
 Dina pengar
är en kortversion av  
Härryda kommuns 
årsredovisning 2009



Härryda kommun redovisade ett positivt 
resultat på 21,9 miljoner kronor, vilket är 
ungefär 1 procent av omsättningen som upp-
går till 1,8 miljarder. Resultatet får anses som 
bra med tanke på rådande lågkonjunktur. I 
mars visade prognosen på ett resultat på unge-
fär minus 15 miljoner. Att det blev så mycket 
bättre beror huvudsakligen på en förbättrad 
skatteprognos, lägre försäkringspremier och 
arbetsgivaravgifter, men också att sektorn 
utbildning och kultur gjorde ett bättre resultat 
än budgeterat.  
 Våra skatteintäkter och kommunalekono-
misk utjämning ökade med 42 miljoner kro-
nor, till drygt 1,4 miljarder. Verksamhetens 
nettokostnader uppgick till 1,4 miljarder 
kronor, vilket är en ökning med 32 miljoner 
jämfört med föregående år. 
 Under året investerade vi för 115 miljoner 
kronor, huvudsakligen i förskolor, skolor och 
äldreboende samt i infrastruktur. 

Härryda kommun strävar efter en kontrol-
lerad befolkningstillväxt där service och 
utbyggnad av infrastruktur planeras i takt 
med bostadsutvecklingen. Den senaste fem-
årsperioden har befolkningen ökat med cirka 
1,5 procent per år. Under 2009 växte vi med 
1,3 procent eller 427 personer, ökningen var 
jämnt fördelad mellan nyinflyttade och ett 
födelseöverskott. 
 770 bostäder har byggts under 2005–2009. 
Under förra året färdigställdes 110 lägenheter 
fördelade i samtliga tätorter. Enligt bostads-
försörjningsprogrammet ska 1 100 bostäder 
byggas under kommande femårsperiod. 
 Arbetslösheten var jämförelsevis låg men 
ökade med 2 procentenheter. I riket ökade 
arbetslösheten under samma period med  
2,4 procentenheter.

Befolkningsstatistik  Härryda Riket

Antal invånare 34 007 9 340 682

Andel invånare under 15 år 23 % 18 % 

Andel invånare över 65 år 14 % 18 % 

Arbetslöshet 16–64 år 5,7 % 8,3 %

Arbetslöshet 18–24 år 11,2 % 12,1 %

Medelålder 38 år 41 år
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Omsättning 2009 
Kommunstyrelsens  
ordförande har ordet  Årets resultat

Befolkning och  
bostadsbyggande

Resultat 2005–2009
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Soliditet 13 procent  (13 %)
Soliditeten mäts som det egna kapitalet i förhål-
lande till de totala tillgångarna och speglar kom-
munens finansiella styrka på lång sikt.

Balansomslutning 1 583,6 mkr (1 466 mkr)
Balansomslutningen är summan av kommunens 
tillgångar.

Utslaget per invånare

Skatteintäkter, utjämning  42 930 kr  (42 213 kr)

Tillgångar  46 568 kr  (43 657 kr)

Skulder  40 507 kr  (38 171 kr)

Eget kapital  6 061 kr (5 485 kr)

Borgensåtagande   2 254 kr (2 293 kr)

(2008-års siffror)

Finanskrisen under 2009 försvårade våra möj-
ligheter att nå målen för god ekonomisk hus-
hållning. I början av året beslutades därför om 
ett samlat åtgärdspaket för att kommunstyrel-
sen skulle kunna uppnå kommunfullmäktiges 
beslut om budgeterat resultat. 
 I media skrevs det en del om den ovissa 
framtiden för dels daglig verksamhet i 
Hönekulla by, dels Folkhälsodisken i 
Kulturhuset. Jag vill betona att båda verksam-
heterna finns kvar, om än i något förändrad 
form. 
  Trots att det fanns risk för underskott, på 
grund av vikande skatteintäkter, togs inga 
extra beslut om neddragningar eftersom vi 
ansåg att det skulle påverka kvaliteten i verk-
samheten på ett negativt sätt. Vi skapade inte 
en onödigt ryckig verksamhet utan värnade 
om vår fastanställda personal. Tack vare andra 
åtgärder och att krisen verkar plana ut nådde 
vi de ekonomiska målen. 
 Avslutningsvis vill jag tacka alla våra med-
arbetare för ett gott arbete som leder till att 
Härryda är en god kommun att leva, arbeta 
och bo i, även under besvärliga tider.

