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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. 
2018 var soliditeten oförändrad, men under  
de senaste åren har soliditeten ökat med  
4 procentenheter, vilket är positivt. 

Tillgångar 
Våra tillgångar består främst av lokaler som till 
exempel skolor, men också vägar och annan in-
frastruktur. Tillgångarna vid årets slut uppgick 
till 3 020 miljoner kronor. 865 miljoner eller 
29 procent finansierades av tidigare års resultat 
och 700 miljoner genom lån.

Årets resultat är 6 miljoner kronor sämre än budgeterat  
och motsvarar 1 procent av kommunens omsättning som är  
2,7 miljarder kronor. I resultatet ingår intäkter på 30 miljoner  
för utveckling av området kring Mölnlycke fabriker och ett 
överskott på 17 miljoner kronor för markförsäljning till bostäder i 
Landvetter och Pixbo. Resultatet belastas bland annat av lägre skatte-
intäkter än beräknat samt högre kostnader för korttidsvård, försörjnings-
stöd och placeringar av barn och unga än vad som har budgeterats.

Under året investerade vi 215 miljoner kronor i bland annat förskolor, skolor,  
stödboende, idrottshallar och infrastruktur. 

Kommunstyrelsens 
ordförande har ordet 

Per Vorberg (M)
kommunstyrelsens 

ordförande

Årets
resultat: 

+31 miljoner 
kronor

  BEFOLKNINGSSTATISTIK 2018
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RESULTATUTVECKLING 2014–2018, MKRPER INVÅNARE, KR

2018 2017

Intäkter 72 282 71 319

  Varav skatteintäkter 
  och utjämning 55 825 54 966

Kostnader 71 461 68 820

Resultat 821 2 499

Investeringar 5 676 7 998

Tillgångar 79 902 76 022

Skulder och avsättningar 57 015 53 726

Vinster genom åren 22 887 22 296

HÄRRYDA SVERIGE

Antal invånare 37 802 10 230 185

Andel invånare 
upp till 15 år 24% 19%

Andel invånare 65 år 
och äldre 16% 20%

Medelålder 38,9 41,2

Arbetslöshet 16– 64 år 2,7% 5,6%

Arbetslöshet 18–24 år 2,5% 5,5%

Befolkning och bostäder 
Härryda kommun strävar efter en 
kontrollerad befolkningstillväxt där 
service och utbyggnad av infrastruktur planeras 
i takt med bostadsutvecklingen.  
Under 2018 växte vi med cirka 1,1 procent  
eller 390 personer. Den senaste femårsperioden 
har befolkningen ökat med ungefär 1,2 procent  
per år, vilket inte når upp till ambitionen på  
1,5 procent.

Under året byggdes 197 bostäder. Totalt har 
det byggts 726 bostäder under 2014–2018.

Enligt bostadsförsörjningsprogrammet ska 
det under kommande femårsperiod byggas 
cirka 2 500 bostäder, varav 68 procent  
i flerbostadshus.

2018 blev vårt ekonomiska resultat 31 
miljoner kronor. Det innebär att vi inte når 
de finansiella målen. Det positiva resultatet 
beror på att exploateringsintäkter täcker upp 
för våra höga driftkostnader. Utmaningarna 
framöver ligger i att styra om så att kostnad-
erna inte överstiger intäkterna. 

Tack vare politiska prioriteringar med 
nya arbetssätt och ökade resurser tar sam-
hällsbyggandet åter fart i kommunen.  
I dagsläget finns 1 000 nya bostäder i 
antagna detaljplaner och i detaljplanearbetet 
pågår och planeras för ytterligare 2 000. 
Under året har vi bildat ett utvecklingsbolag 
för arbetet med Landvetter södra. Ny 
idrottshall och förskola är invigda, Hindås 
station är färdigrenoverad och arbetet med 
Mölnlycke fabriker och sportarenan har 
äntligen påbörjats. 

Vi har ökat takten för att få in fler utförare 
som kompletterar våra egna verksamheter. 
Först ut var boendet i Östra Backa och 
snart kommer första äldreboendet med 
annan utförare i Säteriet i Mölnlycke. 

Härryda är en bra kommun och vi 
har goda förutsättningar att uppnå vår 
ambitionsnivå med bostadsbyggandet, 
kvaliteten i skolan och inom välfärden samt 
ett högt rankat näringslivsklimat. Arbetet 
med att vara en serviceorganisation till 
invånare och näringsliv och att vara en 
attraktiv arbetsgivare fortsätter.
 
