
 

 

 

KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2021-03-25 

Tid: kl. 18:00-23:00 
Plats: Teams/Råda Rum 

Sammanträdet sker helt på distans, där endast presidiet närvarar på Råda rum. Samtliga 
ledamöter ansluter via Teams denna gång då ansvarsfriheten ska behandlas. 

Ordförande 
Roger Nordman (M) 

Ledamöter 
Per Vorberg (M) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Hans Larsson (M) 
Mikael Johannison (M) 
Sven Karlsson (M) 
Rickard Rosengren (M) 
Kristina Andrén (M) 
Gunnar Häggström (M), vice ordförande 
Jan Andersson (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Ronny Sjöberg (C) 
Gun Wågsjö (C) 
Fredrik Mossmark (C) 
David Dinsdale (L) 
Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Anders Halldén (L) 
Anita Anger (L) 
Patrik Nordgren (KD) 
Håkan Eriksson (KD) 
Jan Inge Forsberg (SP) 
Cecilia Grebert Flatow (SP) 
Lennart Winqvist (SP) 
Brita Dermark (KP) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Patrik Linde (S) 
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Gunilla Wathne (S) 
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande 
Siw Hallbert (S) 
Lena Fredriksson (S) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Monica Bengtsson (S) 
Oskar Sköld (S) 
Mats Werner (S) 
Kerstin Sandberg (V) 
Bengt Andersson (V) 
Roland Jonsson (MP) 
Marie Strid (MP) 
Marcus Berggren (MP) 
Ida Rosengren (MP) 
Calle Johansson (SD) 
Boris Leimar (SD) 
Patrik Strömsten (SD) 
Bengt Hellgren (SD) 
Peter Arvidsson (SD) 
Natalija Löfgren (SD) 
Anders Johansson (SD)  

Ersättare 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Eva Karlsson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Weine Samuelsson (M) 
Anders Norlin (M) 
Karin Wickman (M) 
Tony Wahl (C) 
Elin Germgård (C) 
Lars Magnus Frisk (L) 
Erik Lagerström (L) 
Madeleine Söderlund (KD) 
Inger Axelsson (KD) 
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Martin Tengfjord (SP) 
Martin Kronvall (SP) 
Jan Gustavsson (KP) 
Johan Wistrand (KP) 
Jonas Andersson (S) 
Varinder Bajwa (S) 
Ulrika Öst (S) 
Rolf Vestman (S) 
Mustafa Jamil (S) 
Björn Mattsson (V) 
Åsa Garberg (V) 
Ahmad Ahmadi (MP) 
Christian Schmitt (MP) 
Inga-Lill Hellgren (SD) 
Danuta Wahlberg (SD) 
Hans Lundquist (SD) 
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1. Upprop och val av justerare, tillkännagivande av plats och tid för 
justering samt fastställande av dagordning 
 
 

  

 
2. Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Reine 

Wahlberg (SD) som ersättare i kommunfullmäktige 
 
 

  

 
3. Remittering av inkomna medborgarförslag 

 
 

  

Ärendet i korthet 
Kfp föreslår att medborgarförslagen remitteras till kommunstyrelsen.  
 

 
4. Remittering av inkomna interpellationer 

 
 

  

 
5. Remittering av inkomna motioner 

 
 

  

Ärendet i korthet 
Kfp föreslår att motionerna remitteras till kommunstyrelsen. 
 

 
6. Inkommen fråga 

 
 

  

 
7. Information om årsredovisningen 2020 

 
 

Helena Hatheyer, 
redovisningschef  

Ärendet i korthet 
Presentationen kommer att publiceras här innan sammanträdet. 
 

 
8. Allmänhetens frågestund om årsredovisningen (30 min) 
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Ärendet i korthet 
Allmänheten har möjlighet att inkomma med frågor på årsredovisningen 
via harryda.se. Frågorna besvaras under sammanträdet. 
 

 
9. Revisorernas berättelse för 2020 

2021KS189 
 

  

 

10. Årsredovisning 2020 
2021KS43 
 

  

 

11. Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020 
 
 

  

 
12. Prövning av ansvarsfrihet för välfärdsnämnden 2020 

 
 

  

 
13. Prövning av ansvarsfrihet för miljö- och bygglovsnämnden 2020 

 
 

  

 
14. Prövning av ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden 2020 

 
 

  

 
15. Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 2020 

 
 

  

 
16. Prövning av ansvarsfrihet för beredningen för framtidens välfärd 

och samhällsutveckling 2020 
 
 

  

 
17. Ekonomiska planeringsförutsättningar inför driftbudget/plan 2022-

2024 och investeringsbudget/plan 2022-2026 
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2021KS75 
 

 

18. Ombudgetering av investeringar, fastställande av resultatfond för 
va- och avfallsverksamheten samt fastställande av reviderad 
balansbudget för 2021 
2021KS44 
 

  

 

19. Ombudgetering från 2020 och total investeringsbudget 2021 för 
Härryda vatten och avfall AB 
2021KS78 
 

  

 

20. Återremitterat ärende: Värdeöverföring från Förbo AB 
2020KS803 
 

  

 

21. Återremitterat: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation 
till fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommu 
2020KS686 
 

  

 

22. Delegering av beslutanderätt enligt covid-19-lagen 
2021KS89 
 

  

 

23. Antagande av policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda 
2020KS718 
 

  

 

24. Överläggning av beredningens rapport "Fritid för barn och unga 
samt civilsamhällets roll i framtiden" 
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2020KS663 
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Inskickat av: ROS-MARIE REINHOLD
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#997

Datum
2021-02-07 19:02

Ärendenummer: #997 | Inskickat av: ROS-MARIE REINHOLD (signerad) | Datum: 2021-02-07 19:02

Postnummer och ort 

E-postadress

Personnummer 

För- och efternamn 
ROS-MARIE REINHOLD

Adress 

Telefon 
-

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Utegym/hinderbana i Eskilsby 2021

Beskriv förslaget
Södra Landvetter kommunalförening i Eskilsby har önskemål om ett utegym/hinderbana på befintlig mark där kommunen har 
arrendeavtal.
Kostnad: 10 st. stationer/hinder.
Totalt ca 150 000 kr, en yta på 70 kvadratmeter.
Markarbete, tryckimpregnerat virke, material för att gjuta, fästen, lägga ut flis ca 20 000 kr, skyltning.
Bifogar karta, arrendeavtal och broschyr.

Bifogat material
Här kan du bifoga filer som komplement till ditt förslag. Det kan till exempel vara bilder, ritningar eller dylikt.

    (644 KB)Arrendeavtal.PDF
    (1,08 MB)Karta.PDF
    (4,44 MB)Unisport Utegym.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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PRODUKTBLAD

Utegym

  www.unisport.com

BARR ART NR: 603480 ÖVER-UNDER ART NR:63478 SIT UPS ART NR:603482

KNÄBÖJ ART NR: 603477 STOCKLYFT ART NR:603469 ARMHÄVNING 2 ART NR:603470 

ARMHÄVNING 3 ART NR:603471

MARKLYFT ART NR: 603479 SIT UP REGLERBAR ART NR:603639 DIPS ART NR:603469
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ARMGÅNG ART NR: 603472 TRAPPSTEG ART NR:606010 HÄCKAR ART NR:605982

BÄNKPRESS ART NR: 605411 RYGGDRAG ART NR:605412 REPKLÄTTRING ART NR:605351 

UPPHOPPSSTUBBAR ART NR: 603474 RYGGLYFT ART NR: 605415 BALANSBOM ART NR:603475

  www.unisport.com Page 13 of 439
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Inskickat av: EMMA HASSELGREN
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#860

Datum
2021-02-02 10:15

Ärendenummer: #860 | Inskickat av: EMMA HASSELGREN (signerad) | Datum: 2021-02-02 10:15

Postnummer och ort 

E-postadress 

Personnummer 

För- och efternamn 
EMMA HASSELGREN

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post
SMS

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av

2. Förslag

Ditt förslag
Beskriv ditt förslag så utförligt du kan. Ju mindre kompletteringar som behövs i efterhand ju fortare kan du få ett besked om ditt 
förslag.