Annette Eiserman-Wikström (M)
Kommunstyrelsens 
ordförande 

INTÄKTER
1 841  

miljoner
kronor

KOSTNADER
1 819,1  
miljoner
kronor

RESULTAT
21,9 

miljoner
kronor



Grundskola och skolbarnsomsorg 27 %
Kostnaden för grundskolan var ca 
85 000 kronor per invånare (6–15 år). 
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Så här fördelades pengarna 

Skatt, kommunalekonomisk 79 %
utjämning

Avgifter t ex barnomsorg, 7 % 
vård, vatten och avlopp

Bidrag t ex statsbidrag   6 %

Försäljning t ex utbildning av  5 %
elever från andra kommuner

Övriga intäkter t ex hyror 3 %

Var kom pengarna ifrån? 
1 841 miljoner kronor 

Kultur, fritid, kulturskola  5 %
En elev i kulturskolan kostade ca 8 700  
kronor, 15 % finansierades av avgiften. 

Samhällsbyggnad  7 %
Vinterväghållningen kostade 
ca 5,4 miljoner kronor.

Individ och familjeomsorg  6 %
Kostnaden för ekonomiskt  
bistånd var ca 470 kronor per  
invånare. 403 hushåll fick bistånd. 

Gymnasium och vuxenutbildning  10 %
En elev i gymnasiet kostade ca 81 900 kronor.

Funktionshinder  10 %
Stöd till personer med funktionsnedsättning 
kostade ca 149 miljoner kronor.

Förskoleverksamhet  15 %
En förskoleplats kostade ca 106 000 kronor,  
10 % finansierades av avgiften. 

Vård och omsorg  13 %
Bruttokostnaden per plats i äldre-
boende var ca 496 000 kronor.

Pensionskostnader,  
räntor på lån m m  3 %

Politisk verksamhet 
och gemensam  
administration 4 %



Inkomstskatten i Sverige består av en statlig 
och en kommunal del. Alla betalar kommu-
nal skatt och de som tjänade mer än 367 600 
kronor (2009) betalade 20 procent eller mer 
i statlig skatt. Den kommunala skatten består 
av skatt till kommunen och regionen samt till 
Svenska kyrkan eller andra trossamfund, bero-
ende på om och var man är medlem. 
 På varje hundralapp du tjänade under 2009 
betalade du 21,05 kronor i skatt till kommu-
nen och 10,45 kronor till regionen. Avgiften 
till Svenska kyrkan eller andra trossamfund 
varierar.

Härryda kommun har under de senaste åren 
redovisat positiva resultat i den utsträckning 
som kan anses tillräckligt för att upprätthålla 
god ekonomisk hushållning. Vi har trots 
påfrestningarna under året kunnat behålla ett 
visst finansiellt handlingsutrymme. Samtidigt 
måste en viss vaksamhet finnas för att inte 
alltför stora investeringsutgifter framöver 
minskar det utrymmet. För de närmaste tre 
åren budgeteras investeringar på 668 miljoner 
kronor, varav 109 miljoner är projekt som är 
förskjutna från 2009.
 Resultaten för de kommande åren är 
mycket svårbedömt, framförallt beroende på 
osäkerheten kring skatteintäkternas utveck-
ling men också på ovissheten kring eventuella 
statliga åtgärder. 
 Trots den återhämtning som av allt att 
döma kommer att ske de närmaste åren är 
kommunernas ekonomiska förutsättningar i 
ett längre perspektiv osäkra när det gäller att 
klara de kommande behoven inom omsor-
gerna. De statsbidrag som vi får är till exempel 
inte realt värdesäkrade och nuvarande sys-
tem innebär en långsam urgröpning av den 
gemensamma finansieringen av kommunal 
verksamhet.
 Minskat elevantal i regionen gör att kost-
naderna för gymnasieskolan kan öka än mer 
än vad som varit fallet under 2009. Inom 
verksamheten funktionshinder sker en kon-
tinuerlig kostnadsökning på grund av ökade 
behov men också på en alltmer utvecklad 
rättighetslagstiftning. Statens intresse av med-
finansiering eller skifte av ansvar förefaller, 
trots signaler om motsatsen tidigare år, vara 
begränsade inom den närmaste framtiden.
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Några händelser  
under åretSkatt Framtid 

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

Många ville vaccineras…   
Skolsköterskor och annan personal 
inom skola och socialtjänst stöttade 
regionen i massvaccineringen av nya 
influensan. 3 653 elever i grundskolan, 
1130 i gymnasiet samt 959 brukare och 
personal inom socialtjänsten kavlade 
upp ärmen och lät sig stickas. 

