med 48 
procentenheter jämfört med föregående år. 

Pensionsskuld på 787 miljoner kronor
Härryda kommuns pensionsskuld redovisas som 
avsättning och var 786,8 mnkr år 2020, varav 71 
procent avser pensioner intjänade före 1998 och är en 
minskning med 3 procentenheter jämfört med 2019. 
Pensionsskulden intjänad efter 1998 har däremot ökat 
med 11 procent. Skulden beräknas av kpa Pension. 
Jämfört med förra året har totala pensionsskulden ökat 
med 12 mnkr. Under året har pensionsutbetalningar, 
inklusive löneskatt, gjorts med 41 mnkr varav 
utbetalningar intjänade före 1998 uppgick till 34 mnkr. 
Långtidsprognosen för pensionsskulden visar att 
utbetalningarna under 40 år kommer att bli cirka 400 
mnkr högre än kostnaden enligt fullfonderingsmodellen, 
vilket innebär ett i genomsnitt ökat likviditetsbehov på 
cirka 10 mnkr årligen. 

Borgensåtaganden 316 miljoner kronor 
Kommunens borgensåtaganden var 316 mnkr, 
vilket är en ökning med 41 mnkr jämfört med 2019. 
Kommunfullmäktige beslutade under året att utöka borgen 
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till Pixbo Tennis med 40 mnkr.  Åtagandena består till 85 
procent av förpliktelser mot kommunens egna och delägda 
bolag och organisationer. Åtaganden för föreningar som 
verkar inom kommunen har ökat från 8 mnkr till 48 mnkr 
i samband med ökad borgen för Pixbo Tennis. Kommunen 
har utöver detta ett åtagande för Kommuninvest AB:s 
förpliktelser. För närvarande bedöms åtagandena inte 
utgöra någon väsentlig risk för kommunen.

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. Kommunens resultat är 180 mnkr bättre än 
budgeterat. Verksamheternas sammanlagda budgetavvikel-
se visar en positiv avvikelse på 123 mnkr. Det kan jämföras 
med föregående års budgetavvikelse på plus 30 mnkr. I 
budgetavvikelsen ingår exploateringsintäkter med 69 mnkr.

Effektiv resursanvändning 
Diagrammet nettokostnadsavvikelse redovisar den 
procentuella skillnaden mellan redovisad kostnad och 
förväntad kostnad för Härryda kommun i bokslut 2018 
och 2019. Ett negativt värde innebär att de faktiska 
kostnaderna är lägre än de förväntade, och vice versa. 

-10
0

10
20
30
40
50
60
70
80

-10
0

10
20
30
40
50
60
70
80

 * Kommunledning och stödfunktioner 

SOCUKF SHB TOFExploatering *
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 Budgetavvikelser per sektor/verksamhet 2020 

Budgetavvikelser drift 2020, mnkr

Utbildning, kultur och fritid 29,1

Ca 50 färre förskolebarn än budgeterat. +6,3

Lägre personalkostnader pga mindre närvaro bland 
barnen till följd av pandemin. +2,3

Färre köpta platser/fler sålda platser. +3,4

Underskott inom särskoleverksamheten till följd av fler 
elever med stora behov  och ökade skolskjutskostnader. -3,3

Ca 30 färre elever inom grundskola och fritidshem 
jämfört med budgeterat. +2,4

Hulebäcksgymnasiet inklusive köpta och sålda platser 
inom gymnasiet  visar ett överskott. +17,6

Lägre behov av studiehandledning inom utveckling och 
flerspåkighet. +1,0

Socialtjänst +27,5

Försenad start för äldreboendet på Säteriet. +15

Merkostnader pga pandemin. -24

Sökt ersättning för  merkostnader pga pandemin. +20

Lägre beläggning på äldreboende pga pandemin. +5,1                  2018            2019 

%

Fsk Fritids Grsk IfoGymn Äo-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

6,5

2,3

17,6

1,7

-6,1
-2,9

-4,1

28,3

36,8

13,3

9,8

-5,1

Nettokostnadsavvikelser 2018-2019

Kommunledning & stödfunktionerna +4,6 

Lägre personalkostnader till följd av tillfälligt vakanta 
tjänster, tjänstledigheter och sjukfrånvaro. +4,5

Centrala anslag för kompetensutveckling har inte 
kunnat användas till följd av covid-19. +3,1

Tillkommande kostnader för bolagisering av VA-verk-
samheten samt högre förbundsavgifter än budgeterat. -2,6

Samhällsbyggnad -0,1

Plan och bygglovsärenden. +7,6

Ökade kostnader för dagvattendammarna  
pga felprojektering, samt ev rättsprocess. -14,9

Högre kostnader än budgeterat för hämtning  
av hushållsavfall. -2,8

Exploatering +68,5

Slutredovisningar för exploateringsprojekt Björkås, 
Björkelid och Stenhuggeriet. +16,6

Exploateringsbidrag för Mölnlycke fabriker. +51,9

Teknik och förvaltningsstöd -6,3

Högre licenskostnader inom IT. -2,7

Färre beställningar inom måltidsservice pga av att ett antal 
stängda förskoleavdelningar samt distansundervisning 
inom grunskola och gymnasium till följd av pandemin. -3,3

Finans +57,4

Skatter och bidrag, netto +28,5

-Varav extra bidrag i form  
  av ”välfärdsmiljarder” och pandemistöd. +71,3

-Varav slutavräkningar. -36,4

Ersättning för sjukskrivningskostnader  
från staten pga pandemin. +24,1

Lägre kostnader för pensioner. +7,0
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För valtningsberättelse
EKONOMISK  STÄLLNING /BALANSKRAVSRESULTAT

Sammanfattande ekonomisk analys 
Årets resultat är det högsta kommunen någonsin haft 
och orsaken till det är huvudsakligen en effekt av statens 
tillskott i form av statsbidrag och coronastöd. Mål och 
balanskrav uppnås och har gjorts  under den senaste 
fyraårsperioden. Det genomsnittliga resultatet under 
fyraårsperioden är 117 mnkr per år, vilket motsvarar 
5,7 procent av nettokostnaderna. Det kan jämföras 
med kommunens mål på 2,5 procent. Soliditeten under 
senaste fyraårsperioden ökar med 1 procentenhet. Sett 
ur ett längre perspektiv har soliditeten stärkts med 14 
procentenheter från 2010 till 32 procent 2020.  Pensions-
skulden redovisas enligt fullfondsmodellen, vilket innebär 
att alla pensionsförpliktelser ingår i balansräkningen. 
Resultat och förmögenhetssituation blir då mer rättvisan-
de. I kombination med det finansiella målet om ökande 
soliditet bör detta leda till att soliditetsnivån är drygt 
50 procent.  Det förutsätter att de redovisade resultaten 
fortsättningsvis ligger på ett snitt på minst 60 mnkr. 
Annars riskerar den långfristiga upplåningen att öka i 
samma takt som pensionsskulden minskar. Kassalikvidite-
ten har ökat rejält under 2020 till 525 mnkr vilket främst 
beror på att den sammanlagda låneskulden ökat med 200 
mnkr till 900 mnkr, vilket är enligt budget. Kommunens 
borgensåtagande har ökat med 41 mnkr till 316 mnkr 
och bedöms inte utgöra någon väsentlig risk. Under de 
närmaste åren kommer investeringsbehovet i koncernen 
fortsatt ligga på en hög nivå. Därutöver finns behov av att 
initialt finansiera flera stora exploateringar. Kommunen 
står även inför stora demografiska utmaningar framöver 
där befolkningen beräknas öka mest inom de äldsta och 
yngsta invånarna. Årets goda resultat förbättrar kommu-
nens ekonomiska ställning inför framtida utmaningar.  
Kommunen har väl fungerande ekonomiska planerings- 
och uppföljningssystem. Kontrollen över ekonomin är 
god och budgetföljsamheten är i de flesta fall god. 

Känslighetsanalys 
Ett antal faktorer påverkar hur kommunens ekonomi 
kommer att utvecklas i framtiden. Vissa av dem kan kom-
munen påverka genom egna beslut, andra inte. De senare 
kan exempelvis vara konjunktursvängningar eller föränd-
rade lagar och förordningar. Kommunen har ett ansvar 
för att ha en finansiell beredskap att hantera förändring-
ar, både externa oförutsedda händelser och förändringar 
i den egna kommunen. Möjligheten att öka intäkterna 
genom höjda taxor och avgifter är begränsade, eftersom 
maxtaxor finns inom såväl barn- som äldreomsorg. Den 
största finansiella påverkan har skatteunderlagsutveck-
lingen i riket och befolkningsutvecklingen i kommunen. 
Tabellen till vänster visar vilken effekt olika händelser har 
på Härryda kommuns ekonomi. 

Bedömning 2021
Förvaltningen bedömer att löneökningar kan förväntas 
med 2,5 procent, att skatteunderlagen ökar med 2,5 
procent och en oförändrad utdebitering. Räntenivån 
förväntas öka marginellt, liksom inflationen. Investe-
ringsnivån i kombination med stora exploateringsutgifter 
gör att en nyupplåning, trots den goda likviditeten under 
2020, kan behövas. n 

Känslighetsanalys, årseffekt

Förändringar Mnkr

Lönekostnader inkl sociala avgifter, en procent -16,2

Skatteunderlag, en procent +/-20,9

Utdebitering 10 öre +/-10,1

Ränta med en procent -3,5

Inflation, en procent +/-9,8

Avstämning av balanskrav, mnkr

2020 2019 2018 2017

Redovisat resultat enligt 
fullfonderingsmodellen 234,2 110,7 31,0 93,5

Pensionsförpliktelser 
före 1998 -11,0 -25,0 -14,1 -14,8

Redovisat resultat 
enligt blandmodellen 223,2 85,7 16,9 78,7

Realisationsvinster 0,0 -0,3 -1,7 0,0

Balanskravsresultat 223,2 85,4 15,2 78,7

Härryda kommun tillämpar inte Resultatutjämningsreserv RUR.

Balanskravet uppnås
Enligt kommunallagen har kommunerna ett balanskrav, 
det vill säga att intäkterna ska täcka kostnaderna. Om 
kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäk-
terna, ska det negativa resultatet enligt huvudprincipen 
regleras och det redovisade egna kapitalet återställas 
under de följande tre åren. Om det inte finns särskild an-
ledning, ska fullmäktige vid sådana lägen anta en åtgärds-
plan för hur kommunen ska åstadkomma återställningen. 
Efter justeringar uppgår resultatet för Härryda kommun 
2020 till 223,2 mnkr. Kommunen uppfyller därmed 
lagens minimikrav på god ekonomisk hushållning. n
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För valtningsberättelse
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

  KONCERNEN 
2 910 personer var tillsvidareanställda i koncernen vid 
2020 års slut, av dem arbetade 98 procent i kommunen 
och 80 procent var kvinnor. Medianlönen per månad 
sträcker sig mellan 38 904 kronor inom Förbo till 33 600 
kronor inom kommunen. Koncernen har en förhållan-
devis låg sjukfrånvaro, lägst inom Härryda Energi och 
högst i kommunen som hade 8,4 procents sjukfrånvaro. 

  KOMMUNEN 
2020 minskade antalet anställda samt personalomsättningen 
något i Härryda kommun. Andelen medarbetare med 
heltidsanställning ökade. Även sjukfrånvaron ökade under 
året, vilket sannolikt beror på rekommendationen att stanna 
hemma vid förkylningssymtom under pandemin. 

En av de stora utmaningarna framöver är konkurrensen 
om medarbetare, främst inom vissa bristyrken. Kärnan i 
kommunens personalarbete är därför att fortsätta skapa 
förutsättningar för såväl ett gott medarbetarskap som 
ledarskap och stärka arbetsgivarvarumärket.

Personalstruktur 
Antalet tillsvidareanställda var 2 848 den 31 december 
2020. Det är en minskning med 8 medarbetare jämfört 
med 2019. 

Därutöver hade kommunen 328 visstidsanställda medar-
betare. Anledningen till visstidsanställningar är oftast vi-
kariat på grund av föräldraledighet, sjukdom eller annan 
tjänstledighet. Det kan också bero på att behörighetskra-
ven som är nödvändiga för att få tillsvidareanställning, 
inte är uppfyllda. Medelåldern för de anställda 2020 var  
46,7 år, vilket betyder att medelåldern bland kommunens 
anställda har ökat med 1,1 år.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 
2020 var  97,2 procent och 2019 var den 96,8 procent. 

Av kommunens tillsvidareanställda har 90,7 procent 
heltidsanställning, vilket är en ökning med 6,7 procent-
enheter från 2019. Ökningen beror sannolikt på att 
samtliga medarbetare inom verksamhetsområdet 
funktionsstöd samt delar av måltidsservice erbjudits 
heltidsanställning under 2020.
Löner 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare var vid årets 
slut 33 600 kr per månad. Det är en ökning av medianlönen 
med 600 kr per månad jämfört med 2019. 

Kvinnor och män – en jämförelse 
81,0 procent av alla tillsvidareanställda är kvinnor. 
Förhållandet är ungefär likadant i alla kommuner och 
skiljer sig inte mycket över åren. En av få yrkesgrupper 
med en relativt jämn könsfördelning är gymnasielärare. 
Av samtliga chefer är 71,8 procent kvinnor. I gruppen 
sektorchefer, verksamhets- och funktionschefer är 
fördelningen mellan kvinnor och män jämnare: 60,7 
procent är kvinnor. 

Fortsatt satsning på kompetensförsörjning 
Personalomsättningen i kommunen minskade jämfört 
med föregående år. Av de 262 personer som slutade sin 
tillsvidareanställning förra året avgick 54 anställda med 
ålderspension. Om man bortser från de som pensionera-
des var det 9 procent av den tillsvidareanställda personalen 
som slutade 2020. Motsvarande siffra 2019 var 8 procent. 

Kompetensförsörjning fortsatt viktig fråga 

t

Arvoden, lön och ersättningar till ledning och styrelse

Exklusive sociala avgifter. mnkr 2020 2019 2018

Arvoden kommunalråd  (3 st) 2,5 2,4 1,5

Kommundirektör 1,3 1,3 1,2

Övrig ledningsgrupp (7 st) 6,1 5,8 5,3

Personalkostnader, mnkr

2020 2019

Förändring  
jmf med  

2019

Lön 1 205,6 1 198,3 0,6%

 varav arvoden 6,9 8,2 -15,9%

 varav övertid och mertid 12,0 11,4 5,3%

Övrigt 4,6 5,8 -20,7%

Sociala avgifter 373,7 371,4 0,6%

Pensionskostn 
inkl särskild löneskatt 105,4 83,4 26,4%
Totalt 1 689,3 1 658,9 2,4%

Utbildning,kultur 
och fritid 54%

Socialtjänst 
29%

Teknik och 
förvaltningsstöd 
11%

Kommunledning  
och staber 3%

Fördelning av tillsvidareanställda per sektor 

Samhällsbyggnad 3%
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För valtningsberättelse
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

t

I samverkan med de fackliga organisationerna har kommu-
nen tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan som 
ligger till grund för arbetet med kompetensförsörjning samt 
lönestrategiska satsningar. Under förra året gjordes strategis-
ka satsningar exempelvis i form av kompetensutvecklingsin-
satser, för att i god tid sörja för den framtida kompetensen. 

I det personalpolitiska programmet (ppp) beskrivs förhåll-
ningssätten som ska genomsyra organisationen och påtala 

vikten av alla anställdas deltagande och engagemang.  
Under 2018 påbörjades ett arbete runt ppp, för att återlansera 
programmet och uppmuntra medarbetare att jobba med 
frågeställningar kring det. Detta arbete fortsatte under 
2019 för att på sikt stärka kommunens arbetsgivarvarumär-
ke som helhet och inom olika personalpolitiska områden. 

Under året har även arbetet med att implementera kom-
munens nya vision i organisationen påbörjats. 

Åldersstruktur bland tillsvidareanställda inom koncernen

Härryda 
kommun

Förbo  
42% Heab Summa

Härryda 
kommun

Förbo  
42% Heab Summa

Ålder Antal 2020 Antal 2020 Antal 2020 Summa Antal 2019 Antal 2019 Antal 2019 Antal 2019

– 29 år 186 4 6 196 243 4 6 253

30 – 39 år 638 8 10 656 662 9 9 680

40 – 49 år 814 5 6 825 824 5 7 836

50 – 59 år 783 10 8 801 787 10 8 805

60 år – 427 0 4 431 338 0 3 341

Totalt 2 848 28 34 2 910 2 856 28 33 2 917

Medelålder 46 44 42 0 46 42 42  

Antalet tillsvidareanställda och medianlön, inom koncernen

FÖRDELAT FÖRDELAT

SUMMA MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MEDIANLÖN

2020 2019 2020 2020 2019 2019 2020 2019

Härryda kommun 2 848 2 856 541 2 307 528 2 328 33 600 33 000

Härryda Energi AB 34 33 24 10 22 11 35 000 35 000

Förbo AB 28 28 13 14 16 11 38 904 39 042

Landvetter Södra Utveckling AB Bolaget har inga anställda utan köper tre tjänster, VD, marknadsansvarig och projektledare,  
från Härryda kommun.

Summa 2 910 2 917 578 2 332 566 2 350

81,0 procent av alla tillsvidareanställda är kvinnor. 
Förhållandet är ungefär likadant i alla kommuner 
och skiljer sig inte mycket över åren. En av få 
yrkesgrupper med en relativt jämn könsfördelning 
är gymnasielärare.
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Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid, inom koncernen,%

Härryda kommun Förbo Heab Härryda kommun Förbo Heab 
2020 2020 2020 2019 2019 2019

Total sjukfrånvaro 8,4 3,3 2,1 7,1 3,2 1,6

varav sjukfrånvaro över 60 dgr 40,2 0,9 0,0 49,3 0,3 0,0

Män 5,4 2,5 2,2 3,9 2,9 1,4

Kvinnor 9,2 4,4 1,8 7,9 3,6 1,9

Åldersgruppen -29 år 7,2 2,3 2,2 5,3 - 1,7

Åldersgruppen 30 – 49 år 8,4 1,7 1,9 7 2,5 1,3

Åldersgruppen > 50 år 8,6 6,1 2,4 7,8 4,3 2,0

I redovisningen ingår alla som haft anställning, oavsett anställningsform.

Ökad sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för 2020 var 8,4 procent. Det är en ökning 
med 1,3 procentenheter jämfört med 2019. Ökningen 
beror sannolikt på rådande riktlinjer i samband med pan-
demin, t ex att stanna hemma vid minsta symtom. Största 
ökningen skedde under mars och april månad.

Den korta frånvaron, dag 1–14, har ökat med 1,2 procent-
enheter medan längre frånvaron hade ökat med 0,1 procent-
enheter. En knapp tredjedel av sjukfrånvaron utgjordes av 
deltidsfrånvaro. Till någon del finns då medarbetaren i arbe-
te och håller kontakten med arbetsplatsen. Under året hade 
26 procent av medarbetarna inte någon sjukfrånvaro alls. 
Motsvarande siffra under föregående år var 29,3 procent.

Hälsofrämjande arbete
Personalfunktionen och ett verksamhetsnära nätverk med 
150 hälsoinspiratörer, står för stora delar av kommunens 
hälsofrämjande arbete medan den externa företags- 
hälsovårdens främsta uppgift är att arbeta med pågående 
rehabiliteringsärenden och insatser inom arbetsmiljö- 
området. Kommunens upphandlade företagshälsovård 
är Pe3. Utöver rehabilitering genomför de till exempel 
medicinska kartläggningar åt förvaltningen. Medarbetare 
som behöver stöd och råd inom områdena ekonomi, juri-
dik, relationer och hälsa får kostnadsfri telefonrådgivning 
via Falck. Kommunen har även ett nära samarbete med 
Härryda kommuns kultur- och idrottsförening (hkif) 
som anordnar en mängd olika hälsofrämjande aktiviteter 
för medarbetare. Målet att bidra till ett bättre hälsoläge. 

Utbildning och information 
Under 2019 togs en digital introduktion för nya medarbetare 
fram med viktig information, tips och råd samt fakta om 

kommunen. Delar av introduktionen skickas till nyanställda 
redan innan medarbetaren börjat sin anställning. Nya chefer 
i kommunen genomgår en utbildning på ett år som bland 
annat tar upp kommunens organisation, ekonomi, rekryte-
ring och arbetsrätt – men även ledarskap, konflikthantering 
och förhållningssätt. 

Semesterlöneskuld och övertidsskuld
Semesterlöneskulden som utgörs av innestående outtag-
na semesterdagar, uppgick vid årets slut till 70 miljoner 
kronor (mnkr) vilket är en ökning med 8,8 mnkr jämfört 
med föregående år. Skulden för outtagen övertid uppgick 
till 3,0 mnkr. Ferielöneskulden för lärarkollektivet in-
klusive upphållslöneskuld var 30,5 mnkr, en ökning med 
1,6 mnkr jämfört med 2019. Den sammanlagda skulden 
uppgick därmed till 103,6 mnkr inklusive sociala avgifter. 

Framtiden 
För att kunna bibehålla och utveckla den välfärd som 
medborgarna förväntar sig och behöver ställs allt 
högre krav på motiverade, engagerade och kompetenta 
medarbetare. En av de stora utmaningarna framöver 
är konkurrensen om medarbetare, främst inom vissa 
bristyrken. Kärnan i kommunens personalarbete är 
därför att fortsätta skapa förutsättningar för såväl ett gott 
medarbetarskap som ledarskap. Det betonas också i det 
personalpolitiska programmet tillsammans med behovet 
av en god kommunikation och samverkan. 

Organisationen har genomgått en digital omställning 
under 2020 vilket bland annat bidragit till nya arbetssätt 
och mötesformer samt utvecklade strategier för distans-
arbete. En stor utmaning har varit att bibehålla en god 
och säker arbetsmiljö, både för medarbetare som utför 
arbetet hemifrån och på arbetsplatsen.  n

För valtningsberättelse
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

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. 
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För valtningsberättelse
FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Med framtiden i fokus 
Vi har tagit oss igenom ett turbulent 2020 och blickar framåt 
2021. Året som gått har gett oss ny kunskap inom digitalisering 
och med den ett nytt sätt att interagera med våra invånare. 
Tillsammans tar vi Härryda in i framtiden.

