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2014 års resultat på 123 miljoner kronor är 85 
miljoner bättre än planerat och motsvarar fem 
procent av kommunens omsättning på 2,2 mil-
jarder. Det goda resultatet gör att vi står stadi-
gare inför framtidens utmaningar.

Av de totala intäkterna kommer 80 procent 
från skatt och kommunalekonomisk utjämning.  
Under året investerar vi för 288 miljoner 

2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än 
någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror fram-
för allt på låga räntor samt försäljning av mark 
och fibernät. Även om investeringsvolymen 
varit hög har vi kunnat amortera 75 miljoner 
på våra lån. 

Vi når de finan siella målen, som är grunden 
till att vi kan fortsätta utveckla Härryda och 
ta ansvar för vår del av regionens utveckling.

Härryda växer hela tiden. Vår befolknings-
struktur är i huvudsak ung och det är positivt, 
även om det också innebär utmaningar. Trots 
att vi ständigt arbetar med att bygga nya för-
skolor och skolor är det svårt att leva upp till 
allas önskemål om plats och då blir dialogen 
allt viktigare i planeringen. 

Vi satsar mycket på fritidsaktiviteter och 
kultur, som vi tycker är en viktig del i ett 
modernt och tryggt samhälle.

Vi ska fortsätta utveckla Härryda i posi-
tiv riktning, satsa på skolan, fritidsaktiviteter 
för alla, bygga attraktiva bostadsområden, ta 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Resultat 2010–2014, mkr
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vara på möjligheterna med Götalandsbanan 
och utvecklingen kring Landvetter flygplats. 
Vi ska ha en fortsatt positiv näringslivsutveck-
ling och ordning och reda på ekonomin, som 
är grundstenar för vår välfärd. Vår förvaltning 
har många duktiga medarbetare och det är vik-
tigt att vi alla ser att kommunens förvaltning 
är en serviceorganisation för medborgarna.

Årets resultat: +123 miljoner kronor

Intäkter, kostnader m m per invånare, kr

2014 2013

Intäkter 61 491 60 433

varav skatteintäkter och 
utjämning 48 752 48 373

Kostnader 58 110 59 034

Resultat 3 381 1 399

Investeringar 7 929 5 630

Per Vorberg (M)
kommunstyrelsens ordförande

kronor, huvudsakligen i förskolor, skolor, 
äldre  boende, energieffektivisering och infra-
struktur.  

Sammantaget är vår ekonomi fortfarande 
något starkare än genomsnittskommunen i 
Västra Götaland och Sverige.



Soliditet: 25 procent
Soliditeten visar hur mycket av kommunens 
tillgångar som finansierats genom vinster. 
Den speglar också vår finansiella styrka på 
lång sikt. 2014 stärktes soliditeten med sex 
procent enheter. 

Härryda kommun strävar efter en kontrollerad 
befolkningstillväxt där service och utbyggnad 
av infrastruktur planeras i takt med bostads-
utvecklingen. Den senaste femårsperioden har 
befolkningen ökat med cirka 1,3 procent per 
år. Under 2014 växte vi med drygt 1,5 procent, 
vilket motsvarar 559 personer.

Under året färdigställdes 190 bostäder. 
Totalt har det har byggts 705 bostäder under 
2010–2014. Enligt bostadsförsörjningspro-
grammet ska cirka 1 500 bostäder byggas under 
kommande femårsperiod, varav drygt 60 pro-
cent i flerbostadshus.

Intäkter
2 232

miljoner  
kronor

Kostnader
2 109

miljoner  
kronor

Resultat
123

miljoner  
kronor

Våra tillgångar ökade med 85 miljoner kronor 

Årets resultat: +123 miljoner kronor Vi blev 559 fler

Tillgångar m m per invånare, kr

2014 2013

Tillgångar 57 146 55 672

Skulder och avsättningar 43 056 45 294

Vinster genom åren 14 090 10 378

Våra tillgångar består främst av förskolor, sko-
lor, boenden, vägar och infrastruktur. Till-
gångarna var vid årets slut värda 2 074 miljoner 
kronor. 511  miljoner eller 25 procent finansie-
rades av tidigare års resultat och 250 miljoner 
genom lån. 

Befolkningsstatistik Härryda Sverige

Antal invånare 36 291 9 747 355
Andel invånare upp till 15 år 23 % 18 % 
Andel invånare 65 år och äldre 16 % 20 %
Medelålder 38 år 41 år
Arbetslöshet 16–64 år 3,5 % 6,4 %
Arbetslöshet 18–24 år 6,4 % 8,9 %
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Vinster genom åren 511 mkr

Totala tillgångar 
2 074 mkr

Bra kan alltid bli bättre 
Cirka 70 procent av Härrydaborna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit enligt den medborgarundersökning som genomfördes hösten 2014. Härryda kommun får överlag bra resultat, vi får till och med lite bättre betyg på samtliga faktorer än för två år sedan då undersökningen genomfördes senast.   Några exempel: Möjligheten till inflytande bedöms som hög och särskilt roligt är att våra ungdomar skattar detta högst av alla ålders-grupper. Bemötandet och tillgängligheten hos kommunens personal får också bra betyg. Vi ska vara lätta att nå via telefon, mejl och e-tjänster och självklart ska man känna sig  korrekt och bra bemött när man träffar oss.  Det goda resultatet är glädjande, men det går alltid att göra saker bättre. Därför tar vi  resultaten i enkäten som utgångspunkt i vårt förbättringsarbete och 

hoppas på ännu nöjdare 
Härrydabor nästa gång vi 
genomför undersökningen. 
Tack alla ni som deltog 
denna gången!