Jag vill tacka alla 
som anstränger 
sig för att bidra till 
att Härryda är och 
fortsätter vara en 
attraktiv kommun.

Samhällsbyggandet  
växlar upp
Tack vare medvetna, politiska priori-
teringar med nya arbetssätt och ökade 
resurser tar samhällsbyggandet åter 
fart i kommunen. I dagsläget finns  
1 000 nya bostäder i antagna detalj- 
planer och i detaljplanearbetet pågår 
samt planeras för ytterligare 2 000. 
Det innebär många nya bostäder de 
närmaste åren. 

För att allt detta ska fungera måste den 
grundläggande infrastrukturen finnas 
på plats. Ett stort antal projekt pågår 
och planeras, där det nya vattenverket i 
Hindås är det i särklass största. Efter en 
lång process är det också klart att en ny 
järnväg mellan Göteborg och Borås ska 
byggas, med station vid flygplatsen.

Kvaliteten i kommunens verksamhe-
ter är i det stora hela mycket bra. Men 
för oss är bra inte gott nog, vi ska vara 
bland de bästa kommunerna i landet. 
Det gäller förskolor och skolor, hem-
tjänst och äldreboenden samt all annan 
verksamhet vi 
bedriver. För 
att nå våra höga 
ambitioner på-
går ett ständigt 
förbättrings- 
arbete.

Peter Lönn
kommundirektör

Vi blev 
390 fler Våra 

tillgångar 
ökade med 

176 miljoner 
kronor

Totala tillgångar 3 020 mkr

Vinster genom åren 865 mkr
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Var kom 
pengarna 

ifrån?
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 2018 betalade du 
20,62  kronor i skatt till kommunen och 11,48 
till regionen. Tjänade du mer än 455 300 kronor 
betalade du dessutom statlig inkomstskatt.

KOMMUNSKATTEN HOS VÅRA GRANNAR, KR

Hur mycket bidrar du till skolan, äldreomsorgen 
eller kanske 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: 20,70

Testa 
 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  
som har fritids kostade  

98 000 kronor.

15 %
Förskola och familjedaghem

Ett barn i förskolan kostade  
134 000 kronor, 7 procent  

finansierades av avgiften.

6 %
Kultur, fritid och kulturskola

37 procent av invånarna lånade något  
på våra bibliotek. 

8 %  
Gymnasium 

och vuxenutbildning
En elev i gymnasiet kostade  

103 000 kronor.

5 %
Politisk verksamhet 

och gemensam administration

2 %
Pensioner, räntor m m

4%
Samhällsbyggnad
Vinterväghållningen kostade  
9,6 miljoner kronor.

17 %
Vård och omsorg

En plats på äldreboende 
kostade 666 000 kronor,  

15 procent finansierades  
av avgiften.

15 %
Individ- och 

familjeomsorg/ Funktionsstöd
415 hushåll hade ekonomiskt bistånd. Kostnaden per 

invånare var 736 kronor. 

Så här 
fördelades 

2,7 miljarder 
kronor

8%

Skatt och 
kommunalekonomisk 
utjämning

Bidrag t ex statsbidrag   
 
Avgifter t ex barnomsorg,   
vård, vatten och avlopp
Försäljning t ex utbildning   
av elever från andra kommuner
Övriga intäkter t ex hyror
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  HÄRRYDA KOMMUN I JÄMFÖRELSE 2017