Kommunens vision, med rubriken ”Härryda – här vågar 
vi!” utgör en ledstjärna och viktig del i kommunens 
verktyg för styrning och utveckling – såväl politiskt som 
i uppföljning av verksamheter. Visionen avser även kom-
munens helägda bolag. 

Nytt bolag från 2021 
En central del i att ge fler människor möjligheter att 
bo i Härryda kommun är att det finns god tillgång 
på vatten till alla invånare och för alla behov. Stora 
investeringar pågår och kommer att pågå de närmaste 
åren. Från 2021 kommer va-verksamheten att drivas 
i bolagsform tillsammans med avfallshanteringen. 
Sammanlagt kommer bolaget att ansvara för tillgångar 
på omkring en miljard kronor. 

Sveriges bästa skola 
Kommunens framtid är beroende av att ha de allra bästa 
förutsättningar för att barn och unga ska kunna växa, 
utvecklas och nå sin fulla potential. Härryda kommun 
har ett tydligt mål att skapa Sveriges bästa skola, från för-

skolan upp till gymnasiet. Som 
ett led i arbetet har politiker och tjänstepersoner 
utarbetat sex prioriterade utvecklingsområden; 

• Lärare med fokus på kärnuppdraget 

• Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt  
   ett kontinuerligt värdegrundsarbete 

• En skola utan våld 

• Insatser för elever som är i behov av stöd 

• Utvecklat systematiskt kvalitetsarbete 

• Kultur och ledarskap för framgång

Att nå ökad måluppfyllelse och kvalitet inom dessa 
områden kommer att vara fokus för hela kommunens 
utvecklingsarbete. Viktiga nyckelområden är lärarens 
kompetens och undervisning, elevernas trygghet och 
studiero samt kunskapsresultat. Att hela tiden arbeta för 
att utvecklas och ta steg framåt är viktiga förutsättningar 
för att skapa Sveriges bästa skola. 

t

Vision: I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer. Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.

Härryda kommun har ett tydligt mål att skapa Sveriges 
bästa skola – från förskolan upp till gymnasiet.
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Fortsatt arbete för hållbar utveckling 
Härryda kommun ska bidra till hållbar utveckling genom att 
ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030. 
Kommunen har bra förutsättningar att göra detta, bland 
annat genom det strategiska läget nära en storstad och goda 
socioekonomiska förutsättningar. Arbetet är långsiktigt och 
sker utifrån fyra särskilda insatsområden; fossilfri kommun, 
psykisk hälsa, biologisk mångfald samt ungas delaktighet. 

Digitalisering   
Under 2020 fick digitaliseringen stor genomslagskraft i 
såväl samhället i stort som i Härryda kommun. Mycket 
av det som tidigare genomfördes i fysiska möten har 
ställts om till digitala lösningar. Detta har ställt nya krav 
och samtidigt visat att förmågan till omställning är hög. 
För Härryda kommun är det viktigt att fortsätta med den 
höga förändrings- och utvecklingstakten inom digitali-
sering. Det är även fortsättningsvis en avgörande kraft 
för att möta våra invånares behov, såväl nuvarande som 
framtida, och leverera en effektiv och relevant service.

Ekonomi  
Ekonomistyrningen ska syfta till att de finansiella målen 
stödjer verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. 
Med andra ord ska ekonomin ge utrymme för att kom-
munens verksamheter ska få det ekonomiska utrymme 
som krävs för att uppnå de prioriterade politiska målen. 
Kommunen levererar merparten av de välfärdstjänster som 
efterfrågas av invånarna och att ha ett finansiellt utrymme 
för detta är grundläggande god ekonomisk hushållning. 

För landet som helhet är den demografiska utvecklingen 
med en åldrande befolkning en stor utmaning. Enligt 
beräkningar baserad på scb:s befolkningsprognos 
kommer kostnaden för de demografiskt betingade 
behoven att öka med i snitt 1,1 procent per år under 
de närmaste tio åren. Den ekonomiska utvecklingen 
i världen är svårbedömd. En konjunkturnedgång 
skulle kunna leda till väsentligt lägre skatteintäkter 
för kommunen. Kombinationen av lägre tillväxt, 
demografiskt betingade behov och svårigheter att 
rekrytera personal indikerar att kommunens verksamhet 
kommer att behöva drivas på ett annat sätt än idag. Det 
kan vara så att man politiskt kan vara tvungen att välja 
mellan att höja avgifter eller skatter alternativt prioritera  
hårdare vilka verksamheter som ska tillhandahållas av 
det offentliga. 

Kommunens ambitioner avseende bostadsbyggande 
innebär sannolikt stora initiala utgifter. På lång sikt kan 
det leda till en alltför stor upplåning och därmed minskad 
valfrihet för kommunen. 

Det senaste årets minskade skatteintäkter har med god 
marginal kompenserats av staten. Den utvecklingen visar 
tydligt statens betydelse för kommunernas möjligheter 
att finansiera välfärden inom ramen för god ekonomisk 
hushållning. Samtidigt har den historiska utvecklingen 
visat att kommunerna inte kan vara säkra på att bli kom-
penserade för varken inflation, konjunktursvängningar 
eller ökande uppgifter. n

Ekonomiska ramar 2020 och 2021, koncernen

RESULTAT, MNKR INVESTERING, MNKR SOLIDITET, %

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Härryda kommun 36,0 29,0 279 107 36 35

Förbo AB, 42% 29,8 32,3 163,8 127,3 31 31

Härryda Energi AB 19,5 19 37,5 36 38 39

Landvetter Södra Utveckling AB 0,0 0,0 0,1 0,1 41 41

Härryda Vatten och Avfall AB 0,0 0,0 296,3 194,4 16 13

Bolagens resultat, före bokslutsdispositioner.

För valtningsberättelse
FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Härryda kommun ska bidra till hållbar utveckling genom att 
ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030. 
Kommunen har bra förutsättningar att göra detta, bland 
annat genom det strategiska läget nära en storstad och goda 
socioekonomiska förutsättningar.
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Härryda kommun har en hög kvalitet i  
jämförelse med Sveriges övriga kommuner 
Härryda kommuns verksamheter bedriver ett aktivt kva-
litetsarbete för att se till att de resurser som finns används 
effektivt och att medborgarna får en så god service som 
möjligt. För att följa upp detta genomförs kontinuerligt 
brukarundersökningar och jämförelser inom en mängd om-
råden. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och medbor-
garundersökningen är två undersökningar som visar på hur 
förvaltningen som helhet presterar och hur nöjda medborg-
arna är med servicen. För varje resultat finns en färgmarke-
ring; grön, gul eller röd, som visar Härryda kommuns värde 
relativt landets andra kommuner. 

Kommunens kvalitet i korthet
För elfte året i rad har Härryda kommun deltagit i det natio-
nella nätverket Kommunens Kvalitet i Korthet, tillsammans 
med 260 kommuner. Genom mätning och jämförelse av olika 
mått ger sammanställningen en bild av kommunernas kvalitet 
och fungerar som underlag för utveckling och styrning. 
Sammanlagt redovisas 42 mått. Resultatet för 2020 visar att 
Härryda kommun tillhör den bästa gruppen i 19 av måtten, 
mittengruppen i 20 av måtten och den lägsta gruppen i 3 av 
måtten. Totalt sett erbjuder Härryda kommun en god kvalitet 
och står sig bra i jämförelse med landets kommuner, men det 
finns också flera utvecklingsområden. 

På www.kolada.se  
finns mer information om resultaten.

BARN OCH UNGA KOMMENTAR

Barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,1 * • Under 2020 påbörjades ett arbete för att minska förskoleverksam-
hetens kostnader. Härryda kommun har tidigare haft förhållande-
vis höga kostnader, vilket delvis berodde på att förskolan hade 
färre antal barn per pedagog. 

• På grund av pandemin genomfördes inga nationella prov under 
2020, resultatet som visas är från 2019. 

• Grundskolan har överlag goda resultat till en låg kostnad. Två 
mått har blivit lägre, vilket gör att de går från att vara i den högsta 
gruppen till mellangruppen – matematik i årskurs 6 som går från 
92 procent till 89 procent och elever i årskurs 9 med lägst betyg E 
i idrott och hälsa, som går från 95 procent till 94 procent. 

• Gymnasieskolan har höga resultat till låga kostnader och Hule-
bäcksgymnasiets resultat står sig väl i jämförelse med gymnasie-
skolorna i landet. 

• Gällande den ogiltiga frånvaron har det gjorts stora satsningar på 
tidiga insatser och främjande aktiviteter. Frånvaron minskar från 
5,0 procent 2019 till 2,9 procent 2020. 

• Resultat för kultur och fritid ökar inom alla tre måtten. Den största 
förbättringen är inom aktivitetstillfällen på bibliotek, där antalet har 
ökat från 44 aktivitetstillfällen 2017 till 84 under 2019.

Kostnad per inskrivet barn i förskolan 153 tkr * 

Elever i åk 3 som deltagit och klarat alla delprov i svenska och svens-
ka som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

80 *

Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala 
skolor, andel

89

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor, andel

93

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 
andel

93

Elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola som helhet, andel 70*

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, 
andel 

94

Kostnad per elev i grundskolan 101 tkr*

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel 83

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 81

Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor, andel 2,9*

Kostnad per elev i gymnasieskola, hemkommun 116 tkr*

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek,  
antal/1 000 invånare

84*

Deltagartillfällen för barn och ungdomar i idrottsföreningar,  
antal/invånare i ålder 7–20 år

35*

Elever i musik- eller kulturskola, andel (%) 24*

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET

t

Härrydas resultat i relation till snittet av landets kommuner

Härryda kommun är bland de 25 procent av kommunerna med bäst resultat

Härryda kommun är bland de 50 procent av kommunerna med medelresultat

Härryda kommun är bland de 25 procent av kommunerna med minst fördelaktigt resultat

* Släpande resultat, från 2019 eller tidigare
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STÖD OCH OMSORG KOMMENTAR

Brukarbedömning IFO totalt - förbättrad situation, andel (%) 65 • Brukarbedömningen inom IFO besvarades av fler personer under 2020, 
men det totala resultatet har försämrats. För barn och unga var dock varia-
beln - förbättrad situation relativt hög med 75 procent positivt svarande.

• Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd har ökat genom 
att insatser anpassats efter de målgrupper som söker försörjningsstöd. 
Personer med försörjningsstöd har på så vis blivit självförsörjande inte bara 
på kort sikt, utan även på lång sikt. Dock kvarstår en stor målgrupp som har 
svårigheter att bli självförsörjande.

• Ett förändringsarbete har genomförts under året för att i högre grad hitta  
rätt boendeform som matchar stödbehovet och som möjliggör boende-
karriär. Förändringsarbetet har medfört viss förlängning av väntetiden för 
erbjudande om boende enligt LSS.

• Gällande daglig verksamhet så har anpassningar gjorts i utbudet av  
aktiviteter för att minska smittspridningen av covid-19. Deltagarna har inte 
haft fullt inflytande över förändringarna, vilket bedöms påverkat upplevelsen 
av att få bestämma saker som är viktiga.

• Väntetid för inflyttning till särskilt boende har minskat med nästan  
50 procent till följd av fler nya platser och påverkan från covid-19.  

• En hemtjänsttagare möter i snitt 16 personal under en tvåveckorsperiod 
vilket är samma antal som under 2019. Ambitionen är att varje brukare ska 
träffa så få personal, som möjligt men under 2020 har detta försvårats på 
grund av hög sjukfrånvaro till följd av covid-19.

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, andel (%)

89

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, 
medelvärde

7

Kostnad IFO, kr/inv 4 114*

Väntetid från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum,  
LSS, medelvärde

215

Brukarbedömning gruppbostad LSS  
– Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)

77

Brukarbedömning daglig verksamhet  
– Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

64

Kostnad funktionsnedsättning totalt  
(minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv)

6 453*

Väntetid från ansökning till erbjudet inflyttningsdatum till SÄBO, 
medelvärde

89

Antal personal hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medel 16

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg,  
andel (%) av maxpoäng

76

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg  
– helhetssyn, andel (%)

86

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 91

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 242 tkr*

SAMHÄLLE OCH MILJÖ KOMMENTAR

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 85 • I måtten som rör service över telefoni och e-post framgår att till-
gängligheten över e-post är god, i genomsnitt besvaras e-post inom 
fyra timmar. Tillgängligheten över telefon är lägre. 

• Delaktighetsindexet beskriver hur väl kommunen möjliggör för 
medborgarna att delta i kommunens utveckling. Härrydas resultat 
har minskat från 73 procent under 2019 till 61 procent under 2020. 
Men då frågorna har förändrats så påverkas jämförbarheten med 
tidigare undersökningar. 

• I måttet för företagsklimat framgår en mindre ökning för kommunens 
myndighetsutövning från 70 under 2018 till 71. Här syns en förbättring 
inom bygglov som gick från 55 under 2018 till 68 under 2019. Förvalt-
ningen fortsätter att arbeta med att förbättra servicen till företagen.

• För att korta handläggningstiden för bygglov har verksamheten 
arbetat med digitalisering, bland annat bytt till en e-tjänst som är 
lättare att använda för sökande vilket innebär att fler ärenden är 
kompletta från början. 

• Mängden insamlat hushållsavfall i Härryda kommun har minskat 
med cirka 15 procent sedan 2011. Under 2019 slängdes totalt  
451 kg hushållsavfall per invånare.

• Andelen miljöbilar som redovisas gäller hela kommunkoncernen,  
inklusive de kommunala bolagen. Förvaltningens fordonsflotta 
under 2020 bestod till 73 procent av miljöbilar. 

Andel som via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 57

Gott bemötande vid kontakt med kommun,  
andel av maxpoäng (%)

89

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 61

Deltagare som efter avslut i arbetsmarknadsverksamheten börjat 
arbeta eller studera, andel (%)

48*

Elever på SFI som klarat minst två kurser,  
nybörjare två år tidigare, andel (%)

39*

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera 
(status efter 90 dagar), andel (%)

47*

Företagsklimat, service i myndighetsutövning enl. Insikt  
– Totalt, NKI 71*

Handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig 
till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, 
median antal dagar

18*

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 451*

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 65

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 33*

Fortsättning från föregående sida

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET

* Släpande resultat, från 2019 eller tidigare t
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Medborgarnas syn på kommunen som  
en plats att leva och bo på (i urval) KOMMENTAR

Nöjd-region-index 69 • Nöjd-region-index består av frågor som handlar om hur medborgaren ser 
på kommunen som en plats att bo och leva på. Det sammanvägda resul-
tatet, 69, är över kommunernas genomsnitt 60. Totalt sett ingår Härryda 
kommun i den bästa gruppen inom sju områden och inom den de två 
mellankvartilerna inom två områden. 

• Ett betydelsefullt område är rekommendation som visar i vilken utsträckning 
medborgarna skulle rekommendera släkt och vänner att flytta till kommu-
nen. Här får Härryda resultatet 77, vilket är över genomsnittet 64. 

• Det enda område där Härryda får ett resultat under medel är kommersiellt 
utbud. Härrydas resultat 59 ligger på gränsen till att vara i den lägsta grup-
pen. Det andra området där kommunen ingår i mellangruppen är trygghet. 
Härryda kommuns resultat, 59, är dock över genomsnittet bland övriga 
kommuner som är 55. 

Bostäder 60

Fritidsaktiviteter 65

Kommersiellt utbud 59

Kommunikationer 67

Rekommendation 77

Trygghet 59

Utbildningsmöjligheter 77

Medborgarnas syn på kommunens verksamheter 
(i urval) KOMMENTAR

Nöjd-medborgar-index 64 • Nöjd-medborgar-index består av frågor som handlar hur nöjd med-
borgarna är med kommunens verksamheter. Frågorna ställs till alla 
oavsett om man har erfarenhet av verksamheten eller inte. Det totala 
indexet, 62 är något lägre än 64 som kommunen fick 2018, men 
högre än kommungenomsnittet 55. Indexet består av 14 områden 
i vilka Härryda kommun hamnar i den bästa gruppen i tio områden 
och i mellangruppen för fyra områden. 

• Det mest framträdande resultatet, 78, ges till kommunens gymnasie-
skola. Här har Härryda det bästa resultatet av alla kommuner, vilket 
kommunen har haft flera undersökningar i rad. 

• För att förbättra medborgarnas nöjdhet lyfter undersökningen fram 
områdena miljöarbete, grundskola och gator och vägar som priori-
terade områden.  

Förskola 71

Gator och vägar 59

Grundskola 64

Gymnasieskola 78

Gång- och cykelvägar 55

Idrotts- och motionsanläggningar 67

Kultur 70

Miljöarbete 58

Räddningstjänst 76

Stöd för utsatta 53

Vatten och avlopp 77

Äldreomsorg 58

Medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen KOMMENTAR

Nöjd-inflytande-index 44 • Nöjd-inflytande-index består av frågor som handlar om hur med-
borgarna ser på sitt inflytande i kommunen. Indexet består av fyra 
områden och Härryda kommun hamnar i den bästa gruppen i alla 
områden. 

• Flera områdens resultat minskar från 2018, framförallt minskar 
medborgarnas förtroende och upplevelse av påverkansmöjligheter. 
Det gör att det totala indexet går från 48 under 2018 till 44 2020. 
För att förbättra medborgarnas syn på inflytande behöver områdena 
påverkan och förtroende prioriteras enligt SCB. 

Förtroende 50

Information 63

Kontakt 53

Påverkan 43

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET

n

Vad tycker du 
om Härryda kommun? 
Hur är det att bo och leva här? 

Vad tycker du om kommunens verksamheter?

Hur ser du på dina möjligheter till insyn och påverkan?

Du har blivit utvald som en av 1 200 invånare i Härryda kommun, som får tycka till om 

hur det är att bo och leva här. Dina svar är viktiga! Genom att svara på enkäten hjälper 

du oss med viktig kunskap för kommunens fortsatta utveckling. Så tyck till!

Vi tackar på förhand. 

Roger Nordman, kommunfullmäktiges ordförande

Hej!

Enkäten genomförs i 
samarbete med

Medborgarundersökningen 
Under hösten 2020 genomförde Härryda kommun för sjunde gången medborgarundersökningen 
med stöd av Statistiska centralbyrån, scb. Resultatet ger en bild av medborgarens syn på 
kommunen och dess verksamheter, vilket kan jämföras med de 99 andra kommuner som deltog i 
undersökningen. Härryda får överlag ett bra betyg från medborgarna, men det finns även områden 
kommunen bör förbättra. Nedan presenteras ett urval av de index som används.
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För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSE INOM REGIONEN OCH RIKET

1 

2 

3 

4 

5 

Jämförelser inom regionen och riket
Kommunforskning i Västsverige tar fram finansiella profiler på kommunerna i bland annat Västra 
Götalandsregionen. Det är relativa mått, vilket innebär att de bara visar hur de olika kommunerna 
ligger till i förhållande till varandra. Den senaste profilen avser år 2019 och utgår ifrån fyra olika 
perspektiv; långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, finansiellt riskförhållande 
samt finansiell kontroll. Diagrammet har skalan 1–5, där 5 är högsta betyg.

2017 20192018

Härrydas finansiella profil visade att kommunen 
under 2019 låg över genomsnittet för de samtliga 
fyra perspektiven; kontroll över den finansiella 
resultat, riskförhållande och långsiktig och kortsiktig 
handlingsberedskap. Kommunens poäng för samtliga 
fyra perspektiv förbättrades under perioden. 

Förklaringen till ovanstående förändringar var att 
poängen för fyra nyckeltal; finansiella nettotillgångar, 
kassalikviditet, resultat före extraordinära poster och 
skattefinansieringsgrad av investeringarna, förbättrades 
under perioden. Övriga tre nyckeltal i profilen; skattesats, 
soliditet och budgetföljsamhet, förblev poängmässigt 
oförändrade under perioden.  

Härryda redovisade mellan 2017 till 2019 ett 
genomsnittligt resultat per år i förhållande till 
verksamhetens kostnader på 2,4%, vilket bedöms 
uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning. Snittet i länen under perioden uppgick 
till 1,9% per år. Härrydas genomsnittliga resultat 
under de tre senaste gav en 3:a i den finansiella profilen 
under 2019. En anledning till kommunens goda 
resultatutveckling är att vinster från exploaterings-
redovisningen ingår i resultaten. Härryda hade 2019 
en soliditet som var starkare än snittet i länen. Mellan 
2017 och 2019 uppvisade Härryda utvecklingsmässigt 
samma utveckling som snittet bland kommunerna i 

länen. Kommunen redovisade en förbättrad soliditet 
med två procentenheter, från 29 till 31 procent, och 
den genomsnittliga soliditeten i länen förbättrades med 
två procentenheter, från 19 till 21 procent. Härryda 
hade 2019 den elfte starkaste soliditeten i länet. 
Detta gav en oförändrad 4:a i den finansiella profilen. 
Nettoinvesteringarna var fortsatt högre i kommunen än 
snittet i länet. Härrydas skattesats låg 2019 på 20,62 kr. 
Det var 1,01 kronor lägre än genomsnittet bland Västra 
Götaland och Hallands läns kommuner, vilket uppgick 
till 21,63 kr. Härryda hade under 2019 den femte 
lägsta skatten i länen. Detta innebar att kommunen 
fick en 5:a i den finansiella profilen. Mellan åren 2017 
och 2019 förbättrades Härrydas kassalikviditet med 
22 procentenheter, från 49 procent till 71 procent. 
Likviditeten under perioden i Härryda utvecklades något 
starkare än snittet i länen, men låg på en svagare nivå än 
genomsnittet under 2019. 

Sammanfattningsvis har Härrydas finansiella utveckling 
under den studerade treårsperioden resulterat i en 
förbättrad finansiell profil. Detta innebär att utifrån 
profilen, jämfört med snittet i länen, hade Härryda vid 
utgången av 2019 ett starkare utgångsläge än under 2017.