Jag önskar belysning i utegymmet vid finnsjön. Detta så att detta gym kan användas på eftermiddagar och kvällar. Det är inte 
möjligt att gå dit efter jobbet då det redan blivit för mörkt. Vore uppskattat. Tack!
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$a %l Socialdemokraterna 
FRAMTIDSPARTIET 

Interpellation till Välfärdsnämndens ordförande om 
Trygghetsboende i Härryda kommun 

Fiera kommunen bygger ell er har planer pa att bygga trygghetsboende. 

1. HarVälfärdsnämndens ordförande nägra konkreta planer pà att kommunen ska 
bygga trygghetsboende i Härryda kommun? 

2. Vad anser Välfärdsnämndens ordförande att ett ej biständsbedömt trygghetsboende 
som etablerar sig i vär kommun ska innehälla? 

3. Vad anser Välfärdsnämndens ordförande ett biständsbedömt trygghetsboende ska 
innehälla? 

4. Vilka behovkrävs för att fä en plats pá ett biständsbedömt trygghetsboende? 

2021-02-26 HRRDA KOMMUI 

2021 -02- 26 
Jiarient I Diarieplanbeteckn 

Siw Hallbert 

Soci a Id emokraterna 
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Till Härryda kommunfullmäktige 2021-XX-XX 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstlsen 

2021 -03- O 5 
Diarienr [fi@welcc 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg. 

-Vilka utgängspunkter har Härryda kommun i frágan om sträckningen av 
Götalandsbanan? 

Om man söker pä - (Höghastighetstäg Riksrevisionsverket), sä kan man läsa vad 
riksrevisíonsverket skríver om höghastighetsjärnvägen. Man skríver att " Götalandsbanan 
kommer att bli samhällsekonomiskt mycket olönsam och man framför även kritik över hur 
planeringenhar skötts av höghastighetsjärnvägen. Nu har även städerna Bor~s Jönköping 
Linköping - Norrköping - Nyköping gemensamt gätt ut och klagat pä planerna att bygga 
järnvägen utanför städemas centrum och denna planerade dragning av jämvägen gör man für 
att spara pengar. Konsekvensen blir att järnvägen blir mindre attraktiv som färdmedel. Som 
det ser ut i planeringen i dagsläget, sä kommer det att endast finnas stationer i Mölndal och 
Landvetter flygplats pà sträckan Göteborg Boräs. 

VVad giller Ostlänken,som är en 160 km lang sträckning mellan Linköping och Järna har 
prognosen visai att budgeten inte räcker utan kommer att överskridas med minst 1 0 miljarder 
till hela 64 miljarder kronor. 

Det som framkommer i revisionsberättelsen är att det finns inget beslut frän riksdagen om att 
bygga en höghastighetsjärnväg hela vägen mellan Göteborg och 
Stockholm.Riksrevisionsverket beskriver investeringen i detta megaprojekt som "nägot sà 
dyrt har staten aldrig tidigare arbetat med" och att <lessa megaprojekt i regel blir mycket 
dyrare och med längre byggtid än planerat. Aven Trafikverket har uttalat att man bedömer 
höghastighetsjärnvägen som samhällsekonomiskt olönsam. 

Frägor: 

Kommer Härryda kommun att göra en ny utvärdering av 
Götalandsbanan innan det kommer beslut pà var sträckningen av 
järnvägen ska g~? 

Vad har Härryda kommun för utgängspunkt i fräga om sträckningen av 
Götalandsbanan innan beslutet frän Trafikverket kommer? 

- Hur kommer Härryda kommun att hantera miljökonsekvenserna av en 
bansträckning i ett omrâde som har hög prioritet vad gäller skyddande 
av rödlistade arter? 

Bengt Andersson 

Vänsterpartiet Härryda 

ks,R kn» 
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HäRRYD• KOMMUN 
Kc;mynsrelsen 

2021 -03- 16 

Diarienr I Diarii;plaroeteckn 
miljöpartiet de gröno 

HÄRRYDA 
3 

2021.03.15 
Interpellation till välfärdsnämnden ordförande Maria KornevikJakobsson 

Konsekvenser för den kommunala verksamheten vid en etablering av 
lnternationella Engelska Skolan {IES) i Mölnlycke 

Fräga: Hur ska den kommunala grundskoleverksamheten i Härryda kommun hantera de väl 
kända konsekvenser som kommer att uppstä vid en etablering av IES verksamhet i 
Mölnlycke avseende 

de ekonomiska konsekvenserna, 
konsekvenser avseende likvärdighet, 
konsekvenser avseende segregation, samt 
konsekvenser för mälet att skapa Sveriges bästa skola? 

Motivering 
Majoriteten i Härryda kommun har beslutat att verka för en etablering av privata aktörer 
som tex skolkoncerner. I frägan om etablering av skolkoncernen IES har beslut ännu inte 
fattats, men 

- för en god och längsiktigt hällbar ekonomisk planering/hushällni ng av resurser, samt 
en hällbar planering av den kommunal a skolverksamheten 

finns betydande behov av att behandla de konsekvenser som (numera) är kända och 
förväntade. Idag finns det konstaterade konsekvenser som en följd av etablering av 
fristäende skolkoncerner, publicerade i vetenskapliga studier och genom beprövad 
erfarenhet frän andra kommuner. Dessa konsekvenser finns därmed lätt tillgängliga och 
borde vara väsentliga att ta till vara för en längsiktigt hällbar skolverksamhet i Härryda 
kommun. 

Marie Strid 

Miljöpartiet de Gröna i Härryda 
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miljöpartiet de gröno 
HÄRRYDA 

Motion till kommunfullmäktige i Härryda kommun om behov av 
Tydliga mäl och uppföljning av kommunens miljöinsatser 

Miljöpartiet de gröna i Härryda yrkar att 
en handlingsplan upprättas som anger konkreta och uppföljningsbara mäl, vilka aktiviteter som 

planeras och vil ken effekt de forväntas ge, for att en tydlig uppföljning ska vara möjlig att genomfora. 

Bakgrund 
Mänskligheten stär inför en enorm utmaning när vi pá bara nägra är behöver fasa ut världens fossila 
energianvändning. Forskningen pekar entydigt pa lägets allvar, och att det är den politiska viljan 
snarare än den tekniska utvecklingen som bromsar omställningen. Härryda kommun har sin inriktning 
när det gäller att skapa ett hällbart samhälle uttryckt i Strategisk plan Agenda 2030 Version 2.0: 

"Härryda kommun ska enligt Strategisk plan 2019-2022 bidra till en hällbar utveckling i regionen genom 
att ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030." 

För att pa ett reel It plan kunna forverkliga denna ambition krävs en handlingsplan som tydliggör vad 
kommunen mäste göra utifrän dagens klimatnödläge, där man kan se vilka konkreta insatser som 
planeras och vil ken effekt de förväntas ge, detta for att möjliggöra en tydlig uppföljning. 

