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Soliditet: 28 procent
Soliditeten visar hur stor andel av kommunens 
tillgångar som finansierats genom vinster.  
Den speglar också vår finansiella ställning på 
sikt. 2016 stärktes soliditeten med två procent-
enheter, vilket är mycket positivt. 

Tillgångar 
Våra tillgångar består främst av lokaler som  
till exempel skolor, men också vägar och annan 
infrastruktur. Tillgångarna var vid årets slut 
värda 2 631 miljoner kronor. 741 miljoner eller 
28 procent finansierades av tidigare års resultat 
och 550 miljoner genom lån.

Årets resultat på 118 miljoner 
kronor gör att vi når de finansiella 
målen, vilket är grunden för fortsatt 
utveckling. Under året togs flera 
viktiga initiativ för att utveckla 
näringsalivet och skolan. Vi har även 
agerat för ett stärkt medborgarfokus 
och för att möta bostadsbristen. Insynen 
för oppositionen har breddats och vi 
har bjudit in till samarbete i frågor 
som bostadsbyggande, uppföljning av 
skolan med mera. Bred politisk samsyn i 
strategiska frågor är viktigt. Utveckling 
av kommundelsdialoger har påbörjats.

Initiativ har också tagits för att få in fler 
aktörer i samhällsbygget. Intresset är stort 
för att bygga bostäder och verksamheter 
som till exempel förskolor och äldreboen     
den, men också för drift i annan regi, för 
att öka medborgarnas valmöjligheter. Detta 
ökar vikten av att själva fortsätta att driva 
verksamheter med bra kvalitet och med bra 
arbetsförhållanden. 

Vi har arbetat mycket med utvecklingen 
av Landvetter södra, Mölnlycke stations-
område och Landvetter Airport City. 
Det arbetet fortsätter och det gör även 
arbetet med att få till en bra trafikering på 
Götalandsbanan som bidrar till den lokala 
och regionala utvecklingen.

Härryda kommun ska vara en upp- 
skattad serviceorganisation för medborgare 
och företag samt en attraktiv arbetsgivare. 
Det kräver att vi alla ständigt arbetar 

med förbättringar i 
arbetssätt, styrning, 
ledning och 
engagemang. 

Tillsammans gör vi 
Härryda ännu bättre.

 

Årets resultat 
är 47 miljoner 
kronor bättre är 

budgeterat och 
motsvarar fem pro-

cent av kommunens 
omsättning som är 2,5 

miljarder kronor. Lägre ränte- 
kostnader på kommunens lån och lägre kost-
nader för pensionsskulden står för 20 miljoner 

kronor av överskottet. Försäljningar av mark i 
industriområde i Landvetter och för bostäder i 
Hällingsjö bidrar också till överskottet.

Under året investerade vi 334 miljoner i 
bland annat förskolor, skolor, äldreboende, 
boende för asylsökande ensamkommande 
barn, konstgräsplaner och infrastruktur.

Härryda har haft en stabil finansiell utveckling 
och har en starkare ekonomi än genomsnitts-
kommunen i Västra Götaland och Sverige.

Kommunstyrelsens 
ordförande har ordet 

Per Vorberg (M)
kommunstyrelsens 
ordförande

Årets
resultat: 

+118 miljoner 
kronor

Våra 
tillgångar 

ökade med 
255 miljoner 

kronor
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RESULTATUTVECKLING 2012–2016, MKRPER INVÅNARE, KR