Det är viktigt att även framöver ligga på en god 
resultatnivå för att kunna möta höga investeringsnivåer 
på grund av befolkningsförändringar. n
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För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER –  F INANSIELL PROFIL

2020-års resultat inom  
Göteborgsregionens kommuner  

 Verksamhetens resultat per invånare, kr
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 Soliditet fullfond*, %

*Blandmodellen är den modell som kommunerna enligt lag ska använda i samband med redovisning av pensionsskulden. Den innebar att 
pensionsförpliktelser hänförliga till perioden före 1998 inte redovisas som skuld eller avsättning utan redovisas i resultaträkningen. En del 
kommuner frångår denna modell för att ge en mer rättvisande bild och tar med hela pensionsskulden som avsättning. Denna pensionsmodell 
kallas för fullfondsmodellen. Resultatet räknas om för att få en jämförbarhet.

Enligt blandmodellen*

Alla kommuner inom Göteborgsregionens kommunalför-
bund, GR redovisar positiva resultat. Här ryda kommun 
redovisar ett resultat om 5 836 kronor per invånare, vilket 
är högre än genomsnittet på 4 098 kronor.

Verksamhetens nettokostnad för Härryda är 53 747 kronor 
per invånare och ligger näst lägst bland kommunerna. Möln-
dal står för den lägsta med 51 534 kronor och den högsta 
nettokostnaden har Öckerö med 59 069 kronor per invånare.

Härryda hade en soliditet för fullfond på 32 procent. Möln-
dals soliditet är högst, knappa 50 procent. En kommun har 

negativ soliditet och den genomsnittliga soliditeten bland 
kom munerna är 23 procent.

Kommunalskatten var i snitt 21,21 koronor per intjänad 
hundralapp. Härryda hade den tredje lägsta skattesatsen, 
20,62 kronor. Lägst hade Partille med 19,96 kronor och 
Mölndal med 20,51 konor. Mölndal höjde sin skatt med  
25 öre till 20,51 kronor 2020 och Öckerö höjer sin skatt 
med 35 öre till 21,56 kronor.

Generellt är resultaten starkare 2020 för GR kommunerna 
jämfört med 2019.
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Härryda kommun i jämförelse med riket 2019

Härryda kommun         Medelkommun

Antal invånare 37 977 35 612

Befolkningsförändring 2009-2019 10,5% 9,6%

Invånare under 18 år 26,3% 21,1%

Invånare över 64 år 16,3% 20,0%

Utrikes födda 11,9% 19,6%

Invånare med eftergymnasial utbildning (25–64 år) 51% 44%

Medianinkomst (20 år och äldre) 358 617 kr 296 484 kr

Köpt verksamhet 15% 16%

Kommunalskatt 20,62% 20,70%

Skatteintäkter per invånare 53 088 kr 45 662 kr

KOSTNAD PER INVÅNARE

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 10 909 kr 7 962 kr

Utbildning 20 710 kr 18 454 kr

Individ - och familjeomsorg 4 114 kr 4 891 kr

Äldre och funktionshindrade 16 916 kr 20 345 kr

Kultur 1 249 kr 1 142 kr

Fritid 1 222 kr 1 507 kr

Infrastruktur 3 044 kr 3 758 kr

Nettokostnad totalt egentlig verksamhet 56 835 kr 58 783 kr

UTFALL

Resultat enligt blandmodellen per invånare 2 258 kr 1 095 kr

Andel elever som uppnått målen i alla ämnen åk 9 85,1% 72,8%

Andel elever som fullföljt gymnasieskolan 77,8% 70,5%

Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 7,2% 6,5%

Sammanställning av GR-kommunernas bokslut 2020

Härryda Ale Alingsås Göteborg
 Kungs-
backa Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille

 Stenung-
sund Tjörn Öckerö

Resultat, mnkr 234,2 125,6 162,8 2 408,0 414,5 158,9 121,0 43,2 393,9 69,2 138,2 50,7 37,0

Resultat bland-
modell, mnkr 223,2 125,6 162,8 2 408,0 396,0 150,5 103,6 43,2 393,9 69,2 138,2 50,7 37,0

Soliditet  
blandmodell 47,0% 53,7% 29,8% 30,0% 49,0% 28,4% 40,4% 22,9% 68,4% 66,8% 43,2% 36,0% 52,0%

Soliditet fullfond 32,0% 29,5% 16,8% 20,0% 33,0% 17,4% 22,9% -10,0% 49,6% 39,5% 22,4% 13,2% 19,0%

Långfristiga  
skulder, mnkr 900,0 345,0 3 395,9 42 063,0 1 550,0 1 945,0 1 353,5 255,0 71,0 588,0 315,0 23,0

Skattesats 2019 20,62 21,87 21,36 21,12 21,33 21,44 20,65 22,37 20,51 19,96 21,64 21,71 21,21

Skattesats 2020 20,62 21,87 21,36 21,12 21,33 21,44 20,65 22,37 20,51 19,96 21,64 21,71 21,56

Antal invånare 38 246 31 868 41 602 583 056 84 930 47 050 43 020 14 282 69 901 39 512 27 044 16 147 12 934

Årets resultat per 
invånare bland-
modell i kr 5 836 3 940 3 913 4 130 4 663 3 200 2 408 3 186 5 635 1 751 5 110 3 140 2 861

Låneskuld per 
invånare i kr 23 532 10 826 81 628 72 142 18 250 41 339 31 462 17 855 0 0 21 742 19 508 1 778

Sammanställningen grundar sig på preliminära bokslutssiffror från respektive kommun.

För valtningsberättelse
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – ÖVERSIKT



35

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

RESULTATRÄKNING miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter 1 662,6 643,8 986,6 948,6

Verksamhetens kostnader 2 -2 587,7 -2 587,2 -2 788,5 -2 760,5

Avskrivningar 3 -130,5 -128,0 -193,0 -187,8

Verksamhetens nettokostnader -2 055,7 -2 071,4 -1 994,9 -1 999,7

Skatteintäkter 4 2 041,6 2 016,1 2 041,6 2 016,1

Generella statsbidrag och utjämning 5 265,1 193,4 265,1 193,4

Verksamhetens resultat 251,1 138,2 311,8 209,8

Finansiella intäkter 6 14,5 4,6 2,8 4,5

Finansiella kostnader 6 -31,4 -32,0 -43,8 -45,0

Resultat efter finansiella poster 234,2 110,7 270,8 169,3

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 -20,3

Skatt 0,0 0,0 0,0 -8,0

Årets resultat 7 234,2 110,7 270,8 140,9

Budget 54,3 32,8

KASSAFLÖDESRAPPORT miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2020 2019 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 14 234,2 110,7 270,8 140,9

Justering för av- och nedskrivningar 3 130,5 128,0 193,0 187,8

Justering för överavskrivning 14 0,0 0,0 0,0 16,8

Justering för gjorda avsättningar 15,16 11,1 -9,5 27,5 1,0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 8 0,0 0,0 -0,6 -1,3

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 375,8 229,2 490,7 345,2

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 -26,1 -10,3 -36,8 12,6

Ökning/minskning tomtmark till försäljning 27,7 6,6 27,7 6,6

Ökning/minskning kortfristiga skulder 18 108,8 -6,5 118,7 -27,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 486,2 219,0 600,3 337,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 9 -0,1 -0,4 -0,1 -0,4

Investering i materiella anläggningstillgångar 9 -398,3 -222,4 -615,9 -424,9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 11,4 1,8 11,4 4,4

Försäljning/investering av finansiella anläggningstillgångar 11 4,2 -0,1 4,2 -0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -382,9 -221,1 -600,4 -421,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 17 238,6 17,8 339,4 97,5

Amortering av skuld 17 -4,7 -4,5 -4,7 -4,5

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 11 0,0 0,3 0,0 0,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 233,9 13,6 334,7 93,4

Årets kassaflöde 337,3 11,5 334,6 9,4

Likvida medel vid årets början 187,5 176,0 191,3 181,9

Likvida medel vid årets slut 524,8 187,5 525,9 191,3

Räkenskaper
RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESRAPPORT

t
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EKONOMISKA BEGREPP

Resultaträkningen Sammanfattar årets kostnader och  
intäkter och visar årets resultat.

Avskrivning Minskning av det bokförda värdet av en  
anläggningstillgång.

Kassaflödesrapport Visar 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

n

BALANSRÄKNING miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2020 2019 2020 2019

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0,4 0,4 0,4 0,4

Materiella anläggningstillgångar

      Mark, byggnader, tekniska anläggningar 10 2 692,2 2 432,5 4 168,2 3 775,4

      Maskiner och inventarier 10 114,5 117,8 534,0 515,3

Finansiella anläggningstillgångar 11 52,6 56,8 36,6 40,8

Summa anläggningstillgångar 2 859,7 2 607,5 4 739,2 4 331,8

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

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Tomtmark för försäljning 127,6 155,4 127,6 155,4

Fordringar 12 186,4 160,3 220,6 183,8

Likvida medel 13 524,8 187,5 525,9 191,3

Summa omsättningstillgångar 838,8 503,2 874,1 530,5

Summa tillgångar 3 698,6 3 110,6 5 613,3 4 862,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 14 1 192,2 958,1 1 828,3 1 557,5

      varav årets resultat 234,2 110,7 270,8 140,9

Avsättningar

      Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 786,8 775,1 789,7 776,8

      Avsättning skatteskuld obeskattade reserver 0,0 0,0 91,0 76,3

      Övriga avsättningar 16 9,0 9,6 9,0 9,6

Skulder

      Långfristiga skulder  17 1 115,3 881,4 2 234,2 1 899,5

      Kortfristiga skulder 18 595,3 486,5 661,2 542,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 698,6 3 110,6 5 613,3 4 862,3

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensförbindelser 19 315,6 275,0 55,5 15,1

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

Ställda panter 0,0 0,0 903,3 800,9

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

Koncerninterna ekonomiska förhållanden 21

Förändrad redovisning från och med 2020 inom koncernen avseende bokslutsdispositioner och skatt.
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019

NOT 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 6,3 7,0 123,5 115,5

Taxor och avgifter 202,4 187,2 197,3 180,6

Hyror och arrenden 42,8 42,9 254,4 246,9

Bidrag 234,9 163,0 234,9 163,0

   varav bidrag och ersättningar från staten 174,5 153,9 147,5 153,9

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 153,9 135,5 154,2 134,3

Exploateringsintäkter 22,3 107,9 22,3 107,9

Realisationsvinster 0,0 0,3 0,0 0,3

Summa 662,6 643,8 986,6 948,6

NOT 2 Verksamhetens kostnader

Löner, sociala avgifter, pensionskostnader -1 689,3 -1658,9 -1 741,0 -1 708,2

Bränsle, energi och vatten -31,2 -36,7 -41,4 -45,7

Köp av huvudverksamhet -427,1 -428,9 -420,6 -425,5

Lokal- och markhyror -39,4 -36,2 -35,4 -31,4

Lämnade bidrag -55,3 -58,9 -55,3 -58,9

Realisationsförluster och utrangeringar -4,5 -1,8 -4,6 -1,6

Skatt och bokslutsdispositioner 0,0 0,0 -15,9 0,0

Övriga kostnader -340,8 -365,8 -474,3 -489,2

Summa -2 587,7 -2587,2 -2 788,5 -2 760,5

NOT 3 Avskrivningar

Avskrivningar immateriella tillgångar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Avskrivning byggnader och anläggningar -103,2 -101,2 -145,4 -137,5

Avskrivning maskiner och inventarier -27,2 -26,7 -47,5 -45,9

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 -4,3

Summa -130,5 -128,0 -193,0 -187,8

NOT 4 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 2 078,0 2 031,5 2 078,0 2 031,5

Preliminär slutavräkning innevarande år -27,1 -16,2 -27,1 -16,2

Slutavräkningsdifferens föregående år -9,2 0,9 -9,2 0,9

Summa 2 041,6 2 016,1 2 041,6 2 016,1

NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag

Inkomstutjämningsbidrag 14,7 31,4 14,7 31,4

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Införandebidrag 18,7 0,0 18,7 0,0

Regleringsbidrag 38,9 26,5 38,9 26,5

Kostnadsutjämningsbidrag 37,5 60,7 37,5 60,7

Bidrag för LSS-utjämning 2,1 0,0 2,1 0,0

Kommunal fastighetsavgift 76,8 73,3 76,8 73,3

Generella bidrag från staten 76,5 6,5 76,5 6,5

Summa 265,1 198,3 265,1 198,3

Räkenskaper
NOTER

t
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019
forts. NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Avgifter i utjämningssystemen

Regleringsavgift 0,0 0,0 0,0 0,0

Avgift till LSS-utjämningen 0,0 -4,9 0,0 -4,9

Summa 0,0 -4,9 0,0 -4,9

NOT 6 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar 12,8 3,4 1,1 3,4

Ränteintäkter 1,0 0,4 0,4 0,6

Övriga finansiella intäkter 0,8 0,8 1,4 0,5

Summa 14,5 4,6 2,8 4,5

Finansiella kostnader

Räntekostnader -8,3 -7,0 -20,5 -19,8

Ränta på pensionsskuld -22,7 -24,8 -22,8 -24,9

Övriga finansiella kostnader -0,4 -0,2 -0,5 -0,4

Summa -31,4 -32,0 -43,8 -45,2

NOT 7 Jämförelsestörande poster

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

NOT 8 Ej likvidpåverkande poster

Nedskrivning ägartillskott Landvetter Södra Utveckling AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Utdelning HEAB o FÖRBO mm 0,0 -1,3

Summa 0,0 0,0 0,0 -1,3

NOT 9 Nettoinvesteringar

Bruttoinvesteringar -398,4 -222,8 -615,9 -425,3

Investeringsbidrag och investeringsinkomster 8,7 11,0 8,7 11,0

Försäljning/Nedskrivning/Utrangering av anläggningstillgångar 
samt överföring till annat slag av tillgång 11,4 1,8 11,4 4,4

Summa -378,3 -210,0 -595,8 -409,9

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 4 156,3 3 810,1 6 259,1 5 739,4

Ackumulerade avskrivningar -1 464,2 -1 377,6 -2 091,0 -1 963,9

Bokfört värde 2 692,2 2 432,5 4 168,2 3 775,4

Avskrivningstider (genomsnittliga) 31 år 31 år

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 504,0 480,9 1 177,6 1 146,5

Ackumulerade avskrivningar -389,4 -363,2 -643,6 -631,3

Bokfört värde 114,5 117,8 534,0 515,3

Avskrivningstider (genomsnittliga) 7 år 6 år

Räkenskaper
NOTER

t
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019
forts. NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 2 432,5 2 335,0 3 775,4 3 548,0

Investeringar 374,2 201,8 547,7 368,4

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -11,2 -1,8 -11,2 -2,3

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

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

Avskrivningar -103,2 -101,2 -143,6 -137,4

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 -1,3 0,0 -1,3

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 2 692,2 2 432,5 4 168,2 3 775,4

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 117,8 122,6 515,2 509,9

Investeringar 24,1 20,5 68,0 56,4

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -0,1 0,0 -0,1 -2,1

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 -4,3

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

Avskrivningar -27,2 -26,7 -49,0 -46,0

Överföring från eller till annat slag av tillgång -0,1 1,4 -0,1 1,4

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 114,5 117,8 534,0 515,3

NOT 11 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar 42,5 42,5 26,5 26,5

Obligationer, förlagsbevis m.m 0,0 4,2 0,0 4,2

Långfristiga fordringar VA- och gatukostnadslån 0,2 0,3 0,2 0,3

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

Bostadsrätter 9,8 27,7 9,8 27,7

Justering återföring uppskrivning bostadsrätter 0,0 -17,8 0,0 -17,8

Summa 52,6 56,8 36,6 40,8

Aktier 15,9 15,8 0,5 0,5

varav Förbo AB 8,0 8,0 0,0 0,0

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

varav Landvetter Södra Utveckling AB 0,2 0,2 0,0 0,0

Andelar 26,6 26,6 25,9 25,9

Summa aktier och andelar 42,5 42,4 26,4 26,4

NOT 12 Fordringar

Kundfordringar 37,1 19,3 45,7 25,0

Förutbetalda kostnader 29,4 29,2 34,2 31,7

Upplupna intäkter 72,2 60,2 82,0 76,4

Diverse kortfristiga fordringar 45,1 46,9 56,1 46,1

Statlig ersättning Migrationsverket 2,5 4,7 2,5 4,7

Summa 186,4 160,3 220,6 183,8

* 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 2020-12-31 till 32 661 900 kr.       
 

Räkenskaper
NOTER

t
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019

NOT 13 Likvida medel

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

Bank 478,1 133,7 478,5 136,5

Likviditetsöverskott HEAB samt LVSUAB 46,7 53,8 47,4 53,8

Kassa koncernkonto 0,0 0,0 0,0 1,0

Summa 525 187,5 525,9 191,3

Kommunen har en checkkredit på 150 mkr. 

NOT 14 Eget kapital

Ingående eget kapital vid årets början 958,1 865,2 1 557,5 1 418,8

Justering återföring uppskrivning bostadsrätter 0,0 -17,8 0,0 -17,8

Ingående eget kapital efter justering 958,1 847,3 1557,5 1 401,0

Årets resultat 234,2 110,7 270,8 140,9

Utdelning, HEAB och Förbo AB 0,0 0,0 0,0 -1,3

Överavskrivning/omföring uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 0,0 16,8

Summa utgående balans 1 192,2 958,1 1 828,3 1 557,5

Kommunen tillämpar inte Resultatutjämningsreserv.

NOT 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser inkl löneskatt

Avsättning för pensioner intjänad efter 1998

Ingående avsättning inkl löneskatt 204,6 189,1

Nyintjänad pension 20,1 13,3

 -varav förmånsbestämd ålderspension 19,1 12,8

 -varav särskild avtalspension 0,0 0,0

 -varav efterlevandepension 0,2 0,5

 -varav övrigt 0,8 0,0

Årets utbetalningar -5,7 -5,2

Ränte och basbeloppsuppräkning 4,6 4,9

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0

Övrig post -0,6 -0,6

Förändring av löneskatt 4,4 3,0

Summa avsättning för pensioner intjänad efter 1998 227,4 204,6

Avsättning för pensioner intjänad före 1998

Ingående avsättning inkl löneskatt 570,5 595,5

Ränte och basbeloppsuppräkning 13,7 15,0

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0

Pension till efterlevande 0,0 0,0

Årets utbetalningar -27,0 -27,0

Övrig post 4,4 -8,1

Förändring av löneskatt -2,2 -4,9

Summa avsättning för pensioner intjänad före 1998 559,4 570,5

Summa totalt avsatt till pensioner 786,8 775,1 789,7 776,8

Räkenskaper
NOTER

t
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019

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

Aktualiseringsgrad 95 % 95 %

Antal personer med särskild avtals-/visstidspension

      Politiker 0 0

      Tjänstemän 0 0

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se sid 44

NOT 16 Övriga avsättningar

Marksanering, Mölnlycke fabriker 9,0 9,6 9,0 9,6

Summa 9,0 9,6 9,0 9,6

NOT 17 Långfristiga skulder

Ingående skuld 881,4 868,2 1 899,5 1 806,5

Nyupplåning under året 238,6 17,8 339,4 97,6

Årets amorteringar -4,7 -4,5 -4,7 -4,5

Summa 1 115,3 881,4 2 234,2 1 899,5

   Lån i banker och kreditinstitut 900,0 700,0 2 018,9 1 718,1

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

   Investeringsbidrag 39,7 40,4 39,7 40,4

   Gatukostnadsersättningar 22,2 14,6 22,2 14,6

   Anslutningsavgifter 153,4 126,4 153,4 126,4

Summa förutbetalda intäkter 215,3 181,4 215,3 181,4

Summa långfristiga skulder 1 115,3 881,4 2 234,2 1 899,5

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 6% 36% 15% 34%

Andel som förfaller inom 1–4 år 83% 36% 66% 47%

Andel som förfaller efter 4 år 11% 29% 19% 19%

Andel lån med rörlig ränta 33% 50% 39% 44%

Andel lån med fast ränta 67% 50% 61% 56%

Genomsnittsränta 1,0% 1,0%

Kreditgivare

Kommuninvest 900,0 700,0 1 160,0 960,0

Övriga 215,3 181,4 1 074,2 758,1

Summa 1 115,3 881,4 2 234,2 1 718,1

NOT 18 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 46,7 53,8 0,7 0,0

Leverantörsskulder 107,0 105,7 148,4 144,3

Moms och särskilda punktskatter 8,8 4,3 28,6 23,1

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 28,3 25,1 29,8 26,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 319,8 268,4 354,4 314,5

   varav semester- och övertidsskuld 103,6 93,3 105,2 94,3

   varav upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension 51,8 52,8 51,8 52,8

   varav upplupen särskild löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension 28,1 28,1 29,4 28,5

Räkenskaper
NOTER

t
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019

forts. NOT 18 Kortfristiga skulder

Exploateringsverksamhet 80,9 23,8 80,9 23,8

Utnyttjad checkkredit 0,0 0,0 10,9 1,0

Övriga kortfristiga skulder 3,8 5,3 7,5 9,2

Summa 595,3 486,5 661,2 542,5

NOT 19 Borgensförbindelser*

Kommunägda företag

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

Härryda Energi AB 260,0 260,0 0,0 0,0

Räddningstjänsten Storgöteborg 7,1 6,3 7,1 6,4

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

Summa Kommunägda företag 267,6 266,8 7,6 6,9

Föreningar

Pixbo tennisklubb 42,4 2,4 42,4 2,4

Hindås tennisklubb 3,6 3,5 3,5 3,5

Landvetter tennisklubb 2,0 2,3 2,0 2,3

Summa föreningar 48,0 8,2 48,0 8,2

Summa borgensförbindelser 315,6 275,0 55,6 15,1

Enhet
Ägd 

andel
Försäljning, 

mnkr Lån, mnkr
Räntor, aktieutdelning och 

borgensavgifter, mkr Borgen, mnkr

Intäkt Kostnad Givare Mottagare Intäkt Kostnad Givare Mottagare

Kommunen 12,9 19,7 12,3 260

Förbo AB 42% 5,5 6,1 8,4

Landvetter Södra utv AB 100% 3,4 3,2

Härryda Energi AB 100% 11,6 4,4 3,9 260

Övrig upplysning: Bolagens räkenskaper hanteras i respektive styrelse och stämma efter kommunfullmäktiges möte.