Förslaget till att upprätta en handlingsplan stämmer väl överens med formuleringen i 
verksamhetsplanen 2020-2022: "Arbetet ska bed rivas systematiskt, med tydlig plan, konkreta och 
uppföljningsbara mäl och aktiviteter". 

Förutom Strategisk plan Agenda 2030 Version 2.0, har mälen i handlingsplanen sin utgängspunkt i 
Sveriges miljömäl, kommunernas klimatlöften Klimat 2030, samt GR:s grön- och blästruktur. 

Syftet är att handlingsplanen ska 
användas fr uppföljning, t ex varje kvartal el Ier motsvarande tillsammans med övrig uppfoljning, 
exempelvis ekonomisk uppföljining, och djupg~ende en gäng per är, 
beskriva det praktiska genomforandet och interna/externa resurser för detta, 
ha en detaljerad tidplan for olika aktiviteter, 
stödja genomförande, särskilt for de medarbetare som ska genomföra det praktiska arbetet. 

För Miljöpartiet de gröna i Härryda 2021-01-30 / < Uza 
i 

Marie Strid 
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ml&eorvet de s6no%: 
HÄRRYDA 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrclsen 

2021 -02- 17 
Diarienr I Diarieplanbeteckn 

Motion 
Kommunfullmäktige, Härryda kommun 
2021-03-25 
Bevarande av skyddsvärd natur i Härryda kommun 

lnledning 
Det finns fortfarande mänga omr~den kvar att skydda i Sveriges natur för att säkerställa den 
biologiska mängfalden eller bevara och skydda andra betydelsefulla naturvärden. Vanligast 
är att det sker genom att bilda nationalparker, natura 2000-omr~den eller naturreservat. 

I Västra Götalands län fin ns fyra national parker - Djurö, Tiveden, Tresticklan och 
Kosterhavets nationalpark. Nedan följer korta beskrivningar hämtade frän Naturvärdsverkets 
hemsida. 

Djurö 
lnrättades 1991. Mitt ute i Vänern ligger den isolerade ögruppen Djurö, som är nationalpark. 
Insjöskärgärden bestär av cirka 35 öar och en mängd smà skär. 

Tiveden 
lnrättades 1983, utvidgad 2017. Tiveden bjuder pä intressanta naturupplevelser ach en stark 
vildmarkskänsla mitt mellan Vänern och Vätterns kulturbygder. Här, i en av Sydsveriges 
vildaste skogar, kan du vandra i kaotiska blockmarker med upp till 10 meter höga klippblock 
som har komm it med inlandsisen. Här fin ns ocksä mänga spännande grottor och fiera vackra 
vildmarkssjöar. 

Tresticklan 
lnrättades 1996. Belägen i nordvästra Dalsland mot gränsen till Norge. Nationalparken 
Tresticklan bjuder pa obruten vildmark ach spännande vandringar. Frän högsta punkten 
Orshöjden är utsikten milsvid. 

Kosterhavets nationalpark 
lnrättades 2009. I Kosterhavets national park fin ns 12 000 arter, hälften under ytan ach 
hälften pà land. Här finns bäde unika, sällsynta och vanliga arter. Omrädet nyttjas varsamt 
med b~de människans och naturens bästa för gonen - allt för att bevara den unika miljö 
som Kosterhavet ach skärgärden är. 

Nationalpark- en investering för framtiden 
Sveriges nationalparker skyddar landets mest värdefulla och sevärda natur. Det finns i dag 30 
nationalparker i Sverige. Nationalparkerna ska trygga naturens mängfald och ge besökare 
möjlighet att uppleva och njuta av naturen. I en nationalpark är naturen skyddad och fär inte 
exploateras. Det innebär att vi sparar ett naturarv för kommande generationer. 
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Nationalparkerna bevarar helt enkelt ett urval av unika landskap som tillsammans bildar en 
helhet över landet. Parkernas natur är storslagen eller särpräglad och har höga eller mycket 
höga värden. 

En nationalpark lockar mänga människor till naturupplevelser och fär ofta stor 
uppmärksamhet nationellt och internationellt. En nationalpark innebär uppmärksamhet för 
trakten, kommunen, länet och Sverige. Och den är, pä mänga sätt, en tillgäng för bygden 

Riksdagen har antagit 16 mäl för miljön i Sverige som bland annat innebär att vi ska skydda 
mer skog, mark och vatten frän exploatering. Att skydda natur är en viktig del i det 
internationella miljöarbetet inom FN och EU. Nationalpark är en skyddsform som används 
över hela världen. 

Bevarande av skyddsvärd natur i Härryda kommun 
I Härryda kommun finns ett unikt skogsomräde med mycket höga naturvärden och som är 
orört sedan läng tid. I den fördjupade översiktsplanen för Landvetter Södra redovisas 
omrädets unika karaktär och höga naturvärden med mänga rödlistade arter och arter enligt 
artskyddsförordningen. 

"Yxsjöskogarna ligger kring de näringsfattiga och känsliga klarvattensjöarna Yxsjön och 
Skärsjön i Härryda kommun. Det är ett stort sammanhängande omräde pä minst 1300 ha 
med skogar i stort sett utan tidigare rationellt skogsbruk. Omrädet bestär av naturskogsartad 
suboceanisk barrskog i direkt anslutning till ett stort brandfält pä 600 ha frän 1925, där 
skogen efter branden är självföryngrad och större omräden med lövbrännor har uppstätt." 

Miljöpartiet de gröna i Härryda yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att: 

lnleda en förstudie som omfattar: 

o kontakter med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Naturvärdverket för att utröna 
möjligheten att bilda en nationalpark som omfattar omrädet som beskrivs i den 
fördjupade översiktsplanen för Landvetter Södra 

o att undersöka hur Härryda kommuns invänare, organisationer och företag ser pä 
möjligheten att inrätta en nationalpark i ovan nämnda omräde 

Mölnlycke 2021-02-17 
de gröna i Härryda 

i#« 
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Fråga i Härryda kommunfullmäktige 2021-03-25 

Till: Miljö- och Bygglovsnämndens (MBn) ordförande Grim Pedersen 

 

Betr.:  MBn:s beviljande -5, §53, §54, 
 

BAKGRUND 

På MBn:s möte 2021-03-09 behandlades Härryda kommuns ansökan om marklov för en kommunal 
väg och gång-cykelbana från Backavägen efter bommarna på sydsidan av järnvägen, till början av det 
område som är ute på FÖP arbetet för den tänkta staden Landvetter södra. 

Vägen kommer enligt handlingar dras som en brant serpentinväg som lutar 10,75%. Som referens till 
detta värde får vanliga invånare som söker bygglov inte ha högre lutning på sina vägar än 10%. Dvs. 
eller en meter per tio meters väg. RV 40 västerut från Jönköping , 
är det ofta är stora problem på vintrarna. Där har man lagt värmeslingor. 

I en protokollsanteckning från ledamöterna från (S) och (MP) står det: 
procent då denna vägen kommer att bli huvudväg upplever vi detta kan bli bekymmer, även gång och 
cykelvägen kommer få denna lutning. Under lång tid kommer Magasinsvägen vara den enda vägen 

 

Förutom anteckningen reserverade sig MP-ledamoten mot beslutet och en ledamot från KD lämnade 
av oklar anledning mötet innan ärendet behandlades och ersattes av en M-ledamot. Det är totalt 7 
beslutande ledamöter i nämnden.  