2016 2015

Intäkter 68 684 63 659

  Varav skatteintäkter 
  och utjämning 52 583 50 522

Kostnader 65 503 60 586

Resultat 3 182 3 035

Investeringar 8 991 7 864

Tillgångar 70 892 64 833

Skulder och avsättningar 50 934 47 846

Vinster genom åren 19 959 16 987

HÄRRYDA SVERIGE

Antal invånare 37 108 9 995 153

Andel invånare 
upp till 15 år 23% 18%

Andel invånare 65 år 
och äldre 16% 20%

Medelålder 39 år 41 år

Arbetslöshet 16– 64 år 2,9% 6,1%

Arbetslöshet 18–24 år 3,3% 7,0%

Härryda kommun  
strävar efter en kontrollerad 
befolkningstillväxt där service 
och utbyggnad av infrastruktur planeras i 
takt med bostadsutvecklingen. Den senaste 
femårsperioden har befolkningen ökat med 
cirka 1,3 procent per år. Under 2016 växte vi 
med cirka 1,2 procent eller 457 personer – 
vilket är lägre än ambitionen på 1,5 procent 
och förklaras till stor del av förseningar inom 
bostadsbyggandet. 

Under året byggdes 140 bostäder. Totalt 
har det byggts 794 bostäder 2012–2016. 
Enligt bostadsförsörjningsprogrammet ska det 
byggas cirka 1 500 bostäder under kommande 
femårsperiod, varav 79 procent i flerbostadshus.

Känner du dig mer otrygg idag än för ett par 
år sedan? Svarar du ja, så stämmer ditt svar 
överens med resultatet av höstens medborgar-
undersökning. Beror det på att antalet brott 
har ökat? Nej, enligt polisens brottsstatistik så 
ligger brotten kvar på ungefär samma nivåer 
som tidigare år. Otryggheten verkar snarare 
vara kopplad till vissa platser, som till exempel 
Mölnlycke och Landvetter resecentrum. Under 

2017 kommer därför polisen att satsa extra 
resurser där. Vi kommer även att se över  
belysningen på olika platser och områden. 

Härryda ska fortsätta vara en trygg kommun 
att bo och leva i – och det är ett gemensamt 
ansvar. Fler vuxna behöver synas och märkas 
på kvällarna i våra centrum. Att nattvandra kan 
vara ett sätt, läs gärna mer om hur det funkar 
på: harryda.se/nattvandring  

Per-Arne Larsson, 
tillförordnad kommun-
direktör under större 
delen av 2016, men nu 
tillbaka på sin tjänst som 
säkerhetschef/sektorschef 
för teknik och  
förvaltningsstöd

Totala tillgångar 2 631 mkr

Vinster genom åren 741 mkr

Vi blev 
457 fler 

Härryda ska fortsätta vara en trygg kommun att bo och leva i

Härryda 
– en trygg 
kommun
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Till exempel: 
energiförsörjning, 

konsumentvägledning,
kultur och fritid, 

näringslivsutveckling,
öppen förskola.

Till exempel: 
bibliotek, förskola, skola,

omsorg om äldre och 
funktionshindrade, stadsplanering, 

byggfrågor, svenska för invandrare, 
vatten, avlopp och avfall.

6 %
Samhällsbyggnad

Vinterväghållningen kostade 
5,8 miljoner kronor.

16 %
Individ- och 

familjeomsorg/
Funktionshinder

368 hushåll hade ekonomiskt 
bistånd. Kostnaden per 

invånare var 571 kronor.

15 %
Vård och omsorg

En plats på äldreboende kostade 
623 000 kronor, 16 procent 

finansierades av avgiften.

6 %
Kultur, fritid och kulturskola

   40 procent av invånarna lånade något på biblioteken. 
8 % Gymnasium 

och vuxenutbildning
En elev i gymnasiet kostade 87 000 kronor.

28 %
Grundskola
och fritids
En elev i grundskolan 
+ fritids kostade 
91 000 kronor.

15 %
Förskola och familjedaghem

Ett barn i förskolan kostade 
122 000 kronor, 7 procent 

finansierades av avgiften.

5 %
Politisk verksamhet 
och gemensam administration1 %

Pensioner, räntor m m

77%

6%

10%

5%

2%

Var kom 
pengarna 

ifrån?