NOT 21 Koncerninterna förhållanden och övrig upplysning

NOT 20 Övriga upplysningar

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 290 
kommuner och landsting som per 2020-12-31 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 2020-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kr.  Kommunens andel av förpliktelserna 
uppgick till 1 434 973 010 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 527 567 346 kronor.

Upplysning om särredovisningar
Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
Särredovisningen finns tillgänglig inom sektor för samhällsbyggnad. 

Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision
Den totala kostnaden för revision uppgår till 1,5 mnkr för år 2020, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 1,2 mnkr. 
Kostnaderna för räkenskapsrevision uppgår till 0,1 mnkr och avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport    
samt årsredovisning för räkenskapsår 2020. Kostnader för sakkunnigt biträde uppgår till dryga 0,2 mnkr.

n



43

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

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER 
I den kommunala koncernen ingår bolag där 
kommunen har en ägarandel på minst 20 procent. 
Enligt rkr r16 har kommunen skyldighet att upprätta 
sammanställda räkenskaper 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 koncernföretagens balansomslutning 
uppgår till fem procent eller mer av kommunens 
balansomslutning. De företag som omfattas är; Förbo, 
Härryda Energi och från och med 2018 även Landvetter 
Södra Utveckling. De sammanställda räkenskaperna för 
kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Härryda kommuns 
bokförda värden på aktier i dotterbolagen har elimine-
rats 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 eliminerats. Från och med 1 
januari 2021 överförs verksamheten vatten och avfall från 
kommunens verksamhet till ett nytt helägt kommunalt 
bolag. Bolaget är registrerat men inte aktivt och därför 
inte med i koncernsammanställningen. Förändrad 
redovisning från och med 2020 inom koncernen avseende 
bokslutsdispositioner och skatt.

KOMMUNEN 

Ny kommunal redovisningslag 

Kommunen följer i allt väsentligt den nya kommuna-
la redovisningslagen som gäller från 2019. Två större 
avvikelseposter förekommer sedan tidigare. Fullfonde-
ringsmodellen tillämpas istället för blandmodellen. Även 
slutredovisning av exploateringsprojekt avviker. Från 
och med 2019 tillämpas komponenthantering avseende 
kommunens anläggningstillgångar. Vad gäller hantering av 
intäkter som regleras i rkr r2 har ingen förändring gjorts 
gällande till exempel gatukostnader. En återföring om 
18 mnkr har gjorts 2019 för en tidigare uppskrivning av 
bostadsrätter enligt rkr r7 och r12.

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 ett anskaffningsvärde 
på över 20 tkr. Avskrivningar och internränta bokförs den 
månad investeringen aktiveras. Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjande-
perioden med linjär avskrivning baserat på anskaffnings-
värdet 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. Från och med 2018 tillämpas komponenthante-
ring inom mark och anläggning och från 2019 hanteras 
komponentavskrivning inom gator och vägar. Det innebär 
att rkr r4 följs.

Exploateringstillgångar 
Byggklar mark klassificeras som omsättningstillgång 
och i värdet ingår såväl markinköp som övriga tidigare 
nedlagda utgifter. Först när exploateringsprojekten 
slutredovisas helt eller delvis redovisas kostnader och 
intäkter på resultaträkningen, vilket avviker från rkr 
r2 och r4 samt rkr:s vägledning för markexploatering. 
Ekonomisk effekt är att vinst eller förlust för ett område/
projekt inte bokförs löpande efterhand som tomter säljs 

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).

Räkenskaper
UPPLYSNING OM REDOVISNINGSPRINCIPER

t

Avskrivningstider  

Mark, kulturbyggnader och del av väg 0 år

Verksamhetsfastigheter 5–60 år

Publika fastigheter 5–70 år

Affärsfastigheter 20–50 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
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utan först när hela området är klart. Det kan innebära 
större resultatsvängningar enstaka år, vilket även 
påverkar balansräkningen. Exploateringsredovisningen 
är under utveckling. 2020 slut- och delredovisades 
17 mnkr från fem exploateringsprojekt. Utöver 
slutredovisningar har exploateringsintäkter om 52 mnkr 
avseende Mölnlycke fabriker bok- förts i resultatet  
enligt rkr r2.

Redovisning av skatteintäkter, utjämning och 
generellt bidrag 
Redovisning och periodisering av skatteintäkter sker 
i enlighet med rkr r2. Det innebär att årets bokslut 
innehåller definitiv slutavräkning för 2019 och en 
preliminär slutavräkning för 2020 enligt prognos från 
Sveriges kommuner och landsting. Den kommunala 
fastighetsavgiften periodiseras till det år intäkten 
hänför sig. Konjunkturstöden har bokförts när de har 
betalats in till kommunen. Någon periodisering i 1/12 
del har därmed inte gjorts enligt rkr:s ”Yttrande om 
vissa redovisningsfrågor med anledning av särskilda 
omständigheter kopplade till coronapandemin”.

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 
investerings- och gatukostnadsersättning enligt tidigare 
rekommendation rkr 18 och 2019 inom linjen för 
rekommendation rkr r2. Exploateringsbidrag om 82,3 
mnkr har betalats ut 2018 med 30,2 mnkr och 2020 
med 52 mnkr. Bidraget avser ett område vid Mölnlycke 
fabriker. Sammanlagt uppgår bidraget i avtalet till 82,3 
mnkr. Bidragen har bokförts i resultaträkningen, vilket 
avviker från tidigare hantering. Övriga avgifter och 
driftbidrag periodiseras på aktuell period.

Pensioner 
I Härryda kommun redovisas pensionsskulden enligt 
fullfonderingsmodellen, vilket strider mot gällande 
lagstiftning. Syftet är att uppnå en mer rättvisande 
redovisning. Fullfonderingsmodellen innebär att 
pensionsåtagandet redovisas i balansräkningen som en 
avsättning samt att hela den årliga förändringen bokförs 
som kostnad. Löneskatten ingår i pensionsskulden. 
Kommunen använder beräkningsmodellen rips17. Ränta 
och basbeloppsuppräkning redovisas som finansiell 
kostnad. Den del av den avgiftsbestämda ålderspensionen 
avseende 2020 som inte betalats in under året bokas 

upp som kortfristig skuld i 2020 års bokslut. 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 externa 
transaktioner till den 8 januari 2021. Därefter har 
kostnader och intäkter överstigande 50 tkr hänförts 
till redovisningsåret. Det förekommer inga väsentliga 
händelser efter räkenskapsperiodens utgång. 

Leasing 
Leasingavtal ska enligt rekommendation r5 klassificeras 
och redovisas som finansiellt eller operationellt avtal. 
Avgörande för om ett leasingavtal är ett finansiellt 
eller ett operationellt avtal är i vilken omfattning de 
ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet av 
det aktuella leasingobjektet finns hos leasegivaren eller 
leasetagaren. Kommunen har inte klassificerat några 
finansiella leasingavtal utan de avtal som finns som 
operationella. 89 % av kommunens använda lokaler ägs 
av kommunen och resterande hyrs externt. Kommunen 
betraktar riskerna som marginella för dessa avtal. 

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

Inga jämförelsestörande poster 2020

Ändring av redovisningsprinciper 
Med anledning av den nya kommunala 
redovisningslagen har en återföring 2019 av tidigare 
gjord uppskrivning av bostadsrätter gjorts med 18 
mnkr. Återföringen är gjord via balansräkningen. 
Uppskrivningen gjordes 2014. Hanteringen är enligt 
rkr r7 och rkr r12. Historiska nyckeltal har setts över 
och soliditeten för 2018 är ändrad från 29 till 28 
procent. I övrigt förekommer inga effekter på den 
aktuella rapportperioden av ändrade uppskattningar 
och bedömningar som har redovisats under tidigare 
räkenskapsår. n

Räkenskaper
UPPLYSNING OM REDOVISNINGSPRINCIPER
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
DRIFTREDOVISNING

Driftredovisning, mnkr
BOKSLUT 2020 BOKSLUT 2019

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

KOMMUNSTYRELSEN 886,0 720,6 165,4 232,0 66,6 899,0 731,5 167,5

Kommunledning  
och stödfunktioner 122,4 9,5 112,9 117,5 4,6 113,6 6,9 106,7

Ledning 38,2 0,1 38,1 35,5 -2,6 38,2 0,7 37,5

Ekonomi 16,9 1,1 15,8 18,0 2,2 17,6 0,8 16,8

Personal 33,1 6,5 26,6 30,9 4,2 25,7 2,1 23,6

Utveckling 34,2 1,8 32,4 33,1 0,7 32,1 3,3 28,8

Samhällsbyggnad 278,2 255,0 23,2 91,6 68,4 313,1 272,4 40,7

Ledning admn inkl kommuneko-
elog

10,4 1,7 8,7 12,1 3,4 11,6 1,7 9,8

Miljö- och hälsoskydd 9,2 4,2 5,0 4,3 -0,7 8,6 3,3 5,3

Trafik 92,7 25,3 67,4 69,2 1,8 89,7 25,7 64,1

Mark och bostad 18,3 82,3 -64,0 4,4 68,4 81,3 116,5 -35,2

Plan och bygglov 18,9 24,9 -6,0 1,6 7,6 15,4 18,9 -3,5
S:a skattefinansierad verksamhet 149,4 138,3 11,1 91,6 80,5 206,8 166,1 40,6

Avfall 37,8 35,9 1,9 0,0 -1,9 36,6 34,6 2,0

Vatten och avlopp 91,0 80,8 10,2 0,0 -10,2 69,8 71,7 -1,9
S:a avgiftsinansierad verksamhet 128,8 116,7 12,1 0,0 -12,1 106,4 106,3 0,1

Teknik och förvaltningsstöd 485,4 456,2 29,2 22,9 -6,3 472,5 452,2 20,3

Ledning 2,7 0,0 2,7 2,6 -0,1 4,6 0,0 4,6

Service 69,5 61,9 7,6 7,2 -0,3 67,6 61,7 5,9

Fastighet 233,7 232,2 1,4 0,5 -0,9 225,2 223,4 1,8

Städservice 34,5 33,5 1,0 2,0 0,9 32,2 33,0 -0,8

Måltidsservice 99,4 94,5 4,9 1,6 -3,3 101,7 101,2 0,5

IT 40,9 32,7 8,1 6,1 -2,1 36,9 31,7 5,2

Säkerhet 4,9 1,3 3,5 3,0 -0,6 4,3 1,3 3,0

VÄLFÄRDSNÄMND 2 402,3 479,0 1 923,4 1 980,0 56,6 2 412,7 471,2 1 941,5

Utbildning, kultur och fritid 1 470,5 243,5 1 227,0 1 256,1 29,1 1 511,3 257,7 1 253,6

Ledning 12,4 0,0 12,4 13,2 0,8 12,3 0,0 12,3

Förskola 327,4 44,1 283,3 295,3 12,0 346,0 46,0 300,0

Grundskola 712,0 68,4 643,6 641,7 -1,8 697,0 69,0 627,9

Gymnasium 277,0 116,6 160,4 178,0 17,6 272,3 109,1 163,2

Vuxenutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,5 17,9 21,6

Kultur och fritid 105,0 9,2 95,8 94,5 -1,3 104,1 10,0 94,1

Utveckling, flerspråkighet 36,8 5,2 31,5 33,4 1,8 40,1 5,6 34,5

Drift, investering och exploatering i siffror
Här redovisas hur utfallet förhåller sig till kommunens budget som fastställts av kommunfullmäktige. 
Budgetavvikelser kommenteras under verksamhetsredovisning och större budgetavvikelser inom 
driften är sammanställda på sidan 22.

t
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
DRIFT / INVESTERING

t

Fortsättning från föregående sida

Driftredovisning, mnkr
BOKSLUT 2020 BOKSLUT 2019

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

VÄLFÄRDSNÄMND  fortsättning

Socialtjänst 931,8 235,5 696,4 723,9 27,5 901,4 213,5 688,0

Ledning 80,8 15,0 65,8 80,9 15,1 51,1 10,5 40,5

Vård och omsorg 300,1 105,7 194,5 199,9 5,5 295,6 101,6 194,1

Hälsa och bistånd 193,2 27,2 166,0 164,2 -1,8 194,7 26,0 168,6

Funktionsstöd 169,3 32,6 136,7 139,6 2,9 187,5 26,6 160,9

Härryda framtid 99,2 40,8 58,4 62,6 4,2 75,2 36,0 39,2

Barn och familj 88,7 13,8 74,9 76,7 1,7 97,4 12,7 84,6

SUMMA NÄMNDER 3 288,3 1 199,6 2 088,7 2 211,9 123,2 3 312,0 1 202,7 2 109,3

Politisk organisation 13,7 0,0 13,7 13,0 -0,7 15,6 0,8 14,8

Verksamhetskostnad/övrigt 29,3 76,5 -47,2 -22,9 24,3 0,4 53,0 -52,7

VERKSAMHETENS  
NETTOKOSTNAD 3 331,4 1 276,1 2 055,2 2 202,0 146,8 3 327,9 1 256,5 2 071,4

Interna poster -612,9 -612,9 0,0 -617,6 -617,6 0,0

Skatter och utjämning 2 306,2 2 306,2 2 277,7 28,5 4,9 2 214,5 2 209,6

Finansnetto 31,4 14,5 -16,9 -21,4 4,5 32,0 4,6 -27,4
SUMMA ENLIGT
RESULTATRÄKNING 2 749,9 2 983,9 234,2 54,3 179,9 2 747,2 2 857,9 110,7

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT tusen kronor

Benämning
Projekt-
budget

Utfall 
2020

Budget-
avvikelse

 2020

Budget-
avvikelse

 2020

P=
Pågående 
A=  
Avslutat

Beräknas 
avslutas

Netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift Netto

Sektor för utbildning, kultur och fritid

Investering förskola 2 157 378 378

Investering grundskola 5 830 2 490 2 490

Investering utveckling och flerspråkighet, 
ledning 0 1 000 1 000

Investering gymnasium 1 890 660 660

Investering kultur och fritid 127 1 427 127 610 737

Summa utbildning, kultur och fritid 127 11 304 127 5 138 5 265

Sektor för socialtjänst

Summa sektor för socialtjänst 0 2 678 0 2 809 2 809
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
INVESTERING

n

Fortsättning från föregående sida

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT tusen kronor

Benämning
Projekt-
budget

Utfall 
2020

Budget-
avvikelse

 2020

Budget-
avvikelse

 2020

P=
Pågående 
A=  
Avslutat

Beräknas 
avslutas

Netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift Netto

Sektor för samhällsbyggnad

Mölnlycke dagvattenpark 37 000 7 296 3 027 7 296 17 490 24 786 P

Reinvestering underhåll gator och vägar 6 436 436 436

 Gc-Väg Wendelsv Gärdesområdet 760 0 8 543 8 543 P

Övrigt skattefinansierat 1 243 18 776 843 74 899 75 743

Summa skattefinansierat 8 539 28 999 8 139 101 368 109 508

VA-investeringar kopplade till färdiga 
exploateringsområden 0 3 158 -2 100 15 454 13 354

Investeringar befintliga ledningar 12 223 -2 223 -2 223

Nytt vattenverk Västra Nedsjön 547 000 105 343 117 808 117 808 P 2022

Byggnad återanvändning Bråta ÅC 615 -291 -291 A

Övrigt avgiftsfinansierat 13 350 83 753 83 753

Summa avgiftsfinansierat 0 134 689 -2 100 214 501 212 401

Summa samhällsbyggnad 8 539 163 688 6 039 315 869 321 909

Sektor för teknik och förvaltningsstöd

Fagerhultsskolan nybyggnad 177 000 100 394 8 548 8 548 P 2021

Wallenstam arena 135 000 72 477 8 114 8 114 P 2021

Utveckling Råda säteri 20 500 7 349 3 209 3 209 P 2022

Gymnastik- och trampolinhall 65 000 0 23 500 23 500

Energieffektivisering 2 850 2 267 2 267 P 2020

Hulebäcksgymnasiet ombyggnad kök 12 000 686 4 314 4 314 P 2022

Komponentutbyten fastighet 8 254 -3 144 -3 144

Hindås idrottshall tillbyggnad förråd 5 000 2 665 1 580 1 580 P 2021

IT-investeringar 4 140 3 080 3 080

Investeringar fritidsanläggningar 4 981 3 712 3 712

Övrigt teknik och förvaltningsstöd 16 910 19 764 19 764

Summa teknik och förvaltningsstöd 0 220 706 0 74 944 74 944

Kommunledning  
och stödfunktioner summa 0 21 0 2 728 2 728 P

Totalt kommunen 8 666 398 397 6 166 401 488 407 655

Varav summa pågående investeringar 7 423 306 876 7 423 179 739 187 162

Drift- och investeringsbudgetens uppbyggnad samt de för drift- och investeringsredovisningarna mest väsentliga  
principerna för ekonomistyrning, redovisas i ett särskilt dokument.
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EXPLOATERING tusen kronor

EXPLOATERINGS- 
PROJEKT Status1

Budget  
2020

Utfall  
2020

Avvikelse
2020

Bokslut 2020-12-31
Utgående balans

Resultatföring
2020

Namn Inkomst Utgifter Netto Inkomst Utgifter Netto Netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift

Industrimark

Airport City P 1 000 0 1 000 1 625 0 1 625 -625 2 982 0

Björkåsen Landvetter S 500 1 500 -1 000 0 1 678 -1 678 678 4 583 11 617 4 583 11 617

Björröd P 7 500 0 7 500 6 251 8 497 -2 246 9 746 6 269 17 898

Bårhults företagspark P 0 25 500 -25 500 283 28 976 -28 693 3 193 52 303 64 068

Skola Djupedalsäng P 1 500 0 1 500 1 428 -21 1 449 51 1 428 -21

Företagsparken III P 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hindås industriomr. P 0 0 0 3 053 0 3 053 -3 053 3 104 1

Mölnlyckemotet P 1 565 0 1 565 1 787 0 1 787 -222 3 180 0

Summa 12 065 27 000 -14 935 14 427 39 131 -24 703 9 768 73 849 93 563 4 583 11 617

Mark för bostäder

Bh, Björröd Alberts väg³ D 0 0 0 710 558 152 -152 710 558 710 558

Bh, Säteriet (Förbo)³ D 0 0 0 407 274 133 -133 407 274 407 274

Bh, Wendelstrand 
(Bråta)³ D 0 0 0 870 610 260 -260 870 610 870 610

Björkelidsvägen S 0 0 0 116 15 101 -101 492 6 670 492 6 670

Bocköhalvön P 0 0 0 47 0 47 -47 68 0

Enebacken II P 6 850 0 6 850 680 0 680 6 170 5 741 0

Hindås skola P 2 000 0 2 000 4 748 3 036 1 712 288 12 611 3 037

Idrottsvägen Mölnlycke P 17 320 58 440 -41 120 9 034 60 506 -51 473 10 353 11 340 60 506

Landvetter Centrum P 13 627 24 794 -11 167 4 455 1 150 3 305 -14 472 14 232 13 719

Landvetter södra P 19 000 0 19 000 7 013 2 435 4 577 14 423 103 204 7 348

Landvetters Backa P 9 374 31 834 -22 459 739 24 980 -24 241 1 781 58 251 55 843

Solåsen Hindås P 0 0 0 3 0 3 -3 1 454 14

Stenhuggeriet² S 0 0 0 146 4 051 -3 905 3 905 146 4 051 146 4 051

Strukturplan  
Mölnlycke centrum P 0 0 0 6 0 6 -6 6 0

Säteriet, Särskilt boende P 750 0 750 174 9 423 -9 249 9 999 1 081 9 423

Valborgs kulle P 1 000 0 1 000 1 180 0 1 180 -180 1 285 0

Summa 69 921 115 068 -45 146 30 328 107 038 -76 710 31 564 211 898 162 054 2 625 12 163

Summa brutto 81 986 142 068 -60 081 44 755 146 169 -101 414 41 333 285 747 255 617 7 208 23 780

Summa netto 30 130 -16 572

Utgående Balans 46 702

1 Status: Pågående=P, Slutredovisas= S, Delredovisas=D. 
2 Stenhuggeriet ett tidigare avslutat projekt, infrastruktur var utbyggd och sista tomtförsäljning gjord 2020 
3 Byggherredriven detaljplan. 

Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
EXPLOATERING

n

Läs om projekten på sidan 57

t
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Ansvarar för verksamheterna:
Utbildning
Socialtjänst
Kultur
Fritid

Omsättning: 2 402 mnkr
Budgetavvikelse: +57 mnkr

Den politiska organisationen
Härryda kommuns verksamheter delas från och med 2020 in under kommunstyrelsen respektive 
välfärdsnämnden.

