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Soliditet: 32 procent
Soliditeten visar hur stor 
andel av kommunens 
tillgångar som finansierats 
genom vinster. Den 
speglar också vår 
finansiella ställning på sikt. 
2020 ökade soliditeten 
med en procentenhet, 
vilket är positivt.                                                                                                                                        
                                                                                                                                  

Årets resultat slutar på 234 miljoner 
kronor, vilket är 180 miljoner bättre än 
budgeterat. Det motsvarar åtta procent av 
kommunens omsättning som är tre miljarder. 
I resultatet ingår ett extra tillskott från staten 
på sammanlagt 95 miljoner – dels i form av ett 
generellt statsbidrag, dels ett ”coronastöd”. I resultatet 
ingår även en ersättning på 52 miljoner kronor från exploatören vid 
Mölnlycke fabriker för infrastrukturkostnader. Försäljningar av mark  
i industriområden och för bostäder i Landvetter, Mölnlycke och  
Rävlanda stärker också resultatet med 17 miljoner kronor. 

Under året investerades nästan 400 miljoner i bland annat nya 
ledningar för vatten och avlopp, vattenverk, skolor, idrottshallar samt 
gator och vägar. 

Per Vorberg (M)
kommunstyrelsens ordförande

Maria Kornevik Jakobsson (C) 
välfärdsnämndens ordförande

Årets
resultat: 

+234 miljoner 
kronor

  BEFOLKNINGSSTATISTIK 2020

PER INVÅNARE, KR

RESULTATUTVECKLING  
2016–2020, MNKR

2020 2019

Intäkter 78 018 75 384

  Varav skatteintäkter och utjämning 60 313 58 311

Kostnader 71 895 72 468

Resultat 6 123 2 916

  Investeringar 10 190 5 579

    Tillgångar 96 705 81 908

   Skulder och avsättningar 65 532 56 681

 Vinster genom åren 31 173 25 227

HÄRRYDA SVERIGE

Antal invånare 38 246 10 379 295

Andel invånare upp till 15 år 23% 19%

Andel invånare 65 år och äldre 17% 20%

Medelålder 39,5 41,4

Arbetslöshet 16– 64 år 5,0% 8,8%

Arbetslöshet 18–24 år 7,0% 11,8%

Befolkning  
och bostäder 
Härryda kommun 
strävar efter en kontrol-
lerad befolkningstillväxt 
där service och infrastruktur 
planeras i takt med bostadsutvecklingen. 
Under 2020 växte vi med 0,7 procent eller 
269 personer, vilket inte når upp till ambitio-
nen på 1,5 procent per år. Årets låga ökning 
förklaras i huvudsak av förseningar inom bo-
stadsbyggandet, men också av relativt få köp/
försäljningar av privatbostäder. Totalt har det 
byggts 737 bostäder under 2016–2020, varav 
201 under förra året. Kommande femårs-
period planeras för 3 500 nya bostäder, de 
flesta i flerbostadshus.

– Tack vare ansvarsfulla politiska 
prioriteringar och förvaltning-
ens budgetföljsamhet fortsätter 
kommunen att ha en stabil 
ekonomi. Årets starka resultat 
innebär att de finansiella målen 
nås mycket väl, vilket är grunden 
till att vi kan fortsätta utveckla 
Härryda i positiv riktning och ta 
vår del i ansvaret för regionens 
utveckling.

– Pandemin har utmanat både 
förvaltningen och politiken, 
men tack vare tidigt arbete med 
krisledning och styrning samt 
personalens ansträngningar, har 
vi klarat det bra.

– Sjundeplatsen i Svenskt 
Näringslivs ranking av kom-
munernas företagsklimat och 
förstapriset i Byggföretagens 
byggdialogindex visar att förvalt-
ningen utvecklas allt mer mot att 
vara en serviceorganisation till 
medborgare och näringsliv. 

– Pandemin har präglat året 
och inom välfärdsnämndens an-
svarsområden; socialtjänst samt 
utbildning, kultur och fritid har 
mycket fått ställas om, däremot 
är det bara en liten del som fått 
ställas in, vilket vi är glada för.

– Vi har arbetat vidare med 
processen ”Sveriges bästa skola” 
och tillsammans med lärare 
och rektorer har vi identifierat 
studiero, trygghet och ökad 
kunskap som de viktigaste 
nycklarna för att nå dit. Arbetet 
mot Sveriges lägsta arbetslöshet 
har fortsatt, trots årets stora 
prövningar.

– Härryda ska fortsätta 
utvecklas i en positiv riktning 
och vi ska satsa på skolan, på 
fritidsaktiviteter för alla, minska 
arbetslösheten, minimera beho-
vet av försörjningsstöd samt få 
fram bostäder i olika former till 
våra äldre.