Ny förskola i Landvetter 
För att tillgodose behovet av för-
skoleplatser bygger vi ständigt nya 
förskolor. I norra Landvetter byggdes 
den senaste: Mysten.    

Ny kommundirektör
Karina Djurner utsågs till ny kommun-
direktör 1 augusti. Karina var tidigare  
sektorschef för utbildning och kultur.  

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

Onsdagkväll – nysatsning för unga 
I september invigdes Kulturhusets 
Onsdagskväll som vänder sig till ungdo-
mar mellan 12 och 20 år. Här kan man 
hänga med kompisar, delta i workshops, 
spela wii eller ägna sig åt fritt skapande! 

Byggstart för äldreboende 
Under hösten påbörjades byggnatio-
nen av äldreboendet i Hönekulla by i 
Mölnlycke. Boendet, som bland annat 
kommer att innehålla 40 lägenheter, 
beräknas stå klart 2011. 

Av kommunens cirka 2 600 tillsvidareanställda 
var 82 % kvinnor.

Antalet elever i grundskolan var 4 215, 
varav 4 % i fristående grundskolor.

Antalet barn i förskoleverksamheten var 2 324, 
varav 9 % i fristående förskolor.

627 personer hade hemtjänst.

228 personer bodde i äldreboende. 

Antalet elever i Hulebäcksgymnasiet 
var 1 702, varav 55 % kom från andra 
kommuner.

Personalkostnaden utgjorde 61 % av kommunens 
kostnader och medianlönen var vid årets slut  
23 000 kronor per månad. 

Vi är bäst i väst!
När landets 290 kommuner bedöm-
des utifrån bland annat skola, barn-
omsorg, fritid, arbete, trygghet och 
ekonomi placerade sig Härryda på 
en 12:e plats och bäst i Västsverige – 
enligt tidningen Focus granskning. 

Kommunal 
skatt: 

21,05 kronor



P
r

o
d

u
k

t
io

n
: in

f
a

b
 • f

o
t
o

: E
g

il
 g

r
y
, P

ia
 H

E
d

l
u

n
d

, M
a

r
iE

 u
l
l
n

E
r

t
 • t

r
y
c

k
: W

M
-t

r
y
c

k
, a

l
in

g
s

å
s

 2
0

1
0

Härryda kommun i jämförelse 

  Härryda Mediankommun 

Antal invånare 33 580 15 258

Förändring 1998–2008 +13,9 % -1,3 %

Invånare under 18 år 26,6 % 20,4 %

Invånare över 64 år 13,4 % 20,6 %

Utrikes födda 9,8 % 8,9 %

Invånare med eftergymnasial 
utbildning (25–64 år) 42 % 26 %

Medianinkomst (20 år och äldre) 259 638 kr 216 372 kr

Kommunalskatt  21,05 kr 21,66 kr

Skatteintäkter per invånare 39 093 kr 34 749 kr

Resultat per invånare  766 kr 409 kr

Andel elever i årskurs 9 som uppnått 
målen i alla ämnen 85 %  76,4 %

Andel elever som fullföljt gymnasieskolan 80 %  76 %

Total sjukfrånvaro i förhållande till 
sammanlagd ordinarie arbetstid 6,5 %  6,3 %

Kostnad per invånare 

Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg 8 020 kr 5 097 kr

Utbildning 15 271 kr 15 039 kr

Individ och familjeomsorg 2 177 kr 2 424 kr

Äldre och funktionshindrade 10 991 kr 14 361 kr

Kultur 962 kr 896 kr

Fritid 934 kr 1 054 kr

Infrastruktur 2 295 kr 2 819 kr

Större avvikelser mellan Härryda och mediankommunen beror på 
befolkningssammansättning. Uppgifterna avser 2008.

Vill du läsa den kompletta årsredovisningen? 
• Gå in på harryda.se/arsredovisning2009

• Hämta den i kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke

• Beställ den på 031-724 61 03, information@harryda.se

harryda.se