 

Utdrag ur bygglovshandlingar. 
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Av bygglovshandlingarna framgår att Räddningstjänsten i Storgöteborg har avgivit ett 
remissyttrande: 

 

 

FRÅGOR TILL MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDENS ORDFÖRANDE GRIM PEDERSEN 

1. Varför beviljade MBn avsteg från de regler som gäller för vanliga människor som söker lov? 

2. Eftersom nämnden inte var enig i beslutet, hur ser ni som ordförande i myndighetsnämnden på 
att ledamöterna gör så olika tolkningar och att en ledamot lämnade rummet vid besluten? 

3. Har ni tagit del av några utredningar som eventuellt har gjorts av hur mycket sprängningar som 
krävs och hur massorna kommer tas om hand. Kan ni isåfall belysa det? 

4. De tusentals bilar, lastbilar, cyklar, bussar och gående som dagligen är tänkta att åka ner från 
berget kommer som handlingarna ser ut få stanna vid järnvägsbommarna. Har ni tagit 
åtminstone en del av helheten i beaktande, exempelvis att det kommer att fordras en bro över 
järnvägen för direktåtkomst till Magasinsvägen, och hur ser ni på den ökade belastningen på 
befintliga vägar i området som innebär att trafiken därefter måste ske via ett flertal farthinder på 
Byvägen för att ta sig närmaste vägen till resecentrum eller RV40?  

 
För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson 

2021-03-16 
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Fråga i Härryda kommunfullmäktige 2021-03-25 
Till: Styrelseordförande i Landvetter Södra Utvecklings AB (LSUAB), Per 
Vorberg 

 

-5, §53, §54, §55, §56, §57 och 
 

BAKGRUND 

På MBn:s möte 2021-03-09 behandlades Härryda kommuns ansökan om marklov för en kommunal 
väg och gång-cykelbana från Backavägen efter bommarna på sydsidan av järnvägen, till början av det 
område som är ute på FÖP arbetet för den tänkta staden Landvetter södra. 

I en protokollsanteckning från ledamöterna från (S) och (MP) står det: 
procent då denna vägen kommer att bli huvudväg upplever vi detta kan bli bekymmer, även gång och 
cykelvägen kommer få denna lutning. Under lång tid kommer Magasinsvägen vara den enda vägen 

 

Förutom anteckningen reserverade sig MP-ledamoten mot beslutet och en ledamot från KD lämnade 
av oklar anledning mötet innan ärendet behandlades och ersattes av en M-ledamot. Det är totalt 7 
beslutande ledamöter i nämnden. 

FRÅGOR 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga styrelseordföranden i LSUAB, kommunalrådet Per 
Vorberg: 

1. Hur ser LSUAB på att det politiska stödet i Mbn är kraftigt decimerat och att även S vacklar om 
rimligheten kring möjligheterna att genomföra planerna?  Som framgår av handlingarna 
förekom reservationer på Mbn-mötet och protokollsanteckningar avgavs; vidare lämnade en 
ledamot i alliansen mötet inför behandlingen av ärendet. 

2. Har LSUAB tagit del av några kostnadskalkyler för tänkta vägen; vad har de isåfall visat att 
kostnaderna är för att bygga vägen kan bli? Har LSUAB tagit höjd för ev. kostnader för 
värmeslingor. 

3. mänskligt, modernt, 
internationell, innovativ? 

 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson 

2021-03-16 
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Revisionernas redogörelse för år 2020 

Syfte 
Syftet med revisorernas redogörelse är att på ett överskådligt sätt redovisa 
genomförda granskningsinsatser under året och att följa upp revisionsplanen. 
Revisorernas redogörelse är en komplement till revisionsberättelsen.  

Den förtroendevalda revisorns uppdrag 
Den förtroendevalda revisorns uppdrag regleras i kommunallagens 12 kap. I 
uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
ansvarsområden i den utsträckning som följer av God revisionssed. Revisorerna har 
att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
nämndernas och styrelsens interna kontroll är tillräcklig. Revisorernas uppdrag i 
kommunala bolag och stiftelser är i stort sett detsamma men den främsta skillnaden 
är att en lekmannarevisor inte granskar räkenskaperna. Det uppdraget har en 
auktoriserad revisor. Uppdraget att granska bolagets interna kontroll har såväl 
lekmannarevisorerna som auktoriserad revisor .  

Förtroendevalda revisorer och sakkunniga 
Förtroendevalda revisorer för 2021 har varit: 

● Ingegerd Helén (ordförande samt vald lekmannarevisor) 
● Marcus Tonell (vice ordförande samt vald lekmannarevisor) 
● Ing-Britt Magnusson (samt vald lekmannarevisor) 
● Leif-Ove Bohlin 
● Christer Holmberg (samt vald lekmannarevisor) 
●  Bengt Sandén (samt vald lekmannarevisor) 
● Mats Eskilson 

 

Revisorerna i kommuner och regioner ska, med stöd av sakkunniga granska och 
pröva den kommunala verksamheten, enligt kommunallagen och god revisionssed.  

De förtroendevalda revisorerna har anlitat PwC som sakkunnigt biträde under år 
2020. 

  

Revisorerna i Härryda kommun 2021-03-01 
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Revisionsinsatser år 2020

 

Revisionens anslag 
För år 2020 var revisionens totala anslag 1 330 tkr. Utfallet för året uppgår till 1 502 
tkr. Avvikelsen beror bland annat på dubbla kostnader i samband med byte av 
sakkunnigt biträde. 

Koppling till riskanalys 

2020 års revisionsinsatser bygger på en dokumenterad riskanalys. 

Redovisning av Årlig granskning 
Grundläggande granskning 
Grundläggande granskning har genomförts av samtliga styrelser och nämnder. Den 
grundläggande granskningen innehåller: 

● Granskning av måluppfyllelse 
● Granskning av styrning och intern kontroll 

Resultatet av årets grundläggande granskning framgår av särskilt avlämnad rapport 
där ett antal rekommendationer lämnas gällande vidareutveckling av styrning och 
intern kontroll. Följande rekommendationer lämnas; 

● pröva om former för uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi 
bör tydliggöras inom ramen för utvecklingsarbetet av styrmodellen, 

● säkerställa att en årlig riskanalys föregår styrelsens och nämndernas intern 
kontrollplan och att riskanalysen dokumenteras, 

● säkerställa ett löpande arbete med intern kontroll och tydliggöra 
uppföljningsfrekvensen av arbetet för att vid behov kunna fatta aktuella 
beslut om åtgärder.  

● att miljö- och bygglovsnämnden tar fram verksamhetsplan och intern 
kontrollplan (det senare är beslutat inför 2021) 

Granskning av delårsrapport och årsredovisning 

Revisionen granskar och bedömer om räkenskaperna ger en rättvisande bild av 
verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om delårsrapport och 
årsredovisning är upprättade i enlighet med LKBR och god redovisningssed i 
kommunal verksamhet. Granskningen utgår från riskanalys.  

● I samband med granskning av kommunens delårsrapport per 2020-08-31 
noterade vi att det prognostiserade resultatet var förenligt med de finansiella 
mål som fullmäktige fastställt , att balanskravet bedömdes att uppfyllas samt 
att målen för verksamheten delvis bedöms uppfyllas. Vi gjorder ingen annan 
bedömning än den som Kommunstyrelsen gjorde i delårsrapporten.  
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● Avvikelser mot lag och god redovisningssed påträffades avseende redovisning av 
pensionsförpliktelser samt redovisning av intäkter kopplade till 
exploateringsverksamheten.  

Nedan redovisas en sammanfattning av PwC:s granskningsrapport avseende 
granskning av årsredovisningen. 

● Årsredovisningen lämnar upplysning om verksamhetens utfall, finansiering 
och den ekonomiska ställningen på tillfredsställande sätt.  

