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Soliditet: 29 procent
Soliditeten visar hur stor andel av kommunens 
tillgångar som finansierats genom vinster.  
Den speglar också vår finansiella ställning på 
sikt. 2017 stärktes soliditeten med en procent-
enhet, vilket är mycket positivt. 

Tillgångar 
Våra tillgångar består främst av lokaler som till 
exempel skolor, men också av vägar och annan 
infrastruktur. Tillgångarna var vid årets slut 
värda 2 844 miljoner kronor. 834 miljoner eller 
29 procent finansierades av tidigare års resultat 
och 600 miljoner genom lån.

Årets resultat är 55 miljoner kronor bättre än budgeterat 
och motsvarar nästan fyra procent av kommunens omsättning 
som är 2,7 miljarder kronor. Lägre räntekostnader och högre 
skatteintäkter står för 24 miljoner och 58 miljoner kommer 
från försäljning av mark till industriområde i Mölnlycke och till 
bostäder i Landvetter, Mölnlycke och Hindås. 

Under året investerade vi 299 miljoner i bland annat förskolor, 
skolor, äldreboende, och infrastruktur.

Sammantaget har Härryda haft en stabil finansiell utveckling de senaste åren. 

Kommunstyrelsens 
ordförande har ordet 

Per Vorberg (M)
kommunstyrelsens 

ordförande

Årets
resultat: 

+94 miljoner 
kronor

Våra 
tillgångar 

ökade med 
213 miljoner 

kronor
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RESULTATUTVECKLING 2013–2017, MKRPER INVÅNARE, KR

2017 2016

Intäkter 71 319 68 684

  Varav skatteintäkter 
  och utjämning 54 966 52 583

Kostnader 68 820 65 503

Resultat 2 499 3 182

Investeringar 7 998 8 991

Tillgångar 76 022 70 892

Skulder och avsättningar 53 726 50 934

Vinster genom åren 22 296 19 959

HÄRRYDA SVERIGE

Antal invånare 37 412 10 120 242

Andel invånare 
upp till 15 år 23% 19%

Andel invånare 65 år 
och äldre 16% 20%

Medelålder 38,9 41,2

Arbetslöshet 16– 64 år 2,5 5,9

Arbetslöshet 18–24 år 2,5 6,2

Befolkning och bostäder 
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 
ungefär 1,2 procent per år. Under 2017 växte vi 
med cirka 0,8 procent eller 304 personer, vilket 
inte når upp till ambitionen på 1,5 procent per 
år och beror bland annat på förseningar inom 
bostadsbyggandet.

Under året byggdes 81 bostäder. Totalt har 
det byggts 762 bostäder under 2013–2017. 
Enligt bostadsförsörjningsprogrammet ska det 
under kommande femårsperiod byggas cirka  
2 500 bostäder, varav 78 procent i flerbostadshus.

Totala tillgångar 2 844 mkr

Vinster genom åren 834 mkr

Årets resultat på 94 miljoner kronor gör att 
vi når de finansiella målen, vilket är viktigt 
för kommunens fortsatta utveckling.

Vi tog flera initiativ inom viktiga om- 
råden: utvecklingen av näringslivet, större 
fokus på skolan och ett ökat bostadsbygg- 
ande. Flera steg har tagits för att bli ännu 
bättre på att kommunicera med medborg-
are och företag om vad som är på gång i 
kommunen och vilka beslut som fattas.

Initiativ har också tagits för att få in fler 
aktörer i samhällsbygget. Intresset är stort 
för att bygga bostäder och samhällsfastig- 
heter. Därför arbetas det numera med 
bland annat exploatörsdrivna detaljplaner 
och direktanvisningar.

Under året har vi i samhällsbygget fort-
satt arbeta med bland annat utvecklingen i 
Landvetter södra, Mölnlycke stationsläge, 
Landvetter Airport City och Götalands- 
banan. Vi har under året också arbetat med 
utvecklingen av medborgardialog i flera 
frågor och tidigt i processer.

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

Tillsammans 
gör vi  

Härryda kommun 
ännu bättre!

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

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

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

Min förhoppning är att vi, civil-
samhället och det offentliga, tillsam-
mans utvecklar 
vår kommun 
på ett sätt där 
samarbete är 
ledordet.

Peter Lönn
kommun- 

direktör

Vi blev 
304 fler 
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Var kom 
pengarna 

ifrån?

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 2017 betalade du 
20,62  kronor i skatt till kommunen och 11,48 
till regionen. Tjänade du mer än 452 100 kronor 
betalade du dessutom statlig inkomstskatt.