Verksamhetsredovisning
POLIT ISK  ORGANISATION

Maria Kornevik  
Jakobsson (C)

ordförande

Håkan Eriksson (KD) Inger Axelsson (KD)

Roland Jonsson (MP) Peter Arvidsson (SD)Peter Arvidsson (SD)Robert Langholz (S) Inga-Lena Persson (MP)

Grim Pedersen (M) Evalotta Liljenzin (M)

Ronny Sjöberg (C) Ing-Marie Rydén Höök (L)

Patrik Linde (S)
2:e vice ordförande

Siw Hallbert (S)
2:e vice ordförande

Mikael Johannison (M) Kristina Andrén (M)

David Dinsdale (L)
1:e vice ordförande

Sven Karlsson (M) 
1:e vice ordförande

Per Vorberg (M) 
ordförande

Kersti Lagergren (M) Ulrika Nordenstam (M)

Martin Tengfjord (SP) Birgitta Berntsson (S)Ulla-Karin Johansson (S) Jonas Andersson (S)

Nina Sjöstedt (SD)

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter 31 december 2020 Välfärdsnämndens ordinarie ledamöter 31 december 2020

t

   KOMMUNSTYRELSEN VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Ansvarar för verksamheterna:
Mark och bostad
Miljö- och hälsoskydd
Trafik
Vatten och avfall
Nämnd och övriga frågor

Omsättning: 886 mnkr
Budgetavvikelse: +66 mnkr
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Bokslut, mnkr 2020 2019

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

Kommunstyrelsen 886,0 720,6 165,4 232,0 66,6 899,2 731,5 167,7

Välfärdsnämnd 2 401,8 478,5 1 923,4 1 980,0 56,6 2 412,7 471,2 1 941,5

Summa nämnder 3 287,8 1 199,1 2 088,7 2 211,9 123,2 3 312,0 1 202,7 2 109,3

Politisk organisation 13,7 0,0 13,7 13,0 -0,7 15,6 0,8 14,8

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Politisk organisation 13,0 13,7 -0,7

Summa 13,0 13,7 -0,7

Varav, mnkr  

Kommunfullmäktige 2,5 2,9 -0,4

Kommunstyrelsen 3,4 3,6 -0,2

Valnämnd 0,0 0,0 0,0

Miljö- och bygglovsnämnd 0,4 0,4 0,0

Revisorer 1,3 1,5 -0,2

Fasta beredningar 0,6 0,5 0,1

Välfärdsnämnd 3,0 3,0 0,0

Verksamhetsredovisning
POLIT ISK  ORGANISATION

Årets viktigaste händelser
Den politiska organisation som infördes 2019 fortsatte 
att hitta sina former under året. Digitaliseringen av de 
politiska processerna fortsatte i en ökande takt under året 
till följd av pandemin. Flertalet möten har skett digitalt, 
till exempel sker nu  kommunfullmäktiges möten helt 
digitalt, med endast presidiet och sekretariat på plats. 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att 
verksamheten inom vatten och avfall ska bolagiseras, 
under året fastställdes de nya styrdokumenten och en 
styrelse tillsattes för det nybildade bolaget.

Ekonomi
DRIFTANALYS
För den politiska verksamheten redovisas ett underskott 
på 0,7 mnkr. Kommunfullmäktige visar på en negativ 
budgetavvikelse med 0,4 mnkr vilket framför allt beror 
på högre hyreskostnader för externt inhyrda lokaler. Ett 
underskott på drygt 0,2 mnkr belastar kommunstyrelsen 
vilket främst är en följd av ej budgeterade arbetsgrupper. 
Kommunrevisionen redovisar en negativ budgetavvikelse 
med knappt 0,2 mnkr vilket förklaras av högre kostnader 
än budgeterat för köpta tjänster.

Nettokostnaderna är 1,1 mnkr lägre än föregående år 
vilket i huvudsak beror på 2019 års utbildningskostnader 
för nyvalda politiker. n

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Kommunfullmäktige

Antal sammanträden per år 10 10 10 10

Antal ärenden per år 258 193 230 232

Antal ledamöter 51 51 51 51

Antal ersättare 30 30 29 31

Kommunstyrelsen

Antal beslutssammanträden per år 12 11 10 10

Antal informationssammanträden 
per år 0 10 9 9

Antal sammanträden med  
genomgång av kommunens  
verksamhetsberättelse per år 1 1 2 2

Antal ärenden per år 478 847 495 458

Antal ledamöter 13 13 13 13

Antal ersättare 13 13 13 13

Valnämnd

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 3 3 3 3

Miljö- och bygglovsnämnd

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 3 3 3 3

Överförmyndarnämnd

Antal ledamöter 1 3 3 3

Antal ersättare 1 3 1 1

Revisorer

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 0 0 0 0

Välfärdsnämnd

Antal beslutssammanträden per år 13 14 0 0

Antal informationssammantr. per år 0 10 0 0

Antal sammanträden med 
genomgång av kommunens 
verksamhetsberättelse per år 1 1 0 0

Antal ärenden per år 316 693 0 0

Antal ledamöter 13 13 0 0

Antal ersättare 13 13 0 0
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Verksamhetsredovisning
KOMMUNLEDNING OCH STÖDFUNKTIONER

Årets viktigaste händelser
Året har präglats av ett fortsatt arbete med digitaliserings-
utveckling inom samtliga områden, både inom politik 
och förvaltning. Exempel på detta är att kommunen 
har upphandlat en chatt-bot (kommun-Kim) som med 
hjälp av artificiell intelligens svarar på frågor dygnet 
runt på kommunens webbplats. Dessutom har en digital 
introduktion för nyanställda i organisationen införts. 

Kommunens vision, med rubriken ”Härryda – här vågar 
vi”, är en viktig del i kommunens styrmodell. Under året 
har förvaltningen arbetat med att ta fram gemensamma 
förhållningssätt som ska komplettera visionen.

Ett arbete har genomförts för att överföra verksamheten inom 
vatten och avfall (VA) till ett helägt kommunalt bolag från år 2021. 

Digitalisering fortsatt högt upp på agendan
Kvalitet, service och bemötande är nyckelord för kommunens ledning och stödfunktioner 
när kommunen jobbar med att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar. 
Digitaliseringsutveckling är ett fortsatt fokusområde där förenkling av interna och  
externa processer ingår.

Uppdragsbeskrivning
Kommunledning och stödfunktionerna 
tillhandahåller service till den politiska 
organisationen, till förvaltningen samt till företag 
och medborgare och övriga externa intressenter. 
Stödfunktionerna omfattar utveckling, ekonomi och 
upphandling samt personaladministration.
Arbetet styrs av reglementen, lagar, avtal, 
policyer och beslut från kommunstyrelse samt 
kommunfullmäktige.

t

Året har präglats av ett fortsatt arbete med digitaliseringsutveckling 
inom samtliga områden, både inom politik och förvaltning.
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Verksamhetsredovisning
KOMMUNLEDNING OCH STÖDFUNKTIONER

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 7,3 3,2 2,5

Bidrag 2,2 3,7 1,9

Summa intäkter 9,5 6,9 4,4

Personalkostnader 60,1 53,9 52,5

Köp av huvudverksamhet 28,6 26,9 28,1

Avskrivn/internränta 0,1 0,1 0,1

Övriga kostnader 33,6 32,7 27,3

Summa kostnader 122,4 113,6 108,0

Nettokostnader 112,9 106,7 103,6

Budgetavvikelse 4,6 3,7 -0,1

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 94 86 81 68

Utbetalda löner 49 985 50 805 54 174 52 320

Fakturor 56 585 60 140 64 829 63 878

Kundfakturor 101 826 104 051 108 051 129 685

Svenskt näringslivs 
ranking* 7 10 15 4

Uppföljning av grunduppdrag 
Grunduppdragen för stödfunktionerna ekonomi- och 
upphandling, personal samt utvecklingsfunktionen består 
i att stödja den politiska organisationen samt kommunens 
verksamheter och utveckla de olika områdena som ligger 
inom funktionerna. De årliga enkäterna som används för 
uppföljning av hur verk-samheterna uppfattas pekar på 
en hög nöjdhetsgrad.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Kommunledning och stödfunktionerna redovisar en 
nettokostnad på 112,9 mnkr, vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse med 4,6 mnkr.

Samtliga stödfunktioner redovisar överskott på 
sammantaget 7,1 mnkr vilket i huvudsak förklaras 
av lägre personalkostnader till följd av tillfälligt 
vakanta tjänster, tjänstledigheter och sjukfrånvaro. 
Dessutom har 3,0 mnkr av det centrala anslaget för 
kompetensutveckling inte kunnat användas till följd av 
covid-19. Kostnader för kurser och utbildning är också 
betydligt lägre än budgeterat vilket även detta är en 
konsekvens av covid-19.

För kommunledning redovisas ett underskott med 2,6 
mnkr vilket i huvudsak beror på tillkommande kostnader 
för bolagisering av VA-verksamheten samt högre 
förbundsavgifter än budgeterat. 

Den totala nettokostnaden för kommunledning och 
stödfunktionerna är knappt sex procent högre än år 2019. 

Det beror främst på att bemanningsenheten från och 
med år 2020 är organiserad under personalfunktionen. 
En förklaring är också högre kostnader för digitalisering 
i form av satsningen ”Digitala klivet”, vars syfte är att 
skapa förutsättningar för förvaltningen att öka takten 
i den digitala transformationen, exempelvis i frågor 
som ökad automatisering, effektivare distansmöten och 
förbättrad service.

Avvikelserna bedöms i huvudsak vara av engångskaraktär. 
Däremot är det troligt att tillfälligt vakanta tjänster 
uppstår i varierande utsträckning även i framtiden vilket 
kommer att generera överskott, då vissa yrkesgrupper 
inom stödfunktionerna är svårrekryterade. Dock kan 
specialkompetens i form av konsulter behöva köpas in vid 
sådana tillfällen.

INVESTERINGSANALYS
På investeringssidan redovisas ett överskott på 2,7 
mnkr, varav 2,6 mnkr förklaras av tidsförskjutningar 
avseende konstnärlig utsmyckning, bland annat till följd 
av covid-19. Investeringar för konstnärlig utsmyckning 
bokförs på framför allt samhällsbyggnad och sektorn 
för teknik och förvaltningsstöd där motsvarande 
budget flyttas från kommunledning. Årets utgifter för 
konstnärlig utsmyckning uppgår till knappt 1,7 mnkr. 
Anslaget för e-arkiv har inte använts fullt ut vilket har 
genererat ett överskott på 0,1 mnkr.

Framtiden
Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta för att 
erbjuda ett så effektivt och ändamålsenligt stöd som 
möjligt till kommunens politiska organisation och 
kärnverksamheter. Kvalitet, service och bemötande är 
fortsatt viktiga frågor, liksom att digitalisera och förenkla 
externa och interna processer. Ett fortsatt arbete med att 
utveckla styrmodellen kommer att ske.  n

* Rankning av lokalt företagsklimat i landets 290 kommuner

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 35,6 38,1 -2,6

Ekonomi och upphandling 18,0 15,8 2,2

Personal 30,9 26,6 4,2

Utvecklingsfunktionen 33,1 32,4 0,7
Summa 117,5 112,9 4,6

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 2,6 0,0 2,6

Utvecklingsfunktionen 0,1 0,0 0,1

Summa 2,7 0,0 2,7
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Årets viktigaste händelser
Inom ramen för arbetet med ny kommunövergripande 
översiktsplan har kommunstyrelsen antagit en strategisk 
utvecklingsinriktning och arbetet fortsätter med mer de-
taljerade markanvändningsfrågor. Den fördjupade över-
siktsplanen för Landvetter Södra ställdes ut på samråd, en 
milstolpe i den nya stadens utveckling. Samarbetet med 
Landvetter Södra Utveckling ab och byggherrekonsortiet 
har gått in i ett mer intensivt skede, bland annat för att 
finna gemensamma lösningar på svåra planeringsfrågor 
såsom artskydd och trafikförsörjning men även för att 
förbereda för första etappen detaljplaner. 

De första exploatörsdrivna detaljplanerna, Wendelstrand 
och Björröd med totalt 1200 bostäder, har antagits under 
året och arbete pågår för att de ska vinna laga kraft. På 
Idrottsgatan och Bäckvägen i centrala Mölnlycke pågår 
arbetet för ett nytt bostadskvarter med cirka 160 nya 
bostäder med blandade upplåtelseformer. De första 
hyresgästerna flyttade in i Mölnlycke fabriker.

Sektorn har arbetat med att säkra arbetsprocesser och 
hitta lämpliga samarbetsformer inför att vatten- och 
avfallsverksamhet blir eget bolag från årsskiftet 2021. 
Trafikverksamheten har genomfört det politiska 
uppdraget att flytta över ägande, drift och underhåll av 
belysning till Härryda Energi ab.

Uppföljning av grunduppdrag 
Mark och exploatering har under året arbetat med 15 
exploateringsprojekt för bostäder och åtta exploate-
ringsprojekt för verksamheter. Totalt färdigställdes 201 
bostäder, varav 161 i flerbostadshus och 40 i småhus. 
Ytterligare 576 bostäder har byggstartat och ca 85 000 
kvm verksamhetsmark har sålts i Bårhult och Björröd.

2020 antogs de första exploatörsdrivna detaljplanerna med totalt 1 200 bostäder och arbete pågår nu 
för att de ska vinna laga kraft. Totalt färdigställdes 201 bostäder under året – 161 flerbostadshus och 
40 småhus. Ytterligare 576 bostäder har byggstartat. Så många bostäder inom en 1-årsperiod har inte 
producerats på 15 år.

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

SKATTEF INANSIERAD VERKSAMHET 

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för samhällsbyggnad ansvarar för gator och vägar, 
parker, markområden, detaljplaner, översiktsplaner, bygglov, 
kart- och mätverksamhet, exploatering, miljötillsyn, 
hälsoskydd, livsmedelskontroll med mera.

t

Rekordmånga bostäder byggstartade 
under året  

Under året projekterade 
trafikverksamheten bland 
annat gator, gång och 
cykelvägar samt vatten- 
och avlopp i området 
Mölnlycke fabriker.
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Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 84,0 163,7 89,7

Bidrag 54,3 1,4 36,0

Summa intäkter 138,3 165,1 125,7

Personalkostnader 48,0 47,6 44,7

Köp av huvudverksamhet 30,6 34,3 33,5

Avskrivn/internränta 17,0 14,9 17,6

Övriga kostnader 53,7 108,9 80,7

Summa kostnader 149,3 205,7 176,5

Nettokostnader 11,0 40,6 50,8

Budgetavvikelse 80,4 46,7 47,1

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 88 85 75 62

Trafikbelysning 

Per styck,  
exl kapitaltjänst, kr 715 696 610 727

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning och administration 12,1 8,7 3,4
Mark och exploatering 4,4 4,5 -0,1
Slutredov. och explaoteringsbidrag 0,0 -68,5 68,5

Plan och bygglov 1,6 -6,0 7,6
Trafik 69,2 67,4 1,8
Miljö och Häsloskydd 4,3 5,0 -0,7
Summa 91,6 11,1 80,4

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning och administration 0,1 0,0 0,1
Mark och exploatering 1,0 0,1 0,9
Plan och bygglov 0,5 0,0 0,5

Trafik 127,9 20,4 107,5
Miljö och Häsloskydd 0,5 0,0 0,5
Summa 130,0 20,5 109,5

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

SKATTEF INANSIERAD VERKSAMHET 

Under året antogs sex detaljplaner som möjliggör totalt 
1 400 bostäder och arbete pågår för att få dem lagakraft-
vunna. Trafikverksamheten projekterade och genomförde 
byggnationer av ett flertal projekt kopplade till antagna 
detaljplaner. Exempel på projekt i projekteringsfasen är 
gata, gång- och cykelväg samt vatten- och avlopp inom 
Mölnlycke fabriker, samt vattenöverföringsledning och 
utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Rävlanda och 
Hällingsjö. Under året påbörjades genomförandet av 
projektet Mölnlycke dagvattenpark med bland annat 
muddring av Mölndalsån.

Det preliminära resultatet för 2020-års Insiktsmätning 
bland företag, visar att både bygglov och miljö- och hälsa 
behåller ungefär samma goda omdömen som under 2019. 

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektorns skattefinansierade verksamhet visar en positiv 
budgetavvikelse på 80,4 mnkr jämfört med budget. Den 
enskilt största avvikelsen om 68,4 mnkr finns hos mark- 
och exploateringsverksamheten och beror på slutredo-
visningar och exploateringsbidrag. Plan- och bygglovs-
verksamheten redovisar ett överskott på 7,6 mnkr med 
anledning av högre intäkter än budgeterat.

Ledning och administration redovisar ett överskott på drygt 
3,4 mnkr främst på grund av att budgeterade personalkost-
nader inte förbrukats. Trafik visar ett överskott på 1,7 mnkr 
som delvis beror på framskjutna investeringsprojekt.

INVESTERINGSANALYS
Utfallet är på 20,4 mnkr i nettoutgifter jämfört med bud-
geterade 130 mnkr. Detta innebär ett överskott om 109,5 
mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar och 
fördröjningar av projekt till följd av överklagande och 
tillkommande utredningar. 

De största projekten som pågår är Mölnlycke 
dagvattenpark och Mölnlycke fabriker. Det är inom 
ramen för dessa projekt som de största avvikelserna finns 
i och med tidigare förseningar. Startbesked finns för 
dagvattenparken gällande bland annat muddring. 

Exploatering 
Exploateringen redovisade ett överskott om 16,6 mnkr. 
Överskottet avser tre områden där marken är såld. 
Det är verksamhetsmark i Landvetter där sista tomten 
såldes under våren med nettoöverskott på 7 mnkr. 
Det andra projektet avser bostäder i Rävlanda, med 
överskottet från markförsäljningen på 6,2 mnkr. Mark 
är såld i ett sedan tidigare avslutat exploateringsområde, 
Stenhuggeriet, och överskottet för den sista 
tomtförsäljningen är 3,9 mnkr.

Framtiden
Det råder fortfarande osäkerhet om vilken sträckning den 
planerade tågförbindelsen mellan Göteborg och Borås 
får genom kommunen. Trafikverket har inlett ett omtag 
av planeringen av sträckningen där tidigare ställningsta-
ganden om järnvägskorridor och stationslägen kommer 
att omprövas. Dessutom kommer en översyn av Kust till 
kust-banans funktion och kapacitet att göras.

Kommunens tillväxtmål om 1,5 procent förutsätter 
nybyggnad av bostäder och en bostadsefterfrågan på 
den nivå som vi sett senaste månaderna och åren. Hur 
efterfrågan efter covid-19 perioden utvecklas är svårt 
att förutse och det kan påverka förutsättningarna för 
sektorns arbete. n
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Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 2 2 2 2

Insamlad mängd matavfall, ton 1 381 1 352 1 362 1 435
Hushållsavfall till förbränning, 
kg per invånare 120 133 133 134
Kostnadstäckningsgrad, % 95 94 97 107

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Avfall 1,0 1,0 0,0
Summa 1,0 1,0 0,0

Årets viktigaste händelser
Verksamheten har under året, i nära samarbete med 
andra verksamheter inom kommunen, arbetat för en 
verksamhetsövergång till bolaget Härryda Vatten och 
Avfall AB. Kommunfullmäktige beslutade om överlåtelse 
och verksamhetsövergång i december 2020 då man även 
beslutade om bolagsordning och ägardirektiv för bolaget. 
Under året har kommunen antagit en ny avfallsplan som 
gäller för Göteborgsregionens 13 kommuner. ”Göte-
borgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030”.

Uppföljning av grunduppdrag 
Avfallsverksamheten arbetar kontinuerligt med avfalls-
minimering och återanvändning genom bland annat 
informationsinsatser och medverkan i olika projekt. 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan 
och Härryda har under året antagit en ny avfallsplan 
framtagen tillsammans med och gällande för 13 kom-
muner i Göteborgsregionen. Planen har ett fokus på 
förebyggande arbete och återanvändning som återspeglas 
i kommunens arbete. Kvaliteten i verksamheten säker-
ställdes genom regelbundna avstämningar med berörda 
insamlingsentreprenörer, med mottagningsanläggningar 
för avfallet samt med övriga samarbetspartners.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Verksamheten redovisar en nettokostnad och avvikelse 
mot budget om 1,9 mnkr. I samband med årsskiftet när 
verksamheten bolagiseras är periodiseringar gjorda för 
att kostnader som avser kommunen ska redovisas på 
2020. I och med att stora entreprenader som sophämt-

Arbetet med att minska avfallet fortsätter 
Under året har kommunen antagit den nya avfallsplan som gäller för Göteborgsregionens 13 
kommuner. Den nya avfallsplanen gäller från 2021 och sträcker sig fram till 2030. Den innehåller 
nya områden och involverar fler sektorer och verksamheter inom avfallsområdet än tidigare. Ett av 
fokusområdena i planen är avfallshantering i samhällsplaneringen.

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET –  AVFALL 

Uppdragsbeskrivning
Avfallsverksamhetens uppdrag är att ansvara för 
insamling, transport och återvinning samt bortskaffande 
av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen och 
som inte faller under producentansvaret.

ning och hantering av olika av avfall debiteras i efterhand 
månadsvis, landar 13 månader på 2020 som förklarar 
avvikelsen utöver tidigare prognos. I delåret prognosti-
serades en negativ avvikelse mot budget på 800 tkr. Det 
beror mestadels på högre kostnader om 2,8 mnkr än 
budgeterat för hämtning av hushållsavfall.

INVESTERINGSANALYS
Under året har en ny byggnad för ”återbruk” färdigställts 
på Bråta åvc, utgift under 2020 var 0,6 mnkr. Resterande 
investeringar avser i huvudsak löpande förbättringsåtgär-
der på återvinningsstationer och Bråta åvc.

Framtiden 
Under 2021 kommer verksamheten även att införa ett kör-
kortsbaserat inpasseringssystem till Bråta. Även drift och 
bemanning samt transporter av grovavfall från Bråta upp-
handlas under 2021. För att kunna arbeta mer aktivt med 
målen i avfallsplanen och därmed uppmuntra till förebyg-
gande och återanvändning av avfall kommer återbrukshu-
set Paviljongen att tas i bruk. I huset kommer det att finnas 
en stående bytardel där centralens besökare kan få lämna 
såväl som ta med sig begagnade kläder och prylar.  n

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 35,9 34,6 32,3

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 35,9 34,6 32,3

Personalkostnader 1,5 1,3 1,3

Köp av huvudverksamhet 33,4 32,2 28,9

Avskrivn/internränta 1,3 1,2 1,2

Övriga kostnader 1,6 1,9 1,9

Summa kostnader 37,8 36,6 33,3

Nettokostnader 1,9 2,0 1,0

Budgetavvikelse -1,9 -2,0 -1,0

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Avfall 0,0 1,9 -1,9
Summa 0,0 1,9 -1,9
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Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 80,8 71,7 69,7

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 80,8 71,7 69,7

Personalkostnader 14,4 13,4 12,3

Köp av huvudverksamhet 20,0 18,5 19,2

Avskrivn/internränta 21,1 20,3 19,8

Övriga kostnader 35,5 17,4 8,7

Summa kostnader 91,0 69,6 60,0

Nettokostnader 10,2 -2,1 -9,7

Budgetavvikelse -10,2 2,0 3,7

Årets viktigaste händelser
Verksamheten har under året, i nära samarbete med 
andra verksamheter inom kommunen, arbetat för en 
verksamhetsövergång till bolaget Härryda Vatten och 
Avfall ab” Kommunfullmäktige beslutade om överlåtelse 
och verksamhetsövergång i december 2020 då man även 
beslutade om bolagsordning och ägardirektiv för bolaget. 
Under sommaren infördes ett bevattningsförbud i hela 
kommunen mellan juni och augusti då den första upp-
maningen i april var att spara på vattnet.