● Kommunstyrelsen lämnar bedömningen att kommunen delvis uppfyller mål 
för god ekonomisk hushållning. Vi gör ingen annan bedömning av 
måluppfyllelsen än den som Kommunstyrelsen gör. 

● I likhet med tidigare år påträffas avvikelse från lagkrav och god 
redovisningssed vad gäller redovisning av pensionsförpliktelser och 
intäktsredovisning vid exploatering. Vår bedömning är att den felaktiga 
redovisningen inte är förenlig med god redovisningssed samt att den är av 
betydande storlek varför upprättat bokslut och delårsrapport inte är förenligt 
med enligt lagens krav och god sed. 

Lekmannarevision - granskning av bolag 
Lekmannarevisorerna har uttalat sig i en granskningsrapport om bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenlig sätt, om verksamheten sköts på ett från 
ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. Dessa rapporter har överlämnats i separat ordning till respektive bolag. 

Fördjupad granskning 

Fördjupade granskningar genomförs där riskanalysen visar på stora risker och där 
revisionen bedömer att den grundläggande granskningen inte är tillräcklig. 

Nedan redovisas en sammanfattning i form av revisorernas iakttagelser för 
respektive fördjupad granskning. Fullständiga granskningar med missiv och 
rapporter återfinns på kommunens hemsida. 

● Uppföljning av genomförda granskningar år 2019 

Granskningen påvisade att Välfärdsnämnden och Kommunstyrelsen inte fullt ut 
vidtagit tillräckliga åtgärder i anledning av de tidigare genomförda granskningarna. 

● Projektstyrning av byggnation av överföringsledningar för dricks- och 
spillvatten mellan Landvetter och Hindås mm 

Granskningen syftade till bedöma om styrning och uppföljning av projektet varit tillräcklig. Vi 
bedömer att risk kan föreligga att lag om offentlig upphandling inte har efterlevts samt att 
beräkning och uppföljning av projektet måste ske med stor noggrannhet.  
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● Granskning av intern kontroll i löneprocessen 

Granskningen visade på att nuvarande processer kring lönehantering och 
löneutbetalningprocess inte är helt tillfredsställande. 

● Granskning av styrning, uppföljning och kontroll för ändamålsenlig, effektiv och 
rättssäker IFO-verksamhet 

Den sammanfattande bedömningen är att rutiner finns för att säkerställa en rättssäker 
verksamhet men att vissa delar av styrning och uppföljning av verksamheten kan förbättras.  

Övriga granskningsinsatser samt dialog/kommunikation 
I övrigt har revisorerna arbetet med löpande dialog med fullmäktiges presidium, 
nämndpresidier och tjänstepersoner under året bland annat i syfte att erhålla 
information om verksamheternas styrning och utveckling samt uppnådda resultat. Ett 
antal frågor har ställts och besvarats. Erhållen information har dels utgjort del av 
revisorernas grundläggande granskning under året och dels grund för framtida 
planering inom revisionen. 

Årets verksamhet har påverkats väsentligt av pågående Corona-pandemi vilket bland annat 
medfört att digitala möten har införts. Planerade dialogmöten med nämndernas presidier 
under hösten kunde genomföras medan vissa andra planerade överläggningar och 
aktiviteter har fått skjutas på framtiden. Planerade utbildningar, bland annat 
Kommek-mässan, har ställts in men vissa utbildningar har trots pandemin kunnat 
genomföras. 

Granskningsinsatserna har även fått anpassas både metod- och tidsmässigt till Corona-läget 
då det har påverkat i stort sett all verksamhet i kommunen väsentligt. Revisionen bedömer, 
trots dessa utmaningar och begränsningar, att revisionsarbetet har kunnat genomföras på 
ändamålsenligt sätt. Det digitala arbetssättet har även medfört fördelar i form av effektivitet 
(digitala möten) och mindre miljöpåverkan (färre resor). Negativt har varit att revisionens 
möjligheter till fortbildning och erfarenhetsutbyte med andra revisorer i stort sett har 
omöjliggjorts under året. 
 

För Härryda kommuns  förtroendevalda revisorer 

Ingegerd Helén, revisionens ordförande 
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Revisionsrapport 

 

Granskning av 

årsredovisning och 

intern kontroll 2020  
Härryda kommun 

Projektledare: Christopher Hansson 

Projektmedarbetare: Stefana Vasic & Anton Melén 
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Inledning 4 

Iakttagelser och bedömningar gällande bokslut och årsredovisning 2020 6 

Iakttagelser och rekommendationer kopplat till intern kontroll gällande finansiell 

redovisning 11 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat Härryda 

kommuns årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska ställningen? 

Uppfyllt 

Årsredovisningen lämnar 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
finansiering och den 
ekonomiska ställningen. 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Delvis uppfyllt 

Båda finansiella mål uppfylls 
medan två av fyra 
verksamhetsmålen uppfylls 
delvis enligt 
Kommunstyrelsens 
bedömning.  
Vi gör ingen annan 
bedömning av 
måluppfyllelsen än den som 
Kommunstyrelsen gör. 

 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?   
 

Ej uppfyllt 

I likhet med tidigare år 
påträffas avvikelse från 
lagkrav och god 
redovisningssed vad gäller 
redovisning av 
pensionsförpliktelser och 
intäktsredovisning vid 
exploatering. Vår bedömning 
är att den felaktiga 
redovisningen inte är förenlig 
med god redovisningssed 
samt att den är av betydande 
storlek varför upprättat 
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bokslut och årsredovisning 
inte är förenligt med enligt 
lagens krav och god sed.   
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 Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 

ekonomiska ställning. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 

beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 

granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.   

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i ”Vägledning för 

redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning 

och granskning av räkenskapsmaterial. Vi vill informera om att den sammanställda 

redovisningen har stämts av mot inrapporterade ej reviderade resultat- och 

balansräkningar från dotterbolagen.  

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 

väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställs av Kommunstyrelsen 2021-03-04 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2021-03-25. Vår granskning baseras således 

huvudsakligen på ett utkast till årsredovisning daterat 2021-02-23 varefter justeringar 

görs fram till fullmäktiges behandling.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och av redovisningschef. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
gällande bokslut och 
årsredovisning 2020 

 

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft. 

Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information: 

• En översikt över utveckling av kommunens verksamhet. 

• Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning. 

• Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för kommunen som inträffat 

under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

• Upplysning om kommunens förväntade utveckling. 

• Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron. 

• Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning och 

uppföljning av kommunens verksamhet. 

• Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

• Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. 

• Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar 

 

Rådet för kommunal redovisning har gett ut rekommendation R15 

Förvaltningsberättelse som förtydligar lagens intentioner. Rekommendationen träder i 

kraft 1 januari 2020. 

 

Härryda kommuns årsredovisning omfattar perioden januari-december. 

Kommunstyrelsen har överlämnat årsredovisningen inom lagstadgad tid till fullmäktige. 

Förvaltningsberättelsen innehåller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer 

enligt ovan. 

 

Från och med år 2020 gäller RKRs rekommendation R 15 fullt ut såsom god 

redovisningssed. Härryda kommun följer rekommenderad struktur med koncern- och 

kommunperspektiv. Obligatoriska rubriker och informationsinnehåll återges på 

strukturerat och informativt sätt. Redovisning av styrmodell och internkontrollarbete 

sker. 
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Driftredovisning 

RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020. 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. 

 

Det framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande 

verksamheten. En stor avvikelse i driftsresultat mot budget redovisas. Kommentarer 

kring avvikelserna lämnas i årsredovisningen och vi gör inga andra bedömningar än de 

som redovisas där. 