Karina Djurner 
kommmundirektör
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Så fördelades 2,2 miljarder kronor

 En kommun har både obligatoriska och frivilliga uppgifter

Till exempel: bibliotek, förskola, skola, 
omsorg om äldre och funktions hindrade, 
stadsplanering, byggfrågor, svenska för 
invandrare, vatten, avlopp och avfall.

Till exempel: energiförsörjning, konsument-
vägledning, kultur och fritid, näringslivsut-
veckling, öppen förskola.

Pensioner,  
räntor mm

1 %

Vård och omsorg 15 %
En plats på äldreboende 
kostade 549 000 kronor,  
16 procent finansierades  

av avgiften.  

Individ- och familje omsorg/ 
Funktionshinder 15 %

421 hushåll fick ekonomiskt  bistånd. 
Kostnaden per invånare  

var 559 kronor.

Samhällsbyggnad 6 %
Vinterväghållningen kostade  

5,5 miljoner kronor.

Kultur, fritid, kulturskola 5 %
En elev i kulturskolan kostade 9 000 kronor,  

15 procent finansierades av avgiften.

Gymnasium och  
vuxen utbildning 9 %
En elev i gymnasiet 
 kostade 87 000 kronor.
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2,2 miljarder  
kronor

80 %

5 %
5 %
4 %

Skatt och   
kommunalekonomisk  

utjämning

Avgifter t ex barnomsorg, 
vård, vatten och avlopp

Bidrag t ex statsbidrag  
och EU-bidrag

Försäljning t ex utbildning av 
elever från andra kommuner

Övriga intäkter  
t ex hyror

Var kom pengarna ifrån?

6 %

Grundskola och fritids 29 %
En elev i grundskolan inklusive 

fritids kostade 91 000 kronor. 

Politisk verksamhet och  
gemensam administration

4 %

Förskola och familjedaghem 16 %
Ett barn i förskolan kostade  

119 000 kronor, 7 procent  
finansierades av avgiften.
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Först fyller jag i min månadslön på 
27 300 kronor… Aha, jag betalar 
5 629 kronor i kommunalskatt varje 
månad. Av dom pengarna går 959 
kronor till förskolan, 250 kronor till 
kultur- och fritidsverksamheten och 
59 kronor till politiken … Intressant!

Hänt under året

Skatt: 20,62 kr per hundralapp

Kommunalskatten hos oss och våra grannar

Bollebygd 21,59 kr

Mark 21,21 kr

Göteborg 21,12 kr

Lerum 20,65 kr

Härryda 20,62 kr

Mölndal 20,26 kr

Partille 19,96 kr

Medelskatt i riket 20,65 kr

Rullstenen är årets nya förskola
Reggio Emilia-filosofin inspirerar verksam-
heten på vår  nyaste förskola.  Rullstenen har 
sex avdelningar och ligger i Djupedalsäng  
i Mölnlycke.

Vi växer så det hörs 
Under första halvåret växer 
Härryda procentuellt mest av 
regionens tretton kommuner. 
Under sista halvåret kommer 
Lilla Edet i fatt (+1,56 %) och 
vi slutar på en andraplats 
(+1,55 %).  Av våra egna orter, 
så ökar Hindås mest, följt av 
Landvetter och Rävlanda. 

Västsveriges bästa  
företagsklimat – igen!
I Svenskt Näringslivs ranking av 
kommunernas företagsklimat 
placerar sig Härryda kommun på 
en fin nionde plats. Det innebär att 
vi har Västsveriges bästa företags-
klimat – för andra året i rad!

Förbo inviger i Mölnlycke och Landvetter  
Förbo skapar 65 hyresrätter genom nybygg nation på Råda 
torg i Mölnlycke och på Anna-Lisas gård i Landvetter. Hos 
Anna-Lisa erbjuds dessutom både odlingslotter och växthus.

Inkomstskatten består av en kommunal och 
en statlig del. Den kommunala skatten består 
av skatt till kommunen och regionen. På varje 
hundralapp du tjänade under 2014 betalade du 
20,62 kronor i skatt till kommunen och 11,13 
till regionen. Du som tjänade mer än 420 800 
kronor betalade dessutom statlig inkomstskatt.