Så här 
fördelas 

2,4 miljarder 
kronor

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

Inkomstskatten i Sverige består av en 
kommunal och en statlig del. Den kommunala 
skatten består av skatt till kommunen och regionen. 
På varje hundralapp du tjänade under 2016 betalade 
du 20,62 kronor i skatt till kommunen och 11,48 
till regionen. Tjänade du mer än 443 200  kronor 
betalade du dessutom statlig inkomstskatt.

KOMMUNSKATTEN HOS VÅRA GRANNAR, KR

Undrar du hur mycket 
du bidrar till skolan, 
äldreomsorgen eller politiken? 
Det kan du enkelt ta reda på via Skattekollen 
– en tjänst på harryda.se. Välkommen att testa på: 
harryda.se/skattekollen

20
,6

2 
kr

Skatt: 
20,62 kr 

per hundra-
lapp

Bollebygd 21,59

Mark 21,21

Göteborg 21,12

Lerum 20,65

Härryda 20,62

Mölndal 20,26

Partille 19,96

Medelskatt i riket: 20,75

Kolla 
 Skatte-
kollen!

En kommun 
har både 
obligatoriska 

och 
frivilliga 
uppgifter
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  HÄRRYDA KOMMUN I JÄMFÖRELSE 2015

Härryda
kommun

Medel-
kommun

Antal invånare 36 651 33 969

Befolkningsförändring 
2005–2015 14,4% 8,9%

Invånare under 18 år 25,9% 20,6%

Invånare över 64 år 15,9% 19,8%

Utrikes födda 10,1% 17,0%

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

Medianinkomst 
(20 år och äldre) 314 856 kr 261 038 kr

Skatteintäkter per invånare 45 915 kr 40 779 kr

Resultat per invånare 2 144 kr 1 293 kr

Andel elever i årskurs 9 som 
uppnått målen i alla ämnen 88,1% 75,4%

Andel elever som fullföljt 
gymnasieskolan 77,2% 70,3%

KOSTNAD PER INVÅNARE 2015

Förskoleverksamhet, fritids 10 547 kr 6 873 kr

Utbildning 16 688 kr 16 103 kr

Individ- och familjeomsorg 2 867 kr 3 362 kr

Äldre och funktionshindrade 12 418 kr 17 884 kr

Kultur 1 221 kr 1 050 kr

Fritid 1 097 kr 1 371 kr

Infrastruktur 3 242 kr 3 289 kr

Biblioteken prisas 
I vilken kommun i 
Västra Götaland hittar 
man de flitigaste 
biblioteksbesökarna och 
låntagarna?  
Rätt svar: i Härryda 
kommun! Inte nog med det. 
Här hittar man också ett 
”Skolbibliotek i världsklass”, 
för den utmärkelsen 
kammar Hulebäcks 
gymnasiebibliotek hem för 
andra året i rad. 

Handslag om ny station och fler bostäder 
Den 14 juni tar Catharina Håkansson Boman från Sverigeförhandlingen 
och Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande, i hand på att 
Mölnlycke blir en av de viktiga stationerna längs Götalandsbanan. Härryda 
kommun förbinder sig samtidigt att bygga 2 950 bostäder i Mölnlycke fram 
till år 2035.  

Nystartat i Hindås  
Härryda kommun bygger ett boende i  
Hindås för asylsökande ensamkommande barn. 
Boendet står klart i maj och vi bjuder in till 
öppet hus. 

Öppet hus blir det också när Hindens  
familjecentral invigs i oktober. Konceptet familje-
central består av öppna förskolan, spetsad  
med kompetens från barnavårdscentralen och  
kommunens familjestödsenhet – och erbjuds 
sedan tidigare i Mölnlycke och Landvetter. 

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2016. 

Parkeringsskiva införs i centrala 
Mölnlycke och Landvetter 
För att öka rotationen på 1- och 2- 
timmars parkeringar i Mölnlycke och 
Landvetter införs parkeringsskiva från  
1 september.  Alla invånare får en p-skiva 
hemskickad och undersökningar i slutet 
av året visar att skivan haft effekt – 
långtidsparkeringarna har minskat.