 

Retroaktiva löner (lönerevision avseende 2020 som betalas ut 2021) har beaktats i 

årsbokslutet och bokats upp som en interimsskuld.  

 

Årets resultat motsvarar ca två skattekronror. Ca 70 mnkr utgör överskott från 

exploateringsverksamheten varav största posten utgör investeringsbidrag från externt 

byggbolag.  

 

Statlig ersättning för sjukskrivningar har inte fördelats ut till verksamheterna utan 

redovisas på finansförvaltningen (ca 20 mnkr). Kommunens beräknade Corona-

relaterade kostnader uppgår till ca 30 mnkr. Socialtjänsten har återsökt ca 20 mnkr från 

Socialstyrelsen.  

 

Efterfrågan på hemtjänst och särskilt boende har minskat under året. Huruvida detta är 

en bestående effekt kan inte bedömas. Ett särskilt boende med ca 50 platser låg i 

budget 2020 men startar först år 2022.  

 

Investeringsredovisning 

RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020.  

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 

Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens 

investeringsverksamhet. 

 

Årets nettoinvesteringar uppgår till 607 mnkr koncernen (ca 390 mnkr i kommunen). 

Specifikation över större objekt lämnas med aktuell projektbudget och uppgift om när de 

beräknas färdigsställas. 

 

Under 2021 skall genomgång av inventarierna ske sektor för sektor innan utrangering 

sker av poster som är helt avskrivna. 

 

Bedömning 

• Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som 

ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om 

verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 

ställningen. Poster i redovisingen bedöms ha hanterats på korrekt sätt.   

 

• Förvaltningsberättelsen bedöms väl uppfylla de krav på information som god sed 

anger. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans 
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för år 2020, dvs balanskravet uppfylls. Inga underskott från tidigare år finns att 

återställa. 

 

God ekonomisk hushållning 

Fullmäktige har i samband med budget 2020 fastställt två finansiella mål, vilka även 

omfattar ingående koncernbolag, samt fyra verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 

hushållning. I årsredovisningen redovisar Kommunstyrelsen en bedömning av 

måluppfyllelsen.  

 

Avstämning av de finansiella målen  

Finansiella mål Utfall 
2020 

Kommentar 

Soliditeten ökar med 1% per 
år  

Uppfylls Uppfylls för 2020 men inte för 
koncernen mätt över den senaste 
fyraårsperioden (mindre 
avvikelse) 

Resultatet är 2,5% av 
verksamhetens 
nettokostnader 

Uppfylls  Uppfylls för både kommun och 
koncern år 2020 och den senaste 
fyraårsperioden 

 

Avstämning av de verksamhetsmässiga målen  

Verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 
hushållning  

Redovisas 
måluppfyllelse  

Bostadsbyggandet utformas så att en 
befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med 
alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer, 

Uppnås delvis 

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och 
föräldrar kan välja verksamhetsform. 

Uppfylls  

Alla elever har efter slutförd grundskola eller 
gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete 
eller fortsatta studier 

Uppnås delvis 

Det finns bostäder av god kvalitet och god 
tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas 
bedömda behov 

Uppnås delvis 

 

Bedömning 

• Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet 

inte i allt väsentligt skulle vara förenligt med de mål kopplade till god ekonomisk 

hushållning som fullmäktige fastställt. Vi gör ingen annan bedömning av 

måluppfyllelsen än som Kommunstyrelsen gör.  

 

 

  2021-03-05 15:34:21 UTCSignerat 1675792 9 / 15Oneflow ID SidaPage 44 of 439



 
 

9 

 

 

Rättvisande räkenskaper1 

Iakttagelser 

Härryda kommun avviker främst mot lag och god redovisningssed avseende 

pensionsredovisning, intäktsredovisning kopplat till exploateringsverksamhet, 

redovisning av leasingkontrakt samt gällande redovisning av egenupparbetad tid på 

projekt kopplat till investeringar. 

 

Pensionsförpliktelser ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den 

så kallade blandmodellen. Det innebär att pensioner intjänade från och med 1998 ska 

redovisas som en avsättning i balansräkning och tidigare intjänade pensioner ska 

redovisas som en ansvarsförbindelse. I Härryda kommun tillämpas inte blandmodellen, 

utan fullfonderingsmodell och hela pensionsförpliktelsen redovisas som en avsättning i 

balansräkningen. Avsteget innebär även att resultatet är bättre än om lagen efterlevs 

samt att balansräkningen påverkas väsentligen då avsättningarna (vilka borde redovisas 

som ansvarsförbindelse) är för högt redovisade. 

 

RKR anger följande kring god redovisningssed; ”Ett grundläggande syfte med 

redovisning och finansiell rapportering i kommuner och landsting är att lämna 

information som ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Hur 

redovisningsskyldigheten ska fullgöras regleras av lag (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR). Ett övergripande krav i lagen om kommunal 

redovisning är att bokföring och redovisning ska fullgöras på ett sätt som 

överensstämmer med god redovisningssed. Lagen reglerar emellertid ett begränsat 

antal frågor och utgör, utan kompletterande normgivning ingen tillräcklig grund för att 

upprätta ett bokslut och en årsredovisning.” Detta betyder att avvikelse från gällande 

lagstiftning inte är förenlig med god redovisningssed medan avsteg från normgivande 

organ (RKR) kan motiveras i särskilda fall. Pensionsredovisning regleras LKBR 5 kap 4 

§ vilket Härryda kommun inte efterlever (fullfondsredovisning). Även om påverkan på 

resultaträkningen inte är materiell så är påverkan på balansräkningen materiell 

(väsentlig). Vald modell för pensionsredovisning är således inte förenligt med 

lagstiftning och god redovisningssed.  

 

Likt tidigare år avviker kommunens redovisning från god sed vad gäller intäkter och 

kostnader hänförliga till exploatering. Intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen 

först när ett exploateringsprojekt slutredovisas istället för successivt. 

Kommunen redovisar leasingen som operationell istället för finansiell vilket är ett avsteg 

från RKR R5. En översiktlig bedömning är att denna avvikelse inte är väsentlig 

beloppsmässigt då relativt få lokaler hyrs eller hyrs ut.  

Egenupparbetad tid hänförliga till investeringsprojekt redovisas med OH-pålägg istället 

för att endast belasta med direkt lön i form av lön, arbetsgivaravgifter och 

pensionskostnader. Detta är ett avsteg från RKR som anger att man endast får använda 

direkt lön vid egenupparbetade timmar på projekten. 

 
1
 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.  
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Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar redovisas inte enligt god sed, dvs 

intäktsförs i enlighet med bestämmelser i RKR R 2 (i takt med eventuella villkor förenade 

med intäkten fullgjorts).  

Den sammanställda redovisningen för år 2020 har efter genomgång korrigerats med 

erforderliga elimineringar (obeskattade reserver redovisas dock fortfarande i 

balansräkningen). Rättelse av tidigare år inklusive jämförelsesiffror har inte skett. 

Bedömning 

• Vi noterar att avvikelserna från god redovisningssed är likartade som tidigare år 

samt att resultateffekten av pensionsredovisningen framgår av årsredovisningen. 

I övrigt har vi inga noteringar gällande upprättat bokslut.  