Kolla hur mycket du bidrar
Med hjälp av Skattekollen, som är en 
ny tjänst på harryda.se, kan du se 
hur mycket av din lön som går till 
 kommunens olika verksamheter. 
Fyll i din månadslön och vips 
vet du hur mycket du bidrar 
exempelvis till grund skola, 
färdtjänst och ekonomiskt 
bistånd. 

Välkommen att testa på:  
harryda.se/skattekollen
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Antal barn i för skolan 2 657

Antal personer med hemtjänst 678

Antal elever i förskoleklass och 
grundskola 5 102

Antal personer i äldreboende 267

Antal elever på Hulebäcks- 
gymnasiet 1 715

2 603Antal tillsvidare anställda  
i kommunen 

Antal företag i kommunen 3 479

Andel personal kostnader av 
kommunens kostnader, % 60

Medianlön, kommun   an ställda,  
kr per månad 27 300

60Andel elever på Hulebäcks gymnasiet 
från andra kommuner, %

Härryda kommun ska fortsätta bidra till regi-
onens tillväxt genom att erbjuda bra boende, 
hög kvalitet på service och verksamheter samt 
goda kommunikationer – så att du vill bo kvar, 
men också så att fler kan flytta hit eller driva 
företag här. Att vi tar vårt ansvar för regionens 
fortsatta utveckling är självklart, för stagnerar 
regionen så drabbas även vi. Stora investeringar 
i nya bostadsområden, ny infrastruktur, nya 
förskolor och allt annat som hör till en väx-
ande befolkning är därför att vänta.

En av de stora utmaningarna är det nya 
samhället som ska ligga söder om Landvet-
ter och som på sikt ska rymma en befolkning 
av Mölnlyckes storlek. Den nya dubbelspåriga 
höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och 
Borås och utvecklingen av flygplatsen till en 
Airport City är också spännande projekt som 
kommer att påverka oss framöver.

Men det är i vardagen, i vår service och våra 
verksamheter, som den ständiga utmaningen 
finns. För som kommundirektören skriver: Det 
går alltid att göra saker bättre.

Vi investerar i framtiden

Medborgardialoger  
ska vi ha! 
Var ska Rävlanda växa 
med nya bostäder? Vad 
bör vi tänka på när vi 
bygger boenden för personer med 
funktionsnedsättning och vad ska vi 
använda Hindås station till fram över? Medborgarnas 
svar gav värdefull information och  politikerna bestämde 
sig för att dialoger ska vi ha.

Kulturskolan fyller 50 år
Det började med ett provår 
1964, sedan dess har tusentals 
elever lärt sig spela, sjunga, 
 dansa, agera och skapa. Några 
av dem medverkar i jubileums-
kalendern i december. Många 
av dagens 1 400 elever kommer 
att synas och höras under 2015, 
för firandet fortsätter!

Tillgängligt och belyst i Rävlanda
2,5 kilometer elljusspår är numera verklighet tack 
vare stöd från EU, lokala sponsorer, Härryda kom-
mun – och inte minst alla engagerade Rävlanda bor. 
Längs spåret, som följer Storån en bit, finns både 
grillplatser och motionsredskap.

Större kommunhus samlar resurserna 
Wallenstams byggplaner vid Mölnlycke fabriker 
gör att socialtjänsten måste lämna sina lokaler. 
Eftersom det är billigare på sikt att äga än att 
hyra, byggs kommunhuset till utmed Allén – och 
resurserna samlas på ett ställe. 



Vill du läsa hela årsredovisningen?
•   Gå in på harryda.se/arsredovisning2014 
eller skanna QR-koden nedan.

•   Hämta den på biblioteken eller i kommun-
huset vid Råda torg i Mölnlycke.

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

harryda.se | facebook.com/harrydakommun

HÄRRYDA KOMMUN I JÄMFÖRELSE
Härryda  

kommun
Medel- 

kommun

Antal invånare 35 732 33 258

Befolkningsförändring 2003–2013 +14,5 % +7,4 %

Invånare under 18 år 26,0 % 20,2 %

Invånare över 64 år 15,5 % 19,4 %

Utrikes födda 9,9 % 15,9 %

Invånare med eftergymnasial 
utbildning (25–64 år) 47 % 40 %

Medianinkomst (20 år och äldre) 297 835 kr 248 690 kr

Skatteintäkter per invånare 43 686 kr 38 823 kr

Resultat per invånare 2 616 kr 1 025 kr

Andel elever i årskurs 9 som  
uppnått målen i alla ämnen 87,7 % 77,0 %

Andel elever som fullföljt gymnasiet 82 % 77 %

KOSTNAD PER INVÅNARE
Förskoleverksamhet, fritids 9 789 kr 6 397 kr

Utbildning 16 051 kr 15 538 kr

Individ- och familjeomsorg 2 423 kr 3 121 kr

Äldre och funktionshindrade 12 075 kr 16 730 kr

Kultur 985 kr 1 005 kr

Fritid 1 069 kr 1 296 kr

Infrastruktur 2 980 kr 3 318 kr

Uppgift erna avser 2013.
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