Uppföljning av grunduppdrag
Arbetet med nya överföringsledningar mellan Landvet-
ter och Hindås fortlöper fortgår och en intagsstation 
på Bocköhalvön och en högreservoar är i slutskedet av 
byggnation. Allt är viktiga delar för att möta framtidens 
behov av dricksvatten och möjliggöra avledning av spill-
vatten i hela kommunen. 

Ekonomi
DRIFTANALYS
Nettokostnaden landar på 10,2 mnkr, detta trots att VA 
prognostiserade ett överskott på 3,2 mnkr vid delåret. 
Främst beror avvikelsen på åtgärder i ett sent skede inför 
verksamhetsövergång till bolag. Största kostnaden avser 
ett sektorsgemensamt projekt med dagvattenpark och 
dammar i Mölnlycke centrum. Bedömningen i nuläget 
är att dammarna inte kommer att genomföras och av för-
siktighetsprincip belastar 9,3 mnkr i upparbetade utgifter 
verksamheten år 2020. I samband med en inventering 
av ekonomiskt anläggningsregister fann vi anläggningar 
som i som i realiteten ar avvecklade alternativt sålda vilka 
har utrangerats till en kostnad om 1,8 mnkr.

INVESTERINGSANALYS
Största avvikelsen gentemot budget avser projektet med 
nytt vattenverk med tillhörande överföringsledningar där 
totalt 117 mnkr förbrukats, vilket är en avvikelse på 107 
mnkr. Projektet har en tidsplan som är snäv men över-
skottet i budget innebär inte att tidsplanen inte håller 
utan snarare hur budgeten är fördelad över åren. Arbetet 
med överföringsledningar mellan Landvetter och Hin-
dås, högreservoar och intagsstation i Hindås är påbörjat, 
de tre första etapperna på överföringsledningarna och 
högreservoar är i stort sätt färdigställda under 2020. För 
VA’s räkning ingår även försening och överskott i projek-
tet överföringsledning mellan Hällingsjö och Rävlanda.

Framtiden
För att klara den önskade befolkningsutvecklingen i 
kommunen är det helt nödvändigt att vattenförsörj-
ningen säkras. Under 2021 ska byggnation av det nya 
vattenverket i Hindås upphandlas. Från årsskiftet 2021 
bolagiseras verksamheten och arbetet under början av 
2021 kommer till stor del handla om att sätta nya rutiner 
och hitta nya former för samarbete med kommunen och 
andra parter. n

Utbyggnad av vattenförsörjning pågår
Under sommaren blev det tydligt för alla hur viktig vattenförsörjningen i kommunen är. I början av 
våren fick gick verksamheten ut med information som uppmanade alla att spara på dricksvattnet. 
Ett kortare bevattningsförbud infördes under juni och augusti, vilket hjälpte till att säkerställa 
vattenleveransen för resten av året.

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 23 23 21 19

Rörlig avgift, kr/m³ 27 25 24 24

Kostnadstäckningsgrad, % 89 103 116 104

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Vatten och avlopp 0,0 10,2 -10,2
Summa 0,0 10,2 -10,2

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Vatten och avlopp 346,1 133,6 212,4
Summa 346,1 133,6 212,4

Uppdragsbeskrivning
Vattenverksamhetens uppdrag är att producera och 
distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt 
avleda dagvatten enligt kommunens dagvattenpolicy. 

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET –  VATTEN 
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Exploatering 
Härryda kommun arbetar aktivt med exploatering av mark 
för bostäder. Enheten säkerställer också tillgången på mark 
för infrastruktur och verksamhetsetableringar. Förra året 
pågick 24 mark- och bostadsprojekt, varav tre slutredovi-
sades och två delredovisades. Tillsammans med politiska 
representanter upprättar och reviderar förvaltningen årligen 
kommunens bostadsförsörjningsprogram. Programmet 
redovisar exploateringsområden, antal bostäder som planeras 
att byggas, tid för byggstart och typ av bostad. Kommun-
styrelsen beslutar om att detaljplaner ska starta, avrop av 
upphandlingar och typen av tilldelningsförfarande för 
bostadsmark. Löpande inkomster och utgifter för pågående 
exploateringsprojekt redovisas och bokförs i balansräkningen 
som en tillgång eller skuld. Del- och slutredovisningar av 
vinst och förlust i varje projekt bokförs i resultatet för året.

Året som gått 
Löpande utgifter för exploateringar uppgår till 45 mnkr. 
Entreprenad och utbyggnad av infrastruktur har i stort sett 
färdigställts i projekten Björröds Industriområde och Hindås 
skola.  Idrottsvägen är påbörjad med ledningsflytt och arbeten 
under mark. I Landvetter centrum har infrastruktur avseende 
kv 2–3 färdigställts, projektering för bulleråtgärder och park 

är påbörjat. Exempel på projekt i tidigare skeden är Skola 
Djupedal och Valborgskulle som påbörjats under året. 
Planarbete i Landvetter södra, Enebacken II och Möln-
lyckemotet fortlöper. Under året har verksamhetsmark 
sålts i Bårhult företagspark, Björröd och Björkåsen. Mark 
för bostäder har sålts på Idrottsgatan, i Landvetters backa, 
Säteriet (säbo) och Stenhuggeriet. Totala inkomster vid 
markförsäljning uppgår till 146 mnkr.
Tre projekt  slutredovisades med en samlad vinst på 17 mnkr. 
Slutredovisade projekt är verksamhetsmark i Landvetter där 
sista tomten såldes. Det andra projektet avser bostäder där 
exploatören bygger ut infrastruktur och gator inom detalj- 
planen i Rävlanda, Björkelidsvägen. Till sist är mark såld i ett 
sedan tidigare avslutat exploateringsområde, Stenhuggeriet, 
där infrastruktur är utbyggd sedan tidigare.

Det projekt med högsta bokförda värde är Landvetter Södra 
96 mnkr. I takt med att markförsäljning, anslutningsavgifter 
och gatukostnadsersättning betalas in minskar det bokförda 
värdet. Vid slutredovisning förväntas inkomsterna överstiga 
utgifterna. Utgående balans för hela projektportföljen visar 
knappt 46,7 mnkr i exploateringstillgångar. Totala utgifter 
överstiger inkomsterna. n

En sammanställning av projekten redovisas på sidan 48.

Ett tjugotal projekt i olika skeden

Björröd Alberts väg. Detaljplan i 
Björröd i Landvetter. Detaljplanen 
innehåller cirka 250 bostäder 
i småhus och flerbostadshus. 
Detaljplanen antogs av under 
2020. Beräknad byggstart för en 
ny gata och VA hösten 2021. 

Säteriet (Förbo). Exploatörs-
driven detaljplan för bostäder i 
Mölnlycke, Råda Säteri. Områdets 
planeras att förtätas med cirka 
300 bostäder. Enligt preliminär 
tidplan beräknas inflyttning 2023. 

Wendelstrand (Bråta bergtäkt). 
Exploatörsdriven detaljplan mellan 
Mölnlycke och Landvetter. I om-
rådet planeras cirka 750 bostäder 
och lokaler för verksamheter och 
kommunal service. Detaljplan 
överprövad och beräknas gå ut 
på granskning 2021. Inflyttning 
beräknas 2022.

Björkelidsvägen. Slutredovisas. 
Detaljplanen fick laga kraft 2017. 
Bostäder i flerbostadshus om 72 
lägenheter samt radhus om 9 
äganderätter är i slutskedet.

Bocköhalvön. Detaljplanelägg-
ning och gatukostnadsutredning 
pågår. 

Enebacken II. Första etappen 
med 18 radhus och 46 lägenheter i 
flerbostadshus färdigställdes hösten 
2016 och slutredovisades 2019. 
Detaljplanearbete för etapp 2 pågår. 

Hindås nya skola. Byggnation 
pågår för en skola med planerad 
skolstart hösten 2021. Inom om-
rådet finns också 4 kommunägda 
villatomter vilka beräknas säljas 
under 2021. 

Idrottsvägen Mölnlycke. 
Detaljplanen fick laga kraft 2019. 
Området beräknas innehålla 
cirka 200 bostäder, en befintlig 
förskola och kommersiella lokaler. 
Byggnation av breddad gata, VA 
och bostäder har startat 2020. 

Landvetter centrum. Detaljplanen 
för kvarter 2 och 3 har fått laga 
kraft. Byggstarten för bostäder i 
kvarter 2 inleddes 2019 samt kvar-
teret 3 beräknas starta årsskiftet 
2021. Detaljplanearbete för kvarter 
4–6 pågår tillsammans med stads-
byggnadsstudien för Landvetter. 

Landvetter Södra. Kommunens 
arbete med den fördjupade översikts-
planen för området pågår. Ett särskilt 
utvecklingsbolag bildades 2018. En 
överenskommelse med exploatörer i 
ett konsortie tecknades år 2019.

Landvetters Backa. I östra Backa 
är infrastrukturen utbyggd och 
byggnation av bostäder pågår. 
Detaljplanen innehåller tomter för 
verksamheter, flerbostadshus med 
69 lägenheter samt 53 stycken 
småhus. Detaljplanen för västra 
Backa har fått laga kraft med 
byggstart 2022.

Solåsen i Hindås. Detaljplane- 
läggningen är pausad. I området 
planeras en blandad bebyggelse 
med olika upplåtelseformer.

Stenhuggeriet. Ett sedan tidigare 
färdigt projekt, där en fastighet för 
bostäder har sålts under 2020.

Säteriet, särskilt boende.
Detaljplanen fick laga kraft 2019. 
Byggstarten för ett 50-tal platser 
i särskilt äldreboende och mellan 
80-100 bostäder i flerfamiljshus 
har startats 2020. 

Valborgs kulle. Detaljplanen 
innehåller cirka 250 bostäder (va-
rav ca 50 på kommunens mark), 
utökning av befintlig skola och en 
idrottshall. Det är ett samarbete 
mellan kommunen och två privata 
fastighetsägare. Detaljplanen har 
startat våren 2020.

A K T U E L L A  E X P L OAT E R I N G S P R O J E K T 
Under 2020 pågick 24 projekt varav tre slutredovisades och två delredovisades.

Airport City. Detaljplanearbete och utbyggnad 
av gata, vatten och avlopp görs i etapper. 
Härryda kommun äger cirka 220 000 kvadrat-
meter (kvm) byggbar mark i etapp 4, norr om 
flygplatsmotet. 
Björkåsen. Slutredovisas. Cirka 19 000 kvm 
industrimark har sålts av kommunen. Reste-
rande mark, cirka 27 000 kvm är exploaterad 
av en privat markägare. En förskola finns inom 
detaljplaneområdet. 
Björröds industriområde. Detaljplanelagd 
mark för verksamhetsetableringar är slutsåld 
eller uppbokad. Byggnation av såväl större 
som mindre etableringar är i slutskedet. 
Bårhults företagspark. Utbyggnad gata och 
kommunalt vatten och avlopp färdigställt 
2018. Cirka 140 000 kvm planlagd industri-
mark för verksamhetsetableringar.
Detaljplan Skola i Djupedalsäng. Detaljplane-
arbete har startat under våren 2020. Detaljpla-
nen avser att möjliggöra en skola för ca 640 
elever. Inom projektet pågår ett samarbete med 
Skanska och Internationella Engelska skolan.
Företagsparken 3 i Mölnlycke. Projektet 
omfattar kommunens mark. Området omfattar 
ca 10-15 hektar byggbar verksamhetsmark.
Hindås industriområde. Delredovisades 
2019. Försäljning pågår och cirka 20 000 kvm 
mark finns tillgängligt för försäljning.
Mölnlyckemotet. Detaljplanen beräknas gå ut 
granskning 2021. Området beräknas innehålla 
runt 30 000 kvm industrimark.

INDUSTRIMARK MARK FÖR BOSTÄDER

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

EXPLOATERING AV MARK OCH BOSTÄDER
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Årets viktigaste händelser
Pandemin har påverkat sektorn på flera sätt, verksamheter har 
fått prioritera om och tänka nytt. På grund av pandemin har 
förvaltningens krisledningsorganisation, under ledning av med-
arbetare inom sektorn, varit aktiv under större delen av året.  

Under hösten fick en anlagd brand vid Ekdalaskolans 
huvudentré stora negativa konsekvenser för såväl verksam-
heten i skolan som byggnaden. Detta innebar bland annat att 
fastighetsfunktionen fick ordna tillfälliga lokaler för elever och 
personal, men även leda arbetet med att sanera och renovera 
de delar av skolan som skadades i branden. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Sektorn har klarat grunduppdraget på ett bra sätt under året. 
Bland annat har skolornas behov av tillfälliga lokaler tillgodosetts. 

Tillgängligheten till kommunens IT-infrastruktur har varit hög 
och visar på en positiv trend där antalet incidenter med större 
kundpåverkan har minskat under 2020, detta trots att flera stora 
förändringsprojekt i IT-miljön genomförts under året. 

Miljöarbetet har fortsatt under året och sektorn klarade åter-
igen kraven för miljödiplomering. Bland annat har mängden 
gummigranulat som används på konstgräsplanerna minskat 
till 13 ton vilket motsvarar 33 procent. Matsvinnet har dock 
ökat då servering även skett i tillfälliga matsalar. Distansunder-

visningen har också påverkat matsvinnet negativt då elev- 
antalet varit svårt att beräkna. 

Städservice har fått ställa om och förändra städrutiner utifrån 
rådande pandemi med ökade uppdrag som följd. Stort fokus 
har varit att rengöra och desinfektera kontaktytor i kommunens 
verksamheter, samt extra städning av idrottshallar kvällar och 
helger. Tack vare en låg sjukfrånvaro har uppdragen klarats av. 

Arbetet med internt skydd och informationssäkerhet har 
genomförts enligt plan. Däremot har arbetet med bland annat 
säkerhetsskydd och civilt försvar prioriterats ner under året på 
grund av pandemin. 

Ekonomi 
DRIFTANALYS 
Sektorn redovisar en negativ budgetavvikelse med 6,3 mnkr. 

Sektorns miljöarbete fortsatte under året och flera förändringsprojekt inom IT-området genomfördes. 
Pandemin fick stor påverkan och verksamheter och funktioner sattes på prov genom att man tvingades 
prioritera om och ta sig an nya arbetsuppgifter. 

Verksamhetsredovisning, kommunstyrelsen
TEKNIK  OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd är förvaltningens 
servicesektor. Uppdraget är att tillhandahålla intern service 
inom fastighet, städ, måltider, IT och säkerhet. Sektorn 
arbetar också med kontorsservice i kommunhusen, 
posthantering, kontaktcenter, fordonscentral, konsument-
vägledning, budget- och skuldrådgivning, krisledning, 
samt drift, skötsel och underhåll av kommunala 
fritidsanläggningar, gator och grönytor.

t

Fortsatt fokus på miljö och verksamhetsstöd 

Stängda förskoleavdelningar och distansundervisning 
på Hulebäcksgymnasiet är några av anledningarna till 
minskade intäkterna för måltidsservice.
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Verksamhetsredovisning, kommunstyrelsen
TEKNIK  OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 2,6 2,7 -0,1

Fastighet 0,5 1,4 -0,9

IT 6,1 8,1 -2,1

Måltidsservice 1,6 4,9 -3,3

Service 7,2 7,6 -0,3

Städservice 2,0 1,0 0,9
Säkerhet 3,0 3,5 -0,6

Summa 22,9 29,2 -6,3

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 311 310 312 323

Förvaltad yta, m2 213 419 215 834 218 489 208 972

- varav hyrda lokaler 24 214 24 114 23 269 19 314

Area per kommuninv, m2 6 6 6 6

Bruttokostnad per 
kommuninv, kr 5 573 5 534 5 142 5 054

Städad area, m2 145 614 145 823 143 064 141 000

Fastighetsfunktionen redovisar ett underskott på 0,9 mnkr 
som framför allt kan hänföras till  branden på Ekdalaskolan 
samt utrangering av Lunnekullens förskola som inneburit 
kostnader som överstiger budget. 

Underskottet för IT på 2,1 mnkr beror främst på högre kostna-
der för Microsoft-licenser, antivirusprogram samt Officepaket. 

Måltidsservice som redovisar en negativ budgetavvikelse 
med 3,3 mnkr, har påverkats av att ett antal förskoleavdel-
ningar stängts från och med höstterminen vilket genererat 
lägre intäkter. Det är i stort sett endast råvarukostnaden som 
kunnat sparas in eftersom en viss grundbemanning krävs, 
samtidigt som hyreskostnaderna för köken varit oförändrade. 
Pandemin har inneburit högre personalkostnader genom en 
mer omfattande hantering med tillfälliga lunchrestauranger 
i många skolor och ökat svinn. Intäkterna har även påverkats 
negativt av att gymnasiet under perioder bedrivit undervis-
ning på distans. 

Underskottet för säkerhetsfunktionen är en konsekvens av dy-
rare avtal för bevakningstjänster samt kamera- och extrabevak-
ning utöver budget. Budget 2021 har justerats med anledning 
av det dyrare avtalet. 

INVESTERINGSANALYS 
Sektorns investeringsutgifter uppgår till 220,7 mnkr vilket 
innebär ett överskott med 74,9 mnkr. För fastighetfunktionen 

återstår 64,1 mnkr av investeringsbudgeten  där den störs-
ta delen beror på tidsförskjutningar och att nybyggnad av 
gymnastik- och trampolinhall avbröts utifrån beslut i kom-
munstyrelsen. Kommunen kommer istället att köpa en gym-
nastik- och trampolinhall av Wallenstam AB under år 2021. 
Tidsförskjutningarna kan framför allt hänföras till Wallenstam 
arena och Fagerhultsskolan i Hindås där betalplanerna inte 
följer budget. Detta innebär dock inga förseningar av planerad 
driftstart för dessa objekt. Ett ärende med förslag om utökad 
investeringsram för att renovera mangårdsbyggnaden på Råda 
Säteri har återremitterats från kommunstyrelsen med uppdrag 
till förvaltningen att ta fram en helhetsbild av samtliga delar 
inom arbetet med Råda Säteri. Endast en mindre del av 
budgeten för ombyggnad av Hulebäcksgymnasiets kök har 
använts som en följd av tidsförskjutningar. 

Överskottet inom ledning på 2,7 mnkr beror på projekt som 
av olika skäl pausats. 

För IT-funktionen redovisas ett överskott på 4,9 mnkr som 
förklaras av tidsförskjutningar, fördelaktiga upphandlingar och 
mer kostnadseffektiv lagringslösning.  

För servicefunktionen förklaras överskottet bland annat av att 
anslaget för inventarier i Wallenstam arena till största delen 
kommer att användas under 2021. Anslaget för möbler till kon-
ferensrum i kommunhuset har inte behövts användas fullt ut. 

Framtiden 
Sektorn kommer att arbeta vidare med utvecklingsområdet 
kostnadsmedvetenhet. En fortsatt utmaning är att hantera 
kundernas ökande behov av service inom bland annat IT utan 
att öka kostnaden för de tjänster som funktionen levererar.  n

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 450,6 445,1 395,2

Bidrag 5,6 7,2 6,1

Summa intäkter 456,2 452,2 401,3

Personalkostnader 158,0 155,5 154,0

Köp av huvudverksamhet 0,1 0,2 0,5

Avskrivn/internränta 118,4 117,8 116,1

Övriga kostnader 209,0 199,0 192,6

Summa kostnader 485,4 472,5 463,2

Nettokostnader 29,2 20,3 61,9

Budgetavvikelse -6,3 1,8 5,2

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 2,7 0,0 2,7

Fastighet 274,8 210,8 64,1

IT 9,0 4,1 4,9

Måltidsservice 0,5 0,2 0,3

Service 8,1 5,2 2,9

Städservice 0,5 0,5 0,0

Summa 295,7 220,7 74,9
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Årets viktigaste händelser
Pandemin påverkade sektorns alla verksamheter och 
ställde stora krav på anpassningar, snabba lösningar, flex-
ibilitet, ledarskap och uthållighet. Arbetet för att minska 
smittspridning har varit omfattande och genomgripande.

Digitaliseringen tog ett stort språng i alla verksamhe-
ter med både distansundervisning, virtuella möten och 
distansarbete. Denna omställning ställde krav på både 
arbetsmiljö och alla medarbetare, framgångsfaktorer i att 
kunna möta utmaningarna har varit en stabil ledning och 
god samverkan med de fackliga organisationerna.

I september drabbades Ekdalaskolan av en anlagd brand 
där lokalerna rökskadades kraftigt. Konsekvenser av 
branden blev omfattande då undervisningen för vissa 
elevgrupper fick flyttas till tillfälliga lokaler året ut.  

Även personalen fick tillfälliga lokaler. Också Hulebäcks-

gymnasiet påverkades av branden då elevgrupper och 
personal därifrån också fick flytta tillfälligt för att lösa 
lokalfrågan.

Från och med augusti 2020 har en omorganisation av 
verksamheten utveckling och flerspråkighet genomförts, 
där enheten centrum för flerspråkigt lärande (cfl) samt 
den centralt organiserade barn- och elevhälsan flyttats 
till grundskoleverksamheten. En ny funktion har bildats 

Hög nöjdhet med kommunens skolor 
– men bra ska bli bättre 
Sektorn har tagit de första kliven i arbetet mot målet om Sveriges bästa skola. I övrigt 
kännetecknades året av snabb digital omställning och anpassningar efter nya förutsättningar 
kopplade till pandemin.

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING,  KULTUR OCH FR IT ID

Uppdragsbeskrivning
Sektorn omfattar förskola, grundskola, gymnasium, 
kultur och fritid samt utveckling och flerspråkighet. 
Mål och uppdrag finns i internationella, nationella och 
lokala styrdokument samt i lagar och förordningar. 

t

Coronaanpassat studentfirande 
på Hulebäcksgymnasiet. 
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– verksamhetsstöd, med uppdrag att stödja och samverka 
med hela sektorn i syfte att utveckla en hög och likvärdig 
kvalitet. 