 

• Till följd av ovan redovisade avvikelse från lagstiftning gällande 

pensionsredovisning bedömer vi att räkenskaperna inte upprättats i enlighet med 

god redovisningssed. Avvikelsen gällande pensionsredovisningen strider mot 

gällande lagstiftning och bör därmed korrigeras. 
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 Iakttagelser och 
rekommendationer kopplat till 
intern kontroll gällande 
finansiell redovisning 

 

Inköpsprocessen: 

● Vi har noterat att beloppsnivåer kopplat till behörigheter inte är inlagda i 

inköpssystemet och levantörssystemet (Proceedo).  

● Under året har genomgång av antalet beställare i systemen skett varvid många 

behörigheter har struktits. Vi ser positivt på denna genomgång och uppdatering.  

Materiella anläggningstillgångar: 

● Resultatavräkning av exploateringsprojekt sker först när projektet är del- eller 

slutredovisat vilket inte är i enlighet med god redovisningssed enlig lag och 

rekommendationer. Vi rekommenderar att kommunen resultatavräknar 

exploateringsprojekten löpande och i linjer med RKRs rekommendationer. 

Intäktsprocessen: 

● Kommunen genomför inga kontroller mer än att kassaansvarig stämmer av inbetalning 

mot underlag från Skatteverket (SKV). Ingen systemmässig attest sker av berörd 

transaktion. Då kommunalskatten är kommunens mest väsentliga intäktsflöde 

rekommenderar vi att attest sker i samband med inbetalning från SKV för att säkerställa 

att rätt intäktsbelopp konteras. 

● Vid vår granskning har stickprov avseende villkorade bidrag genomförts. Vi har ej kunnat 

erhålla underlag för uppföljning av nedlagda kostnader för granskat bidrag.  Vi 

rekommenderar att löpande uppföljning dokumenteras av alla villkorade bidrag där 

bidragsgivaren villkorar redovisning av användning av bidraget - detta för att minska på 

risken för att återbetalningsskyldighet skulle kunna uppstå.  

Löneprocessen:  

● Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att se över och formalisera rutinerna för 

behörighetshanteringen i lönesystemet, t.ex. avseende tilldelning, avslut och 

ändring av behörigheter. Vi har under året även genomfört en särskild 

granskning av lönehanteringen och i samband med denna granskning lämnat ett 

antal rekommendationer för att vidareutveckla den interna kontrollen. 
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● Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att tydliggöra att det till reseräkningar och utlägg 

måste finnas erforderligt underlag som styrker verifikationen samt säkerställ att 

erforderliga underlag finns för samtliga lönetransaktioner då detta är att betrakta som 

räkenskapsmaterial. 

● Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att överväga ifall genomgång och analys av 

logglistor över förändringar av fasta data i lönesystemet bör ske som ett led i det interna 

kontrollarbetet. 

Övriga iakttagelser:  

● Kommunen har aktiebrev i gällande de kommunala bolagen. Eftersom det alltid 

finns en risk att fysiska aktiebrev kan förkomma bör det prövas om de skall 

makuleras.  

● Redovisning av pågående tvister sker i förvaltningsberättelsen. 

● Under året har kommunens borgenspolicy uppdaterats bland annat till förmån för 

föreningslivet i kommunen. I årsredovisningen redovisas beviljad borgenram 

vilken kan skilja sig från faktiskt utnyttjad borgensram. 
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Uppdragsledare 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Härryda kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2020-11-
25. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport. 
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Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar 

och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, 

kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan 

riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 

Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har nämndens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med 

tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.

2. Måluppfyllelse för verksamheten.

3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om 

förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av 

mål och budget 2020.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2020. I 

övrigt se “Syfte och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

2

Inledning
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Kommunstyrelsen – Iakttagelser, s. 1

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en plan för sin verksamhet? Verksamhetsplan för kommunstyrelsen samt kommunen i 

sin helhet finns och antogs 2019-11-07 § 308 av 

kommunstyrelsen, resp. 2019-06-17 § 93 av fullmäktige. 

2. Budget a) Har styrelsen antagit en budget för sin verksamhet? Budget återfinns i verksamhetsplan antagen 2019-11-07 §

308. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för styrelsens verksamhet? Kommunfullmäktige har beslutat om fyra verksamhetsmål 

för god ekonomisk hushållning i fullmäktiges strategiska 

plan för 2019-2022. Ett av dessa berör kommunstyrelsens 

verksamheter och återfinns i kommunstyrelsens 

verksamhetsplan för 2020. Vi noterar att 

verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning inte 

återfinns i kommunfullmäktiges budget och plan för 2020, 

medan de finansiella målen som presenterades i 

fullmäktiges strategiska plan 2019-2022 även återfinns i 

kommunfullmäktiges budget och plan för 2020.

b) Finns mål formulerade för styrelsens ekonomi? De ekonomiska målen utgörs av kommunfullmäktiges 

finansiella mål för god ekonomisk hushållning, om soliditet 

och redovisat resultat, vilket förutsätter en budget i balans.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Verksamhetsmål samt finansiella mål specificeras med 

mätmetod och målvärde. 

4. Rapportering, 

redovisning och 

åtgärder

a) Har styrelsen upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till styrelsen?

Vi har inte tagit del av politiskt beslutade direktiv eller 

instruktion för hur ekonomi och verksamhet ska 

rapporteras. ”Tidplan för prognosarbetet 2020” märkt 

Sektorn för administrativt stöd, ekonomi och upphandling 

finns, där datum för inlämning specificeras. Vilka uppgifter 

som ska rapporteras vid dessa datum framgår inte av 

dokumentet.

b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi enligt 

direktiv?

E/T Ej tillämpligt, se svar på fråga 4a. 

Vi har tagit del av ekonomiska uppföljningsrapporter från 

ekonomiutskottet för de tillfällen som specificeras i ovan 

omnämnda ”Tidplan för prognosarbetet 2020”. 

Uppföljningarna innefattar kommunstyrelsen samt 

välfärdsnämnens verksamheter och fokuserar på 

ekonomisk prognos.Page 53 of 439
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Kommunstyrelsen – Iakttagelser, s. 2

4. Rapportering, 

redovisning och 

åtgärder

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat? Två av de fyra ekonomiska uppföljningsrapporterna, samt 

delår och årsredovisning, redogör för måluppfyllelse för de 

finansiella målen. Rapport om måluppfyllelse för 

verksamhetsmål görs vid delårsrapport och 

årsredovisning.

d) Vidtar styrelsen åtgärder för att nå måluppfyllelse? Åtgärder vid prognostiserade ekonomiska underskott kan 

utläsas ur uppföljningsrapporter som godkänns av 

kommunstyrelsen. Tydliga åtgärder för att nå 

verksamhetsmålet kan ej utrönas ur protokoll eller erhållen 

dokumentation.

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten? I styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2020 

anges att verksamhetsmålet inom styrelsens 

ansvarsområde är delvis uppfyllt.

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? Fullmäktiges två finansiella mål bedöms uppfyllda i 

kommunens årsredovisning 2020. I styrelsens 

verksamhetsberättelse och bokslut 2020 framgår att 

styrelsens resultat innebär en positiv budgetavvikelse 

om 400 mnkr där merparten förklaras av 

tidsförskjutningar. I bokslutet föreslås ca 142 mnkr av 

överskottet ombudgeteras till 2021. 
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Kommunstyrelsen - Intern kontroll

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Riskanalys a) Finns en dokumenterad riskanalys för 

intern kontroll?

Förvaltningen har genomfört en riskanalys och 

föreslår utifrån den en intern kontrollplan för 2020. 

Riskanalysen finns ej dokumenterad. Mycket 

kortfattad riskbedömning återfinns i styrelsens 

intern kontrollplan.

7. Plan för intern 

kontroll

a) Har styrelsen antagit plan för intern kontroll 

för innevarande år?