Starkt 2020  
– trots pandemi
– Pandemin har präglat året och 
förvaltningens arbete. Trots stora 
utmaningar har verksamheterna 
levererat med kvalitet och service. 

– Den höga takten i framtagandet 
av detaljplaner för bostäder har 
fortsatt under året. Nya bostäder 
har också färdigställts vid Säteriet, 
Mölnlycke fabriker och Björkelid 
i Rävlanda. 

– Arbetet för att bli Sveriges bästa 
näringslivskommun resulterade  
i ännu en topplacering som 
nummer sju i landet och bäst i 
Göteborgsregionen. 

– Kostnadsanpassningar i verk-
samheterna och statliga stödinsat-
ser bidrar till att året slutar med 
ett historiskt stort ekonomiskt 
överskott, 
vilket 
skapar goda 
ekonomiska 
förutsätt-
ningar för 
2021 och 
inför bud-
get 2022. 

Vi blev 
269 fler 

Våra 
tillgångar 

ökade med 
588 miljoner 

kronor

Totala tillgångar 
3 699 mnkr

Vinster genom åren 
1 192 mnkr

Tillgångar 
Våra tillgångar består främst av 
lokaler som till exempel skolor 
och idrottshallar, men också av 
vägar och annan infrastruktur. 
Tillgångarna var vid årets slut 
värda 3,7 miljarder kronor, där 
ungefär en tredjedel finansierades 
av tidigare års resultat.

Vi ska fortsätta utveckla 
Härryda i positiv riktning

Peter Lönn
kommundirektör
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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 2020 betalade du 
20,62  kronor i skatt till kommunen och 11,48 
till regionen. Tjänade du mer än 509 300 kronor 
betalade du dessutom statlig inkomstskatt.

KOMMUNSKATTEN HOS VÅRA GRANNAR 2020, KR

Undrar du hur mycket du bidrar 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 21,51

Göteborg 21,12

Lerum 20,65

Härryda 20,62

Mölndal 20,51

Partille 19,96

Medelskatt i riket 20,72

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

15 %
Förskola och  

familjedaghem
Ett barn i förskolan kostade  
158 300 kronor, 7 procent 

finansierades av avgiften. 

32 %
Grundskola

och fritids
En elev i grundskolan kostade  

101 000 kronor. 

4 %
Kultur, fritid och kulturskola
En elev i kulturskolan kostade 9 000 kronor,  

15 procent finansierades av avgiften. 

3 %
Övrigt,  

räddningstjänst m m
 

1%
Politisk verksamhet 

7 %
Individ- och familjeomsorg

395 hushåll hade ekonomiskt bistånd. 

9 %  
Gymnasium 
och vuxenutbildning
En elev i gymnasiet kostade  
116 000 kronor.

26 %
Omsorg om äldre  

och personer med  
funktionsnedsättning

En brukare på äldreboende kostade 
860 000 kronor, 14 procent  

finansierades av avgiften. 

7%

3 %
Gator, vägar och parker

Vinterväghållningen kostade  
4,5 miljoner kronor. 

Skatt och 
kommunalekonomisk 
utjämning

Avgifter t ex barnomsorg,   
vård, vatten och avlopp

Bidrag t ex statsbidrag  

Försäljning t ex utbildning   
av elever från andra kommuner
Övriga intäkter t ex hyror

Så här 
fördelades 
3 miljarder 

kronor
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  HÄRRYDA KOMMUN I JÄMFÖRELSE 2019

Härryda
kommun

Medel-
kommun

Antal invånare 37 977 35 612

Befolkningsförändring 
2008–2018 10,5% 9,6%

Invånare under 18 år 26,3% 21,1%

Invånare över 64 år 16,3% 20,0%

Utrikes födda 11,9% 19,6%

Invånare med eftergymnasial 
utbildning (25–64 år) 51% 44%

Medianinkomst 
(20 år och äldre) 358 617 kr 296 484 kr

Skatteintäkter per invånare 53 088 kr 45 662 kr

Resultat per invånare 2 258 kr 1 095 kr

Andel elever i årskurs 9 som 
uppnått målen i alla ämnen 85,1% 72,8%

Andel elever som fullföljt 
gymnasieskolan 77,8% 70,8%

KOSTNAD PER INVÅNARE 2019

Förskoleverksamhet, fritids 10 909 kr 7 962 kr

Utbildning 20 710 kr 18 454 kr

Individ- och familjeomsorg 4 114 kr 4 891 kr

Äldre och funktionshindrade 16 916 kr 20 345 kr

Kultur 1 249 kr 1 142 kr

Fritid 1 222 kr 1 507 kr

Infrastruktur 3 044 kr 3 758 kr

Hänt under 2020

Coronapandemin har präglat året... 
… för oss alla och för verksamheterna har 
det krävts snabba omställningar för att följa 
myndigheternas råd och beslut. Fokus  
har varit att minska smittspridningen,  
samtidigt som vård, utbildning och  
annan service ska fungera.  