Två verksamhetschefer har rekryterats under året, vilka 
båda påbörjade sina uppdrag i augusti. Sektorns namn 
har ändrats till sektorn för utbildning, kultur och fritid, 
med förkortningen ukf.

Sektorn har under året arbetat med att konkretisera 
den politiska målsättningen om att Härryda kommun 
ska ha ”Sveriges bästa skola”. Processen har skett i 
samverkan mellan politiker, tjänstepersoner, rektorer, 
lärare och fackliga ombud. Detta har resulterat i sex olika 
utvecklingsområden och nu påbörjas förändringsarbetet 
inom dessa. 

Förskolorna Stommen i Landvetter och Högadal i 
Mölnlycke stängdes till sommaren och lokalerna gick 
från och med augusti över till andra verksamheter inom 
sektorn. Den nya Fagerhultsskolan åk 4–9 har börjat 
byggas och börjar ta form i Hindås. Skolan beräknas vara 
klar höstterminen 2021. 

Wallenstams arena samt gymnastik- och trampolinhallen 
är under byggnation och beräknas vara klara till 
sommaren 2021.

Uppföljning av grunduppdrag
Förskoleverksamheten har under året arbetat 
framgångsrikt med flera gemensamma inriktningar, 
däribland att utveckla barnens lärmiljöer och att 
synliggöra och beskriva barnens utveckling. Under året 
har en kompetensutvecklingsinsats för rektorer inom 
förskola och grundskola genomförts i samarbete med 
Göteborgs  universitet.

Grundskoleverksamheten har fortsatt hög måluppfyllelse 
gällande behörighet till gymnasiet och meritvärden 
i årskurs 9. Det finns dock skillnader mellan 
kommunens skolor, varför insatser riktas till enskilda 
skolor för att kompensera för skillnader i elevernas 
förutsättningar. Tidiga och riktade insatser är viktiga och 
bedömningsstöd används redan i förskoleklass för att 
uppmärksamma elever i behov av anpassning och stöd. 

Implementering av den nyligen framtagna 
elevhälsoplanen har påbörjats. Kompetenshöjande 
satsningar inom fritidshem har genomförts under 
året och lett till en ökad uppdragsmedvetenhet hos 
medarbetarna.

Hulebäcksgymnasiet har fortsatt högt söktryck och 
andelen elever som klarar sin examen är högre än 

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING,  KULTUR OCH FR IT ID

t

Grundskoleverksamheten har fortsatt 
hög måluppfyllelse gällande behörighet till 
gymnasiet och meritvärden i årskurs 9.
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Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING,  KULTUR OCH FR IT ID

rikssnittet såväl för de yrkesförberedande som de 
högskoleförberedande programmen. Eleverna är överlag 
nöjda med sin skola. En elevhälsoplan har utvecklats 
som stöd för att ta fram extra anpassningar och särskilt 
stöd i syfte att gynna elevers psykiska hälsa och främja 
närvaron. Parallellt med distansundervisningen har 
verksamheten arbetat med fokusområdena; inkluderande 
arbetssätt och digitalisering. 

Kultur och fritid, vars verksamhet i hög 
utsträckning bygger på möten, har under 
året ställt om efter rådande omständig-
heter och hittat nya sätt att nå ut till 
kommunens invånare, bland annat 
genom digitala mötesplatser och 
uppsökande verksamhet. Under 
hösten fattades beslut om ett nytt 
regelverk för bidrag till kommunens 
föreningar. Beslutet föregicks av 
omfattande dialog med föreningarna.

Verksamheten för utveckling och flersprå-
kighet har arbetat med en rad uppdrag utifrån 
prioriterade mål och verksamheternas önskemål. I 
samverkan med sektorn för socialtjänst har projekt i syfte 
att erbjuda tidigt stöd till barn och familjer bedrivits. För 
att utveckla kvaliteten i modersmålsundervisningen har 
föregående års kompetensutvecklingsinsatser fortsatt 
under året.

Under 2020 har ungdomsrådet tagit form och ett flertal 
elevutbildningar har genomförts. 

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektorn visar ett överskott om 29,1 mnkr, vilket mot-
svarar en avvikelse om två procent av sektorns totala 
budget. Förskolan redovisar ett överskott om 12 mnkr, 
vilket till stor del förklaras av att det varit 50 färre barn 
än budgeterat i verksamheten. Även pandemin har 
bidragit till överskottet, genom att barnen haft en lägre 

närvaro under året och att behovet av personal 
därmed varit mindre.

Grundskoleverksamheten visar totalt 
ett underskott om 1,8 mnkr. Detta 

beror främst på underskott inom 
särskoleverksamheten samt för 
ett antal grundskoleenheter.  

Elevantalet under året inom 
grundskola och fritidshem var 

cirka 30 färre jämfört med bud-
geterat.

Gymnasieverksamheten totalt, Hule-
bäcksgymnasiet inklusive köpta och sålda 

platser, visar en positiv budgetavvikelse om 17,6 mnkr. 
Fler elever har antagits till Hulebäcksgymnasiet, vilket 
gör att verksamheten sålt fler gymnasieplatser. Samtidigt 
är kostnaden för köpta platser lägre, både på grund av 
lägre volym och lägre snittpris per plats. Även Hule-
bäcksgymnasiet redovisar ett överskott.

Utveckling och flerspråkighet visar ett överskott om 1,8 
mnkr. Överskottet beror främst på lägre behov av studie-

t

En stor del av kulturs verksamhet fick på 
grund av pandemin ställas om till digitala 

mötesplatser och uppsökande verksamhet.
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handledning samt högre intäkter för externfinansierade 
projekt än budgeterat. Sektorledning visar också ett 
överskott om totalt 0,8 mnkr, vilket framförallt förklaras 
av vakanser och tjänstledigheter.

Kultur- och fritidsverksamheten visar ett underskott 
om 1,3 mnkr, vilket beror på lägre intäkter av kulturhus 
och idrottshallar som en effekt av pandemin samt högre 
personalkostnader inom fritidsverksamheten.

Jämfört med 2019 års bokslut har intäkterna ökat som en 
effekt av fler sålda platser på Hulebäcksgymnasiet. 

Sektorns totala kostnader är oförändrade, även om 
det varierar mellan verksamheterna. Elevökning inom 
grundskole- och gymnasieverksamheten har gett ökade 
kostnader medan det lägre barnantalet inom förskola 
samt en minskning av verksamheten utveckling och 
flerspråkighet har gett minskade kostnader.

INVESTERINGSANALYS
Sektorn redovisar ett överskott om 5,3 mnkr, vilket beror 
på tidsförskjutningar framförallt gällande utrustandet av 
nya skolor.

Framtiden
Härryda kommun har en ambition om att ha ”Sveriges 
bästa skola”. För att gå från bra till bäst behöver verk-
samheterna fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet, 
arbetsmiljön samt att skapa effektiva organisationer och 
arbetssätt. Sektorn strävar dessutom efter att erbjuda ett 
rikt och varierat kulturutbud, goda fritidsmöjligheter 
och en god service. En utmaning framgent är fortsatt 
kompetensförsörjning. 

Pandemin har påskyndat digitaliseringen men samtidigt 
finns en oro för negativa konsekvenser avseende kunskaps- 
utveckling och psykiskt mående. Sektorns generellt goda 
resultat och välfungerande verksamheter ger goda förut-
sättningar att möta framtidens utmaningar. n

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 176,9 166,5 164,1

Bidrag 66,6 73,3 73,0

Summa intäkter 243,5 239,8 237,1

Personalkostnader 861,8 862,5 836,6

Köp av huvudverksamhet 252,6 246,5 201,2

Avskrivn/internränta 14,5 14,8 14,5

Övriga kostnader 341,7 348,0 333,7

Summa kostnader 1 470,5 1 471,8 1 385,9

Nettokostnader 1 227,0 1 232,0 1 148,8

Budgetavvikelse 29,1 -8,9 -15,9

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 1 464 1 476 1 529 1 457

Förskola

Inskrivna barn i kommunal 
verksamhet 2 062 2 171 2 226 2 205

Bruttokostnad per inskrivet 
barn, tkr 132 132 135 130

Avgiftsfinansieringsgrad, % 8 7 7 7

Grundskola

Elever i kommunal grund-
skola inkl. förskoleklass 5 433 5 343 5 196 5 014

Nettokostnad i tkr/invånare 
6-15 år 104 103 98 95

Gymnasium

Antal elever  
på Hulebäcksgymnasiet 1 770 1 716 1 716 1 789

- varav från andra  
kommuner 1 086 1 020 1 021 1 047

Kultur

Andel aktiva låntagare  
i biblioteken, % av  
kommunens invånare 35 37 37 38

 

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 13,2 12,4 0,8

Förskoleverksamhet 295,3 283,3 12,0

Grundskoleverksamhet 641,7 643,6 -1,8

Gymnasieverksamhet 178,0 160,4 17,6

Kultur och fritid 94,5 95,8 -1,3

Utveckling och flerspråkighet 33,4 31,6 1,8

Summa 1 256,1 1 227,0 29,1

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 0,2 0,0 0,2

Förskoleverksamhet 2,5 2,2 0,4

Grundskoleverksamhet 8,3 5,8 2,5

Gymnasieverksamhet 2,6 1,9 0,7

Kultur och fritid 2,0 1,3 0,7

Utveckling och flerspråkighet 0,8 0,0 0,8

Summa 16,4 11,2 5,3

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING,  KULTUR OCH FR IT ID



64

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

Ett år av omställningar men också av 
satsningar och digitala kliv

Årets viktigaste händelser
Året som gått har präglats av den globala pandemin. Soci-
altjänsten har prövats på nationell, regional och lokal nivå. 
Behovet av information och samordning har varit stort. En 
av utmaningarna har varit att gå i takt med myndigheters 
rekommendationer och riktlinjer.

Under året har sektorn fokuserat på rutiner och arbetssätt 
för att säkerställa att socialtjänstens målgrupper erbjuds 
en bostad som motsvarar behov och utan långa väntetider. 
Omstruktureringen har medfört ökad rättssäkerhet för den 
enskilde samt en ökad kostnadseffektivitet.

Från årsskiftet tillhör vuxenutbildningen sektorn och ingår 
i Härryda framtid. En gemensam organisation underlättar 
samverkan och samarbete och ger bättre förutsättningar för 
att kunna kraftsamla kommunens arbetsmarknadsåtgärder. 
Kommunala beredskapsjobb, jobbspår och korta yrkesut-

bildningar på vuxenutbildningen är insatser under året som 
har bidragit till att förhindra ökat bidragsberoende. 

En effektiv bemanning genom samplanering och gemen-
sam bemanningsenhet har utvecklats under året. Det har 
också medfört att funktionsstöd har kunnat erbjuda med-

Vid sidan av pandemin har sektorn tagit stora digitala kliv inom allt från vårdplaneringar och distans-
undervisning till nya mötesformer. Satsningar har gjorts för att utöka stödet till barn och föräldrar,  
men också till personer med psykisk ohälsa. 2020 var också året då vuxenutbildningen flyttade över  
till Härryda framtid som nu står ännu bättre rustad att nå målet Sveriges lägsta arbetslöshet.

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
SOCIALTJÄNST

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

t

Vård och omsorg redovisar ett överskott på 
5,5 miljoner kronor, vilket beror på en lägre 
beläggningsgrad på boenden i egen regi.
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arbetare bättre anställningsvillkor genom rätt till heltid. En 
förändring som genomförts utan ökade personalkostnader.

För att stärka stödet till personer med psykisk ohälsa, sam-
sjuklighet och beroendeproblematik har särskilda socialpsy-
kiatrihandläggare och ett psykiatriteam utsetts och Kreativt 
center har utökat sina öppettider.

Orosanmälningar kring barn som far illa har ökat under 
året. Verksamheten har medvetet och strukturerat arbetat 
med öppna stödinsatser till barn och föräldrar utifrån 
inriktningen ”hemma först” i syfte att förhindra att barn 
placeras. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Grunduppdraget inom vård och omsorg utgår från lagstift-
ning och präglas av ett salutogent förhållningssätt och en 
helhetssyn med utgångspunkt från den enskildes behov och 
alla människors lika värde. Inom verksamheten har fram-
gångsfaktorer för att bibehålla rättssäkerhet och patient-
säkerhet varit ett nära ledarskap, en efterlevnad av rutiner 
och riktlinjer, god tillgång till skyddsutrustning, kompetens 
hos medarbetare samt en mycket god samverkan både 
internt och externt. Brukarundersökningen inom områdena 
bemötande, trygghet samt delaktighet och inflytande visar 
på goda resultat.  

Hälsa och bistånd präglas av en rättssä-
ker handläggning och tillhandahål-
lande av förebyggande insatser 
samt en god och säker hälso- 
och sjukvård till kommunens 
invånare, utifrån målgrupp 
och behov. Arbetet ska 
präglas av god kvalité i 
utredningar och beslut. 
Antalet vuxna med miss-
bruk eller samsjuklighet 
som varit placerade är 
totalt sätt på en lägre nivå 
jämfört med de senaste fem 
åren. Däremot har andelen 
tvångsvård ökat.

Grunduppdraget för verksamhets-
området funktionsstöd syftar till att 
skapa social trygghet och öka möjligheten till 
ett självständigt liv till invånare med funktionsnedsättning. 
Inom bostad med särskild service ligger fortsatt fokus på att 
utföra boendeinsatsen genom en vårdnivå som motsvarar 
brukarens behov samt möjliggöra en boendekarriär. 

Samplaneringen har påbörjats under året. Där är syftet att 
öka personalkontinuitet och kompetens samt att medarbe-
tarnas rätt till heltid förväntas trygga kompetensförsörjning.

Verksamhetsområdet för Härryda framtid bygger på idén 
om alla kommuninvånares möjlighet till arbete, studier 

och egenförsörjning. Pandemin har resulterat i att vuxen-
utbildningen har bedrivit distansundervisning. Flykting-
mottagandet och elever på sfi samt grundläggande nivå 
har minskat. Arbetslösheten har ökat i kommunen och då 
främst bland ungdomar. För att möta detta har verksam-
heten infört nya flexibla och samordnade insatser som ska 
hjälpa människor till egenförsörjning.

Barn och familj ska främja social trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och öka möjligheten till ett självständigt liv. 
Verksamheten har under flera år sett en stadig ökning av 
antalet anmälningar. En del av anmälningarna kan kopplas 
direkt till pandemin och rör barn som redan innan pande-
min befunnits i utsatta familjer. Antal barn som någon gång 
varit placerad utanför hemmet under året har minskat. 
Jämfört med förra året så har andelen barn som återaktuali-
serats ökat något.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektor för socialtjänst redovisar ett överskott på 27,5 mnkr 
som helhet. Överskottet består till stor del av förseningen 
av äldreboendet på Säteriet, som återfinns inom verksam-
hetsområdet ledning. 

Vård och omsorg redovisar ett överskott på 5,5 
mnkr, vilket kan härledas till en lägre be-

läggningsgrad på boendena i egen regi 
och minskade resekostnader inom 

dagverksamheten.

Hälsa och bistånd redovisaar 
ett underskott på 1,8 mnkr 
vilket främst beror på ökade 
kostnader för placeringar av 
vuxna med missbruk och/
eller samsjuklighet som 
redovisar ett underskott på 
3,2 mnkr. Samtidigt som 

sjuksköterskeenheten och 
rehabenheten tillsammans re-

dovisar ett överskott på 2,2 mnkr. 

Funktionsstöd redovisar ett över-
skott på 2,9 mnkr som främst beror på 

överskott inom verksamheten för kort-
tidsboenden samt ledsagar- och avlösarservice där 

antalet insatser varit färre som en följd av pandemin. 

Härryda framtid redovisar ett överskott på 4,2 mnkr, varav 
vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 3,2 mnkr. 
Detta beror huvudsakligen på att färre elever sökt regionala 
yrkesutbildningar samt ökat statsbidrag för yrkesutbild-
ningar som kommunen bedriver.

Ett överskott på 1,7 mnkr redovisas inom barn och familj, 
vilket främst beror på lägre placeringskostnader för barn och 
unga som tillsammans redovisar ett överskott på 1,9 mnkr. 

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
SOCIALTJÄNST

t
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I överskottet ingår intäkter från Migrationsverket avseende 
ensamkommande barn och unga.

INVESTERINGSANALYS
Sektorn redovisar ett överskott på totalt 2,8 mnkr gällande 
investeringar. Överskottet består främst av datainventarier 
där anslaget inte nyttjas under året. Datainventarier redo-
visar en budgetavvikelse på 1,5 mnkr och återfinns inom 
verksamheten sektorsledning. Reinvesteringar redovisar 
ett överskott på 0,9 mnkr och återfinns inom samtliga 
verksamheter.

Framtiden
Pandemin som drabbat världen kommer att fortsätta 
påverka framtidens socialtjänst inom en rad olika områ-
den. Behovet av att utveckla äldreomsorgen och påskynda 
hälso- och sjukvårdens omställningsarbete ”Nära vård” har 
både synliggjorts och välkomnats. Omstruktureringen stär-
ker vårdkedjan samtidigt som arbetet bedrivs mer person-
centrerat. Den medicinska kompetensen inom äldreomsor-
gen behöver stärkas utan att återgå till äldre tiders sjukhem 
med fastställda rutiner och utan individuellt hänsynstagan-

de. Införande av ett gemensamt dokumentationssystem, 
framtidens vårdinformationsmiljö (fvm) kommer att stödja 
utvecklingen där patienten/brukaren lättare kommer att 
kunna ta del av sin dokumentation. 

Ett förebyggande och rehabiliterande synsätt behöver stå 
i fokus och då krävs kontinuerlig kompetensutveckling. 
Inom ramen för den statliga satsningen ”Vårdens medar-
betare” har vårdpersonal utbildats på vuxenutbildningen 
under hösten. Fler liknade utbildningar planeras.

En trolig konsekvens av pandemin är ett ökat behov av 
försörjningsstöd, stöd till våldsutsatta och till personer med 
beroendeproblematik samt en ökad arbetslöshet under 
åren som följer. Med Härryda framtid är sektorn väl rustad 
för att kunna erbjuda individuella, flexibla och samordnade 
arbetsmarknadsåtgärder.

De senaste åren har verksamheter inom socialtjänsten 
upphandlats och privata utförare utgör nu en betydande 
del av totala verksamheten och beslut är tagna om fortsatt 
konkurrensutsättning. För att kvalitetssäkra upphandlad 
socialtjänst och för att bli en god samverkanspartner för 
externa utförare inrättas en beställarfunktion näst- 
kommande år.

En framgångsfaktor för god kvalitet i den allt mer speciali-
serade socialtjänsten är samverkan med andra. Under året 
har beslut tagits om en gemensam familjerätt för kom-
munerna Härryda, Mölndal och Partille med placering i 
Partille. Fler verksamheter kommer att prövas på liknande 
sätt under år 2021.  

Pandemin har påverkat den digitala utvecklingen på ett 
gynnsamt sätt. Digitala möten, vårdplanering på distans 
och distansundervisning inom vuxenutbildningen är några 
exempel som kommer att finnas kvar och utvecklas även 
efter pandemin. n

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
SOCIALTJÄNST

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 153,1 154,2 144,8
Bidrag 82,4 77,3 102,5
Summa intäkter 235,5 231,4 247,4

Personalkostnader 517,4 525,4 511,1
Köp av huvudverksamhet 206,9 208,3 211,6
Avskrivn/internränta 4,2 4,2 4,2
Övriga kostnader 203,3 203,0 209,1
Summa kostnader 931,9 940,9 935,9

Nettokostnader 696,4 709,5 688,6
Budgetavvikelse 27,5 -13,0 -21,6

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 848 808 827 830

Äldreboende, antal platser 296 288 288 288

Hemtjänst, antal personer 719 718 705 687

Ekonomiskt bistånd, antal 
hushåll 395 412 419 390

Genomsnittlig kostnad per hushåll 63 65 66 57

Placerade barn och unga, antal 88 102 116 92

Placerade vuxna, antal 20 26 28 26

Bostäder till funktionsnedsatta 126 127 122 115

Daglig verksamhet,  
antal personer 131 121 117 113

Heltidsläsande elever i gymnasial 
vuxenutbildning, antal 194 200 182 166

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse
Sektorsledning 80,9 65,8 15,1
Vård och omsorg 199,9 194,5 5,5
Hälsa och bistånd 164,2 166,0 -1,8
Funktionsstöd 139,6 136,7 2,9
Härryda framtid 62,6 58,4 4,2
Barn och familj 76,7 74,9 1,7
Summa 723,9 696,4 27,5

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 1,8 0,0 1,8
Vård och omsorg 2,3 2,1 0,2
Hälsa och bistånd 0,3 0,0 0,2
Funktionsstöd 0,5 0,5 0,0
Härryda framtid 0,5 0,0 0,5
Barn och familj 0,2 0,0 0,2
Summa 5,5 2,7 2,8
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Utvecklar och bygger ut elnätet
2020 var ett händelserikt år för Härryda Energi med många utförda investeringsprojekt, hög 
kundnöjdhet samt en ny verksamhet i drift- och underhåll av den kommunala gatubelysningen. Bolaget 
har under året genomfört planerade åtgärder och det ekonomiska resultatet blev bättre än beräknat. 

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG –  HÄRRYDA ENERGI  AB

Årets viktigaste händelser
Vädersäkrings- och kvalitetsprojekt har genomförts i bland 
annat Flahall, Åsliden, Härsjösand-Bockö, centrala Hindås och 
Hårskered-Finnsjön. Bussterminalen i Mölnlycke har fått en ny 
nätstation samt kabel för laddning av elbussar och nya kunder 
har anslutits i bland annat Mölnlycke Fabriker. Kommunens ut-
byggnad av VA-nätet medför flera projekt med nya nätstationer. 
Elmätarna har till följd av nya lagkrav bytts ut hos samtliga kun-
der vilket slutfördes under våren 2020. Under hösten 2020 har 
Härryda Energi utökat verksamheten med drift- och underhåll 
av den kommunala gatubelysningen. Vid årsskiftet 2020/2021 
övergick ägandet av gatubelysningen till Härryda Energi.     