Härryda
kommun

Medel-
kommun

Antal invånare 37 412 34 897

Befolkningsförändring 
2007–2017 13,5% 10,2%

Invånare under 18 år 26,1% 21,0%

Invånare över 64 år 16,0% 19,8%

Utrikes födda 11,1% 18,5%

Invånare med eftergymnasial 
utbildning (25-64 år) 50% 43%

Medianinkomst 
(20 år och äldre) 338 050 kr 278 954 kr

Skatteintäkter per invånare 50 528 kr 43 671 kr

Resultat per invånare 2 103 kr 2 085 kr

Andel elever i årskurs 9 som 
uppnått målen i alla ämnen 84,1% 71,4%

Andel elever som fullföljt 
gymnasieskolan 76,3% 71,7%

KOSTNAD PER INVÅNARE 2017

Förskoleverksamhet, fritids 10 996 kr 7 432 kr

Utbildning 18 099 kr 17 119 kr

Individ- och familjeomsorg 3 639 kr 3 631 kr

Äldre och funktionshindrade 13 720 kr 19 041 kr

Kultur 1 203 kr 1 101 kr

Fritid 1 079 kr 1 452 kr

Infrastruktur 3 571 kr 3 597 kr

120 nya bostäder i Stenbrottet
Vårt nyaste bostadsområde heter Stenbrottet 
och ligger vid Benarebyvägen i Mölnlycke. 
Bakom det röda planket Trollbuller och 
trollbollar står 120 hyres- och bostadsrätter 
inflyttningsklara under sommaren.  

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2018.

Hänt under 2018

Framtidens flygplats ligger här 
Mängder av arbetstillfällen skapas när Landvetter 
flygplats växer på alla håll. För att kunna ta emot 
fler resenärer och större flygplan byggs terminal- 
ytan ut med 30 procent och i närheten pågår 
bygget av Scandics sjuvåningshotell.   

Sommar med bevattnings-  
och eldningsförbud
Sommarens stora budskap till invånare, 
företagare och våra egna verksamheter 
är att spara på dricksvattnet. Tillsammans 
klarar vi utmaningen och vattennivåerna 
återhämtar sig tack och lov under hösten. 

Kometen landar  
i Mölnlycke   
Äntligen är Solsten, Johan Paalzows 
kometliknande konstverk, på plats. 
Det 13 meter långa och 800 kilo tunga 
konstverket möter och välkomnar vid 
infarten till Mölnlycke företagspark.  

Nyrenoverat! 
Hindås station har genomgått en 
omfattande renovering, både på in- och 
utsidan. Att det fina stationshuset har 
blivit ännu finare firas med  
öppet hus i augusti. 

Servicegarantier införs  
Om Härryda kommun inte uppfyller sina åtaganden 
inom utsatt tid, så har invånaren rätt till ekonomisk 
ersättning. Från årsskiftet inför vi servicegarantier 
för förskoleplats, bygglovsbeslut och plats på 
äldreboende.

Alliansen och Sportpartiet styr vidare
Valresultatet innebär att Moderaterna, Center-
partiet, Liberalerna och Kristdemokraterna 
regerar vidare i samverkan med Sportpartiet. 
Tillsammans får de 26 av de 51 mandaten  
i kommunfullmäktige.

Pinfärsk idrottshall  
i Landvetter  

I september invigs Pinntorps 
idrottshall i norra Önneröd. Hallen 

har plats för 500 åskådare och 
fasadens färgglada konstverk heter 

Alla får vara med och är skapat av 
Niklas Mulari.

Nya boenden i extern regi 
Under året invigs Stenbrottets servicebostad 
i Mölnlycke och Östra Backas gruppbostad i 
Landvetter. Boendena är de första som drivs  
i extern regi på uppdrag av oss. 

Klart för bostäder och 
idrottsarena 
650 bostäder och idrottsarena 
med 1 700 läktarplatser, ja det 
innehåller detaljplanen för 
Mölnlycke fabriker som vinner 
laga kraft i september. En månad 
senare tas första skoptaget för 
kvarteret Rosengången med 
drygt 120 hyresrätter. 

Ny förskola  
i Rävlanda  

Nära till både natur och 
skola, ja det har Hedens 
förskola i Rävlanda som 

öppnar i augusti. Förskolan 
har tre avdelningar för  

1–6 åringar.  
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Hej 
framtiden Framtiden innehåller fortsatta satsningar på nya förskolor, skolor, boenden och 

infrastruktur. Ett viktigt fokusområde är att skapa fler bostäder, för dels vår egen 
befolkning, men också för att resten av regionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas. 

Där kommer Landvetter södra, det nya samhället för 25 000 invånare och som nu går in 
i ett mer aktivt skede, att vara ett viktigt tillskott. Ett annat fokusområde är att göra Härryda 

kommun till en ännu bättre plats att driva företag på.

Framtiden innehåller också stora utmaningar.  Vi kommer att behöva hitta sätt att bedriva 
verksamheterna mer kostnadseffektivt och kanske även hitta nya inkomster – utmaningar som 
vi delar med alla landets kommuner. 

2 098 5 836 1 716 60 3 800 705 326 2 899 31 700 61

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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