KOMMUNSKATTEN HOS VÅRA GRANNAR, KR

Undrar du hur mycket du bidrar  
till förskolan, äldreomsorgen eller  
politiken? Det kan du enkelt ta reda 
 på via Skattekollen – en kul och intressant 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!

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.

En kommun 
har både 
obligatoriska 

och 
frivilliga 
uppgifter

28 %
Grundskola
och fritids

En elev i grundskolan 
och på fritids kostade 

95 000 kronor.

Så här 
fördelas 

2,6 miljarder 
kronor

15 %
Förskola och familjedaghem

Ett barn i förskolan kostade 
130 000 kronor, 7 procent 

finansierades av avgiften.

6 %
Kultur, fritid och kulturskola

38 procent av invånarna lånade något  
på våra bibliotek. 

8 %  
Gymnasium 

och vuxenutbildning
En elev i gymnasiet kostade  

93 000 kronor.

5 %
Politisk verksamhet 

och gemensam administration

2 %
Pensioner, räntor m m

4%
Samhällsbyggnad
Vinterväghållningen kostade 
6,5 miljoner kronor.

17 %
Individ- och 

familjeomsorg/
Funktionshinder

408 hushåll hade ekonomiskt 
bistånd. Kostnaden per 

invånare var 619 kronor.

15 %
Vård och omsorg

En plats på äldreboende kostade 645 000 kronor,  
16 procent finansierades av avgiften.
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  HÄRRYDA KOMMUN I JÄMFÖRELSE 2016

Härryda
kommun

Medel-
kommun

Antal invånare 37 108 34 466

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

Invånare under 18 år 26,2% 20,8%

Invånare över 64 år 15,9% 19,8%

Utrikes födda 10,6% 17,9%

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

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

Skatteintäkter per invånare 48 071 kr 42 092 kr

Resultat per invånare 2 480 kr 2 029 kr

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

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

KOSTNAD PER INVÅNARE 2016

Förskoleverksamhet, fritids 10 461 kr 7 076 kr

Utbildning 16 891 kr 16 372 kr

Individ- och familjeomsorg 3 133 kr 3 438 kr

Äldre och funktionshindrade 12 840 kr 18 339 kr

Kultur 1 222 kr 1 090 kr

Fritid 1 057 kr 1 421 kr

Infrastruktur 3 078 kr 3 535 kr

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

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

Hemväg

Nod

Unreal Estate 

Vi har Västsveriges bästa  
företagsklimat…

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

står våra företagares enkätsvar i 
Svenskt Näringslivs undersökning av 
kommunernas företagsklimat.  Aldrig 

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

Hänt under 2017

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

Premiär för busslinje till flygplatsen 
I december kunde vi äntligen ta bussen från 

Landvetters resecentrum till flygplatsen. 
Västtrafiks linje 612 kör sträckan varje kvart 
under högtrafik och under vissa övriga tider 

kan man till och med beställa sin resa. 

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

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

GULD
TRAPPAN

GULD
TRAPPAN

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

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

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

uppstarten av en fördjupad stadsbyggnadsstudie. 

Fler platser för äldre  
och demenssjuka

Demensboendet Östra Bygården i Landvetter 
byggdes till med 12 fina lägenheter och en stor, 
grönskande innergård. Dessutom passade man  

på att bygga ihop boendet med  
Bygårdens äldreboende.   

Nytt social- 
demokratiskt 
kommunalråd 
–Att få vara 
med och bygga 
kommunens 
framtid känns  
både hedrande, roligt och 
spännande. Jag har varit fritids-
politiker i många år och nu får jag 
göra det jag älskar på heltid, sa 
Patrik Linde som i juli tog över 
uppdraget som kommunalråd 
och vice ordförande i kommun-
styrelsen efter Mats Werner. 
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Hej 
framtiden Härryda kommun är på många sätt en framtidskommun och i en del fall är framtiden 

redan här. Bra boende, hög kvalitet på service och trevlig närmiljö är en del av vårt signum 
redan nu. Men bra kan alltid bli bättre. Ett fokusområde är att få fram fler bostäder, 

för dels vår egen befolkning, men också för att resten av regionen ska kunna fortsätta växa 
och utvecklas. Ett annat är att göra Härryda kommun till en ännu bättre plats att driva företag på. 

Framtiden innehåller fortsatta satsningar på nya förskolor, skolor, boenden och infrastruktur, men 
också spännande utmaningar som Götalandsbanan, och vilka möjligheter som en ny järnväg 
genom vår kommun kan ge.

2 076 5 649 1 789 59 3 731 687 325 2 828 30 500 60

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

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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