Måluppfyllelse 
Härryda Energi har genomfört de åtgärder som planerades i 
budgeten och uppnått de uppsatta målen. 

Ekonomi 
Resultatet före bokslutsdispositioner uppgår till 25,4 mnkr, vilket 
är 8 mnkr bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen jämfört 

med budget beror till stor del på högre intäkter för nyanslutning-
ar. Resultat efter bokslutsdispositioner är 1,4 mnkr. Resultatet 
efter koncernjustering uppgår till 20,2 mnkr. Elhandelns omsätt-
ning är 2,2 mnkr vilket är i nivå med omsättningen 2019.

Investeringarna blev 41,9 mnkr, vilket är 1,8 mnkr högre än 
budget. Anledningen är främst att fler nyanslutningsprojekt 
genomförts samt att samförläggningsprojekt ledda av externa 
aktörer möjliggjordes.  

Framtiden 
2021 planeras projekt med syfte att förbättra och förstärka 
elnätet med fokus på kvalitet och driftsäkerhet. Detta genom 
fler slingor i högspänningsnätet och automation i transforma-
torstationer, men även genom förstärkning av befintligt nät 
genom kabelbyten eller kablifiering av befintliga ledningar. 
Exempelvis ska en ny slinga byggas i Björröd för högspän-
ningsnätet samt att området kring Hornasjövägen kommer 
att förstärkas. Nyanslutningar görs löpande under året och då 
Härryda är en expansiv kommun så kommer stort fokus ligga 
på att leverera god kvalitet i rätt tid till våra nya kunder.  n

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

Siffror i sammandrag, mnkr 2020 2019

Summa intäkter, mnkr 132,3 122,9

Summa kostnader, mnkr 104,7 95,2

Resultat före bokslutsdispositioner, mnkr 25,4 24,9

Balansomslutning, mnkr 529 509
Soliditet, procent 34 32

Ägarandel, procent 100 100

Antal årsarbetare 34 33

Kommunens utbyggnad av vatten- och 
avloppsnätet har medfört flera projekt 
med nya nätstationer.
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Årets viktigaste händelser
51 nya bostäder stod klara i kvarteret Tallspinnaren i 
Mölnlycke under hösten och uthyrningen för ytterligare 
102 nya bostäder i centrala Landvetter inleddes i 
december. Kvarteret Tallspinnaren har utrustats med 
solceller på taket som förser allmänna utrymmen 
med el, vilket är ett led i Förbos arbete för att minska 
klimatpåverkan. Pågående områdesutveckling på 
Säteriet i Mölnlycke har rönt stort intresse och flera 
studiebesök har genomförts.  Stora renoverings- 
och underhållsprojekt har fortsatt, bland annat i 
bostadsområdena Säteriet och Stommen i Landvetter. 
Indragning av fiber till alla lägenheter pågår och 
beräknas vara klart 2022. Under den pågående pandemin 
har arbeten i den löpande förvaltningen fokuserats 
på akuta åtgärder för att i möjligaste mån undvika 
smittspridning. Personal har kunnat ställa om till 
distansarbete och ökat den digitala kommunikationen 
både internt och externt. 

Måluppfyllelse
I ägardirektiven har kommunerna angivit två 
ekonomiska mål som innebär att direktavkastningen 
ska uppgå till minst 3,5 procent och soliditeten vara 
minst 20 procent. Bolaget ska även i enlighet med 
ägardirektivet, tillhandahålla ett varierat bostadsbestånd 
av god kvalitet, samverka med ägarkommunerna kring 
boende för grupper med särskilda behov, präglas av ett 
aktivt miljöarbete, bidra till integration och mångfald 
samt ta ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i 
ägarkommunerna.  

De övergripande målen – nöjda kunder och nöjda 
ägare, mäts bland annat genom enkäter. Resultatet 
för serviceindex gick från 78 till 79. Stor effekt kunde 
noteras inom utemiljö där Förbo vidtagit en rad åtgärder. 
Tillgänglighet och nåbarhet är områden att fortsätta 
arbeta med. Hyresgästerna är nöjda med bemötande 
och trivseln i både lägenheter och områden. Resultatet 
i ägarmätningen visar att tillfrågade politiker och 
tjänstemän i de fyra kommunerna skattar Förbo på en 
hög nivå, 79 på en skala 1–100.

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgick till 93 mnkr för 
perioden. Hyresförhandlingen innebar en höjning med 
i genomsnitt 1,99 procent från 1 januari. Hyresnivån för 
bostadslägenheter uppgick i genomsnitt till 1 168 kr per 
kvm. Av låneportföljen har 53 procent en räntebindning 
på kortare tid än ett år. Outnyttjade checkkrediter 
uppgick vid periodens slut till 74 mnkr. Under perioden 
har fastighetsunderhåll motsvarande 216 mnkr utförts 
och 196 mnkr har investerats i nyproduktion.

Framtiden
En ny affärsplan för de kommande fem åren har tagits fram. 
Fokus ligger på fyra strategiska områden; skapa fler bostäder, 
agera hållbart, ha fokus på kunden och vara en attraktiv 
arbetsplats. Efterfrågan på bostäder i regionen är fortsatt 
mycket hög och intresset för att samverka inom hållbarhets- 
frågor från olika håll är stort. Under den kommande femårs-
perioden ska ytterligare 500 nya bostäder skapas både i egen 
regi och genom samarbeten med andra aktörer. n

Hållbarhet viktigt när  
framtidens bostäder skapas 
Under året jobbade Förbo vidare med att utveckla bostads-
bestånden i både Mölnlycke och Landvetter. Nya bostäder 

stod klara i kvarteret Tallspinnaren och bolagets satsning på 
hållbarhet fortsatte.

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 bostadsförsörj-
ning. 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, mnkr 2020 2019

Intäkter, mnkr 523,7 502,3

Kostnader, mnkr -431,1 -422,4

Resultat före bokslutsdisp, mnkr 92,6 80,0

Tillgångarnas värde 3 449 3 126

Direktavkastning marknadsvärde, procent 3,6 3,5

Soliditet, procent 32 34

Ägarandel, procent 42 42

Antal årsarbetare 63 64
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Årets viktigaste händelser
Verksamheten har anpassats kontinuerligt utifrån 
rådande läge kring covid-19. 

Strategisk kommunikation är fortsatt prioriterat för 
transparens och dialog med medborgare samt för 
att kunna svara på remisser från Trafikverket och 
liknande som berör Landvetter Södra. Vidare har 
digitala mötesformer utvecklats och ett arbete framåt 
för ett effektivt genomförande är prioriterat för hela 
konsortiet. Parterna i konsortiet är förutom Landvetter 
Södra Utveckling Ab och Härryda kommun: gbj Bygg, 
Nord, Riksbyggen, Serneke, Skanska med Boklok och 
Wallenstam. Tre heltidsanställda arbetar i bolaget.

Måluppfyllelse 
Bolaget har fyra politiska inriktningsmål som syftar till 
att skapa en attraktiv stad att leva, verka och bo i. Inrikt-
ningsmålen är att staden som utvecklas ska vara mänsklig, 
modern, internationell och innovativ. Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål konkretiseras i bolagets verksamhetsplan och 
signerade avtal med konsortiet där delmål förtydligas och 
följs upp kontinuerligt.

Ekonomi
Resultatet för bolaget är ett nollresultat enligt budget. Totala 
kostnader uppgår till dryga 5,3 mnkr varav 1,3 mnkr är 
processkostnader vilka har vidarefakturerats till konsortiet.  

Totalt har bolaget därmed haft 3,7 mnkr i kostnader för 
utveckling av projektet Landvetter Södra. 1,2 mnkr är 
fysisk utveckling och huvudsakligen arbete inom ramen 
för planer och markutveckling. Marknad och kommu-
nikation har medfört 1,0 mnkr och avser ytterligare 
insatser för marknadsföring och pr. Resterande 1,5 mnkr 
är overheadkostnader som vd och övriga administrativa 
tjänster och lokaler.   

Framtiden
Fokus för 2021 är fortsatt en robust totalekonomi och 
organisation för utvecklingen. Viktigt för konsortiet 
blir det planförberedande arbetet för genomförande av 
den första etappen av Landvetter Södra. Den fysiska 
utvecklingen går i takt med kommunens fördjupade 
översiktsplan för Landvetter Södra och Trafikverkets 
utredningar kring järnvägen. n

Uppdragsbeskrivning
Bolagets övergripande syfte är att skapa nytta för 
Härryda kommun och dess invånare. För bolaget 
innebär det specifikt att planera och förverkliga en ny 
hållbar stad inom kommunen, kallad Landvetter Södra. 
Att etablera Landvetter Södra är av central betydelse 
för kommunens långsiktiga utveckling. Idén om 
Landvetter Södra bygger på insikten om att det nu 
finns en unik möjlighet att utveckla kommunen genom 
att bygga en hållbar stad från grunden, med plats för 
minst 25 000 invånare.

Landvetter Södra utveckling AB, mnkr 2020 2019

Summa intäkter 5,0 3,5 

Summa kostnader -5,0 -3,5 

Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 

Balansomslutning 2,1 1,5 

Soliditet, procent 41 62 

Ägarandel, procent 100 100

Antal årsarbetare* 3 2

*Inhyrda från Härryda kommun, vd, marknadsansvarig och projektledare.

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG – LANDVETTER SÖDRA UTVECKLING AB

En stabil organisation byggdes upp
Fokus har under året legat på att bygga upp en robust organisation i konsortiet. Arbetsgrupper har 
bildats för att hantera totalekonomin, genomförandefrågor samt en gemensam målbild. Systerskapsavtal 
har signerats av Härryda kommun och Namyangju i Sydkorea. Kunskapsutbyte ska ske mellan länderna. 
Samarbetet stärker Sveriges internationella satsningar för stärkt näringsliv och innovation. 
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Med hållbar utveckling i sikte
Härryda kommun ska bidra till hållbar utveckling genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet 
med Agenda 2030. Kommunen har goda förutsättningar att göra detta och under året har flera viktiga 
steg tagits i arbetet för hållbar utveckling.

Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

Nuläget i Härryda kommun
Härryda kommun har goda förutsättningar för att ta täten 
och bidra till en hållbar utveckling i regionen. Kommunen 
placerar sig på fjärde plats i en ranking av kommuners 
lokala måluppfyllelse av de globala hållbarhetsmålen. 
Rankingen bygger på ett antal nationellt framtagna indika-
torer och är sammanställd av tidningen Dagens Samhälle. 
Rankingen visar att kommunens strategiska läge nära en 
storstad och dess socioekonomiska förutsättningar innebär 
goda förutsättningar. 

I slutet av 2019 togs välfärds- och miljöbokslut fram för 
att synliggöra hur nuläget i kommunen ser ut utifrån den 
sociala respektive miljömässiga dimensionen. Boksluten 
visar generellt på goda resultat men också att det finns lokala 
skillnader inom kommunen mellan olika orter och befolk-
ningsgrupper. Under våren 2020 genomfördes flera insatser 
för att sprida kunskapen om bokslutens resultat då de utgör 
en viktig grund i kommande verksamhetsplanering.

Strategisk plan med fyra insatsområden
Arbetet med Agenda 2030 är ett långsiktigt prioriterat 
område. 2019 antog kommunfullmäktige Strategisk plan för 
Agenda 2030. Planen pekar ut fyra insatsområden där särskilt 
fokus ska läggas framöver; fossilfri kommun, psykisk hälsa, 
biologisk mångfald och ungas delaktighet. Ett hållbarhets-
strategiskt program ska utarbetas för att peka ut långsiktiga 
mål och inriktning. Arbetet har påbörjats under året. 

Öka ungas delaktighet
Under hösten genomfördes enkäten Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (lupp) bland elever i årskurs 8 och års-
kurs 2 på gymnasiet. Enkäten syftar till att följa upp ungas 
livssituation och ge ett underlag för beslut som rör barn 
och unga. Resultatet visar att ungefär hälften av de unga vill 
vara med och påverka frågor som rör den egna kommu-
nen. I årskurs 8 har andelen som vill vara med och påverka 
ökat marginellt sedan 2017 men på gymnasiet har andelen 
minskat med tio procentenheter. Andelen unga som tror 

t

Kommunfullmäktige fastställde i december 2019 en strategisk plan för arbetet 
med Agenda 2030. Planen anger strategier för arbetet och fyra insatsområden 
som förvaltningen ska lägga fokus på: Fossilfri kommun 2030, fokus på psykisk 
hälsa, stärka den biologiska mångfalden samt öka ungas delaktighet. 
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sig ha möjlighet att föra fram sina åsikter till beslutsfattare i 
kommunen har ökat i båda åldersgrupperna. 

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 
2020. Kommunen har utsett en barnrätts-
samordnare med uppdrag att stötta 
verksamheterna i arbetet för barns 
rättigheter. 

Ungdomsrådet har under året bland 
annat diskuterat ny översiktsplan, 
trygghetsfrågor, psykisk hälsa, 
drogförebyggande arbete och bud-
getprocessen. 

Ungdomsrådet består av två repre-
sentanter från varje kommunal hög-
stadieskola och åtta representanter från 
gymnasieskolan.

Elever i årkurs 7– 9 från två av kommunens skolor har i 
samverkan med åtta lokala företag arbetat med projektet 
”Tillsammans för Agenda 2030”. Eleverna har fått lära 
sig mer om hur företagen arbetar och sedan fungerat som 
hållbarhetskonsulter till dem. 

I oktober genomfördes Ung & hållbar, en dag där elever 
i årskurs 9 från fyra av kommunens skolor deltog digitalt 
i föreläsningar och diskussioner kring hållbarhetsfrågor. 
Företrädare från FN, regering, kommun, civilsamhälle, 
näringsliv och akademi medverkade. 

Fokus på psykisk hälsa
Under våren 2020, innan pandemin, genomfördes den 

nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor bland 
invånare i åldern 16 – 84 år. Cirka 80 procent 

av männen och 70 procent av kvinnorna 
upplever en god hälsa. Kvinnor har 

symptom som kan kopplas till psykisk 
ohälsa i högre utsträckning än 
män. Två procent uppgav att de 
någon gång under det senaste året 
funderat på att ta sitt liv. Män har 
självmordstankar i högre utsträck-
ning än kvinnor.

Vad gäller unga visar lupp-enkäten att 
majoriteten mår mycket eller ganska bra. 

Dock kan noteras att det är en stor skillnad 
i upplevd hälsa mellan pojkar och flickor. 60 

procent av flickorna i de båda årskurserna uppger en god 
hälsa jämfört med 80 procent av pojkarna. Andelen flickor 
på gymnasiet som uppger sin hälsa som ganska eller mycket 
dålig är nästan 20 procent vilket kan jämföras med knappt   
5 procent bland pojkarna. 

Härryda kommun arbetar med två metoder för att mot-
verka psykisk ohälsa. Under året har utbildningsinsatser i 
metoden mhfa (Mental Health First Aid), ”Första hjälpen 
till psykisk hälsa” genomförts. mhfa syftar till att rusta 
medarbetare att upptäcka, reagera på och hantera tecken 

Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

t

Cirka 80 procent av männen och 70 procent av 
kvinnorna upplever att de har en god hälsa.  

Det visar folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som 
genomfördes under året.
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Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

på psykisk ohälsa. 23 personer har deltagit i mhfa-kurs 
under året. Totalt har 130 personer inom förvaltningen 
utbildats sedan starten 2019. Genom yam (Youth Aware of 
Mental Health) får elever i årskurs 8 kunskap om psykisk 
hälsa och ohälsa samt vad de kan göra om någon mår 
dåligt. Tre nya yam-ledare utbildades under våren. yam 
genomfördes på två av sex kommunala skolor. 

Flera utåtriktade arrangemang har genomförts gentemot 
skolelever och allmänhet för att uppmärksamma psykisk 
hälsa, suicidprevention och våld i nära relationer. 
Föreläsningar och workshops har erbjudits för publik 
både på plats och digitalt för att öka förutsättningar för 
deltagande.

Fossilfri kommun 2030
2018 släpptes det ut motsvarande 3,5 ton koldioxidekvi-
valenter per invånare i kommunen. Detta innefattar de 
utsläpp som genererats inom kommunens gränser. För att 
få hela bilden måste även de konsumtionsbaserade utsläp-
pen av växthusgaser räknas in. Naturvårdverket beräknar 
dessa till cirka 8 ton per person och år i Sverige. Utsläppen 
minskar, men inte tillräckligt fort. För att nå 1,5-graders- 
målet i enlighet med Parisavtalet behöver de globala ut-
släppen vara högst 1 ton per person och år till 2050.

Inom ramen för Klimat 2030 arbetar Härryda kommun 
tillsammans med samtliga kommuner i länet för att skapa 
en fossiloberoende region till 2030. I november antog 
kommunstyrelsen elva klimatlöften inför 2021. Sedan 
tidigare pågår arbete med bland annat utfasning av fossila 
engångsprodukter och med att minska klimatbelastningen 
vid byggnation. Ett förslag på nytt arbetssätt för möbel-
hantering har utarbetats under året. Syftet är att minska 
kostnaderna för inköp av nya möbler, minska mängden 
avfall och öka graden av återbruk, vilket också är en del av 
kommunens antagna klimatlöften. 

Under året har kommunen arbetat tillsammans med explo-
atörer i bland annat detaljplanerna för Säteriet och Möln-
lycke fabriker för att främja hållbart resande på sikt. En 
mobilitetsutredning ligger till grund för dialog och beslut 
om minskning av antalet parkeringsplatser om exploatö-
ren avser att genomföra åtgärder så som att göra plats för 
bilpool, främja kollektivtrafik och genomföra cykelåtgärder. 

Stärka den biologiska mångfalden
Kulturlandskapen är viktiga för att bevara den biologiska 
mångfalden. En aktuell kartläggning visar att 5,7 procent 
av kommunens totala yta utgörs av jordbruksmark. Jord-
bruksmarken har minskat under flera år och de ytor som 
tidigare var jordbruksmark är till stor del bebyggda. Över-
siktsplanens utvecklingsinriktning pekar bland annat på 
vikten av att värna och utveckla gröna och blå stråk samt 
viktiga landskapsmiljöer för att främja biologisk mångfald.

30 procent av inköpskostnaden för kommunens livsmedel 
utgörs av ekologiskt producerade livsmedel, vilket innebär en 
minskning från föregående år. Enligt Jordbruksverket främjar 
ekologisk odling biologisk mångfald bland annat på grund av 
minskade utsläpp av bekämpningsmedel i mark och vatten. 

Storåns dalgång har en viktig funktion för biologisk mång-
fald eftersom dalgångens kulturlandskap erbjuder bo-
platser och platser för att söka föda för flera hotade arter. 
Under året har ett pollineringsprojekt startats i Rävlanda 
i samverkan med Länsstyrelsen för att skapa spridnings-
korridorer och utöka livsmiljöer ytterligare för hotade 
pollinatörer i dalgången. 

Härryda kommun har under året påbörjat ett projekt där 
grisar använts för att bekämpa den invasiva arten parkslide. 
Invånare har hjälpt till att titta till och sköta om grisarna. 
Projektet som pågår under två år har rönt stor uppmärk-
samhet både i lokal och nationell media.  n

Ekar som togs tillvara i 
samband med bygget 
av Mölnlycke fabriker 

blev till vackra och 
robusta lekredskap i 

Wendelsebergsparken. 
Här på Skogsleken 

utmanas och inspireras 
barn till lek.

Biologisk mångfald: 2019 flyttades tre plantor 
av den fridlysta orkidén grönvit nattviol från 
området där den nya skolan i Hindås byggs, 
till en äng i Rävlanda. Uppföljningen under 

2020 visade att en av tre plantor blommade. 
Blomning indikerar en lyckad återetablering.
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Övrigt
BEGREPPSFÖRKLARING

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

Avskrivningar
Avskrivning innebär att det bokförda värdet av en 
anläggningstillgång minskas. De sker enligt planmässig 
värdeminskning till följd av ålder och förslitning. 

Avsättningar
Avsättningar är en ekonomisk förpliktelse vars belopp 
eller förfallotidpunkt inte är helt bestämd.

Balanskrav 
Kommunsektorns balanskrav innebär att kommuner och 
landsting ska upprätta budgeten för nästa kalenderår så 
att intäkterna överstiger kostnaderna. 

Balansräkningen 
Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut fördelad 
på tillgångar och skulder. 

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

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

Kassaflödesanalys
Beskriver hur årets drift-, investerings- och låneverk- 
samhet påverkar rörelsekapitalet.

Finansnetto 
Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, 
huvudsakligen räntor.

Investeringsredovisningen 
Beskriver hur investeringsutgifter under året fördelat sig 
på olika sektorer, jämfört med budget.

Komponentredovisning
Avskrivningstiden för en anläggningstillgång ska spegla 
hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt 
förbrukas. För betydande komponenter måste skillnader 
i förbrukning och nyttjandeperioder beaktas. Det innebär 
exempelvis att en fastighet delas upp i flera betydande 
komponenter, exempel fastighetens stomme, med olika 
avskrivningstider.

Koncernredovisning
En koncernredovisning är en redovisning för ett moder-
företag (i detta fall Härryda kommun) och dess dotter- 
företag sammanställs som om dessa vore en enda ekono-
misk enhet. De koncerninterna transaktionerna mellan 
tas bort. En koncernredovisning innehåller en förvalt-
ningsberättelse, en balansräkning, en resultaträkning,  
en kassaflödesanalys samt noter. 

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

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

Långfristiga skulder
Lån och övriga skulder med löptid längre än ett år.

Nettoinvestering 
Investeringsutgifter minus investeringsinkomster.

Omsättningstillgångar 
Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk  
eller innehav är omsättningstillgångar, till exempel  
likvida medel och kortfristiga fordringar.

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

Resultaträkningen 
En sammanfattning av årets kostnader och intäkter och 
visar årets resultat.

Skatteintäktsutveckling 
Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning

Självfinansieringsgraden 
Visar hur mycket av årets investeringar som finansieras  
med egna medel.

Soliditeten
Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 
Soliditeten är eget kapital satt i relation till de totala 
tillgångarna.

Begreppsförklaring för  
räkenskaper och ekonomisk ställning
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Övrigt
REVIS IONSBERÄTTELSE
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