Ställ in ankomsttiden 
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Från snökaos till 
bevattningsförbud 
19 januari vaknade vi upp 
till snömängder som vi 
inte sett maken till sedan 
1995 och snöröjarna fick 
verkligen bekänna färg. 
Den sedan regnfattiga 
våren och försommaren 
fick konsekvenser i form 
av bevattningsförbud och 
invånarna uppmanades 
långt in på hösten att 
spara på vattnet. 

Firande x 2 i Rävlanda
Björkelids äldreboende i Rävlanda fyller 20 år och 
under en septembervecka roas gammal som ung av 
både allsång, irländsk afton och galamiddag. En månad 
senare tar firandet fart igen, då är det dags att inviga 
ortens första konstgräsplan vid Bråtaredsvallen. 

Spadtag för ny 
industrimark i Bårhult 
Efterfrågan på industrimark i Härryda 
kommun är stor och då är det välkommet 
med 115 000 nya kvadratmeter i Bårhults 
företagspark i Landvetter. Det symboliska 
spadtaget tas i oktober och gör det möjligt 
för befintliga företag att växa, men också  
att nya kan etablera sig i det fina läget  
nära riksväg 40. 

Premiär för kommundelsdialoger
Kommundelsstämmor ersätts av kommundels- 
dialoger och under hösten besöker kommun-
styrelsens politiker de större orterna för att  
ta reda på vad invånarna tycker funkar bra  
på orten, vad som kan bli bättre och hur man 
vill ha det i framtiden. Det blir intressanta 
samtal över en fika och tumme upp för 
fortsatta dialoger. 

Hänt 
under året

2016
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Vi bor i 
framtiden

Härryda kommun ska fortsätta erbjuda 
bra boende, hög kvalitet på service och 
verksamheter samt goda kommunikationer 

– så att du vill bo kvar, men också så att fler 
vill och kan flytta hit eller driva företag här.

Vår utveckling beror i hög grad på vad  
Götalandsbanan ger för möjligheter. Mölnlycke får en  
station längs banan och planeringen för det nya stations-
läget, som även innebär nästan 3 000 nya bostäder på sikt, 
är i full gång. Vi fortsätter arbeta för att även Landvetter 

södra, vårt nya samhälle för 25 000 invånare, ska få en 
station. Tillsammans skapar dessa projekt en stor volym av 
bostäder och bör därför prioriteras, vilket kan innebära att 
andra projekt får stå tillbaka. 

Ett ökat bostadsbyggande präglar även vår närmaste  
framtid. Under 2017 är det viktigt att vi producerar 
bostäder för en befolkningsökning på minst 1,5 procent. 
Behovet av investeringar i förskolor, skolor, infrastruktur 
och annan service kommer därför att ligga kvar på en 
fortsatt hög nivå. 

2 560 5 440 1 799 59 3 639 685 313 2 748 29 200 59

Vill du läsa hela årsredovisningen?
Gå in på: harryda.se/arsredovisning2016

Beställ en utskrift på: 031-724 61 03
information@harryda.se

Antal barn 
i förskolan

Antal elever 
i förskoleklass 

och 
grundskola

Antal elever 
på Hulebäcks-

gymnasiet

Andel elever 
på Hulebäcks-

gymnasiet 
från andra 

kommuner, %

Antal företag 
i kommunen

Antal 
personer med 

hemtjänst

Antal 
personer i 

äldreboende

Antal 
tillsvidare-
anställda 

i kommunen

Medianlön, 
kommun-
anställda, 

kr per månad

Andel 
personal-

kostnader av 
kommunens 
kostnader, %

Härryda kommun | 435 80 Mölnlycke | 031-724 61 00 
kommun@harryda.se
facebook.com/harrydakommun
harryda.se
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