Sex av kommunens sju äldre- 
boenden har haft brukare med  
konstaterad covid-19, även ett fåtal inom  
hemtjänst och funktionsstöd har drabbats. 

2020 har innehållit allt från besöksförbud 
på äldreboenden och gruppbostäder till 
distansundervisning på Hulebäcksgymnasiet, 
Vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan. 
Förskolor och andra verksamheter har 
fokuserat på utomhusaktiviteter, samtidigt 
som den digitala kommunikationen ökat 
enormt. Året har också präglats av ett 
lösningsfokus; vi införde stödlinjen till 
70-plussare, producerade skyddsförkläden, 
anordnade ett ”coronasäkert” studentfirande 
på Hulebäck – bland mycket annat.    

Årets kostnader för pandemin beräknas till 
drygt 30 miljoner kronor, kostnader som 
kompenseras av statliga bidrag.

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2020. Uppgifterna om jämförelserna ligger ett år efter, så 2019 är korrekt!

Kulturhus fyllde jämnt
Kulturhusen i Mölnlycke och 
Landvetter fyllde 30 respektive 5 år 
– härliga år med höga utlåningssiffror, 
uppskattade aktiviteter och evenemang 
samt mängder av besökare. 

2020 var också året då Rävlanda blev 
ett så kallat meröppet bibliotek där 
låntagarna har tillgång till biblioteket 
alla dagar (finns i Hindås också).

Stort intresse för saneringsprojekt   
Under sommaren tog Härryda kommun 
hjälp av grisarna Albert och Herbert 
för att på ett miljövänligt sätt sanera 
den invasiva växten parkslide i ett 
skogsområde i Mölnlycke. Om galtarnas 
uppbökande av ogräsets rötter lyckats, får 
vi veta senare under våren. 

LANDVETTER RÄVLANDA

MÖLNLYCKE

Göteborgsregionens  
bästa 
företagsklimat 
I Svenskt Näringslivs 
årliga ranking av 
kommunernas 
företagsklimat klättrade 
Härryda från plats tio 
till sju, vilket placerade oss i 
topp bland Göteborgsregionens 
kommuner.  Vår strävan mot 
Sveriges bästa näringslivskommun 
fortsätter!

Många synpunkter på fördjupad  
översiktsplan för Landvetter Södra 
Första samrådet för den fördjupade översiktsplanen 
för Landvetter Södra – det nya samhället som börjar 
byggas om drygt tre år – var ute för synpunkts-
inhämtning. Intresset var stort, 140 yttranden och 
synpunkter kom in och behandlas nu. 

Tre större bostadsprojekt i 
Mölnlycke byggstartade under 2020: 
Äldreboendet på Säteriet med 54 
lägenheter, 120 seniorlägenheter vid 
Hulebäcksgymnasiet samt kvarteret 
Väven vid Mölnlycke fabriker. 

Snart kan vi välkomna  
fler Mölnlyckebor!

Årets konsumentkommun – igen!  
För andra året i rad utsågs Härryda till 
Årets konsumentkommun. Vi är fortfarande 
bäst i landet när det gäller stöd och service 
till konsumenter enligt granskningen från 
Råd & Rön och Sveriges Konsumenter.

Fler bostäder på gång  
i Mölnlycke

Daniel Kjellberg – Råd & Rön 
Fredrik Karner – livsmedelsinspektör
Lars Sundling – konsumentvägledare
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Du bor i framtiden
I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här ska både människor och företag ha möjlighet att växa och utvecklas. 
Vi har höga ambitioner och när det gäller bland annat utbildning, näringsliv och boende ska vi ligga i framkant.

Precis som övriga kommuner står vi inför en demografisk utmaning där behoven ökar snabbare än inkomsterna. 
På sikt ställer det krav på förändrat arbetssätt, men också på hårdare prioritering av vad som ska finansieras med 
skatter och vad som måste finansieras på annat sätt. Att erbjuda verksamheter i olika driftsformer och med olika 
ägare kommer att bli allt vanligare. 

För de närmaste åren ser kommunens ekonomi stabil ut. Det finns förutsättningar för en fortsatt positiv 
utveckling, samtidigt som vi kan rusta oss för framtida utmaningar.

2 337 6 065 1 770 61 4 000 719 339 2 848 33 600 61

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

Beställ en utskrift på: 031-724 63 23
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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