Kommunstyrelsen antog internkontrollplan för 2020 

vid sammanträde 2019-11-21 § 343.

8. Rapportering och 

redovisning

a) Har styrelsen upprättat direktiv för 

rapportering till styrelsen?
I reglemente för intern kontroll, beslutat av 

fullmäktige 2018-12-17 § 213, framgår att 

kommunstyrelsen årligen i samband med 

årsredovisning ska utvärdera kommunens samlade 

interna kontroll. Vidare framgår att styrelsens 

huvudsakliga medel för att tillse att det finns en god 

intern kontroll är styrelsens uppsiktsplikt samt de 

fastställda planerings- och uppföljningssystemen.

b) Sker rapportering till styrelsen enligt 

direktiv?
Återrapportering av intern kontrollplan för 2019 görs 

2020-04-02 § 160. Ytterligare rapportering löpande 

under året eller i samband med delårsbokslut kan 

inte ses i kommunstyrelsens protokoll eller i 

delårsrapport. Återrapportering av intern 

kontrollplan för 2020 har vid tidpunkt för den 

grundläggande granskningen inte skett.

c) Vidtar styrelsen vid behov åtgärder utifrån 

lämnad redovisning?
Vid återrapportering av intern kontrollplan för 2019 

2020-04-02 § 160 konstateras att uppföljningen 

visar att åtgärder har vidtagits inom samtliga 

riskområden. Kommunstyrelsen beslutar att 

godkänna uppföljningen.
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Kommunstyrelsen - Avslutning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på kontrollmål 5a

Styrelsen kan delvis verifiera att styrelsens verksamhet har 

bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 2020. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på kontrollmål 5b

Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att styrelsens verksamhet har 

bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

under år 2020.

Intern kontroll
Baseras på kontrollmål 1a, 2a, 3a-c, 

4a-d och 6-8

Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att den interna kontrollen inom 

granskade områden har varit tillräcklig under år 2020. 

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten rekommenderas kommunstyrelsen att:

- pröva om former för uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi bör tydliggöras inom ramen för 

utvecklingsarbetet av styrmodellen, 

- säkerställa att en årlig riskanalys föregår styrelsens intern kontrollplan och att riskanalysen dokumenteras,

- säkerställa ett löpande arbete med intern kontroll och tydliggöra uppföljningsfrekvensen av arbetet för att vid behov 

kunna fatta aktuella beslut om åtgärder. 

Page 56 of 439



7

Välfärdsnämnden – Iakttagelser, s. 1

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet? Budget och verksamhetsplan 2020-2022 för 

välfärdsnämnden finns och antogs 2019-10-16 § 243 av 

nämnden. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet? Budget återfinns i verksamhetsplan antagen 2019-10-16 §

243. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens verksamhet? Kommunfullmäktige har beslutat om fyra verksamhetsmål 

för god ekonomisk hushållning i fullmäktige strategiska 

plan för 2019-2022. Tre av dessa berör välfärdsnämndens 

verksamheter. Vi noterar att verksamhetsmålen för god 

ekonomisk hushållning inte återfinns i 

kommunfullmäktiges budget och plan för 2020, medan de 

finansiella målen som presenterades i fullmäktiges 

strategiska plan 2019-2022 även återfinns i 

kommunfullmäktiges budget och plan för 2020. 

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? De ekonomiska målen utgörs av kommunfullmäktiges 

finansiella mål för god ekonomisk hushållning, om soliditet 

och redovisat resultat, vilket förutsätter en budget i balans. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Verksamhetsmål samt finansiella mål specificeras med 

mätmetod och målvärde. 

4. Rapportering, 

redovisning och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Vi har inte tagit del av politiskt beslutade direktiv eller 

instruktion för hur ekonomi och verksamhet ska 

rapporteras. Förvaltningen har upprättat ett dokument där 

uppföljning av årsplan specificeras. I dokumentet redogörs 

för vilka uppgifter som ska rapporteras och om det ska 

rapporteras till nämnden eller fullmäktige. 

b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi enligt 

direktiv?

E/T Ej tillämpligt, se svar på fråga 4a. 

Vi har tagit del av nämndens fyra ekonomiska 

uppföljningsrapporter för 2020. 
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Välfärdsnämnden – Iakttagelser, s. 2

4. Rapportering, 

redovisning och 

åtgärder

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat? I de fyra ekonomiska uppföljningsrapporterna, samt vid 

delår och årsredovisning, redogörs för måluppfyllelse för 

de finansiella målen. Rapport om måluppfyllelse för 

verksamhetsmål görs i delårsrapport och årsredovisning.

d) Vidtar nämnden åtgärder för att nå måluppfyllelse? Nämnden redovisar genomgående under året en positiv 

ekonomisk avvikelse. Tydliga åtgärder för att nå 

verksamhetsmålen kan ej utrönas ur protokoll eller 

erhållen dokumentation.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? I nämndens verksamhetsberättelse och bokslut 2020 

bedöms två av de tre verksamhetsmålen inom nämndens 

ansvarsområde som uppfyllda, och ett som delvis uppfyllt. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? I verksamhetsberättelse 2020 redovisar välfärdsnämnden 

en positiv budgetavvikelse om 8 mnkr. 
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Välfärdsnämnden - Intern kontroll

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Riskanalys a) Finns en dokumenterad riskanalys för 

intern kontroll?

Förvaltningen har genomfört en riskanalys och 

föreslår utifrån den en plan för 2020. Riskanalysen 

finns ej dokumenterad. Mycket kortfattad 

riskbedömning återfinns i styrelsens intern 

kontrollplan. 

7. Plan för intern 

kontroll

a) Har nämnden antagit plan för intern 

kontroll för innevarande år?

Välfärdsnämnden antog internkontrollplan för 2020

2019-12-04 § 302.

8. Rapportering och 

redovisning

a) Har nämnden upprättat direktiv för 

rapportering till nämnden?
Enligt reglemente för intern kontroll, beslutat av 

fullmäktige 2018-12-17 § 213, specificeras form för 

återrapportering. Resultat av arbetet med intern 

kontroll lämnas till kommunstyrelsen i samband 

med bokslutet. 

b) Sker rapportering till nämnden enligt 

direktiv?
Återrapportering av intern kontrollplan för 2019 görs 

2020-04-01 § 101. Ytterligare rapportering löpande 

under året eller i samband med delårsbokslut kan 

inte ses i nämndens protokoll eller i delårsrapport. 

Återrapportering av intern kontrollplan för 2020 har 

vid tidpunkt för den grundläggande granskningen 

inte skett.

c) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån 

lämnad redovisning?
Vid återrapportering av intern kontrollplan för 2019 

2020-04-01 § 101 konstateras att uppföljningen 

visar att åtgärder har vidtagits inom samtliga 

riskområden. Välfärdsnämnden beslutar att 

godkänna uppföljningen.
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Välfärdsnämnden - Avslutning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på kontrollmål 5a

Nämnden kan delvis verifiera att nämndens verksamhet har 

bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på kontrollmål 5b

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har 

bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

under år 2020.

Intern kontroll
Baseras på kontrollmål 1a, 2a, 3a-c, 

4a-d och 6-8

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att den interna kontrollen 

inom granskade områden har varit tillräcklig under år 2020. 

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten rekommenderas välfärdsnämnden att:

- pröva om former för uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi bör tydliggöras inom ramen för 

utvecklingsarbetet av styrmodellen,

- säkerställa att en årlig riskanalys föregår nämndens intern kontrollplan och att riskanalysen dokumenteras,

- säkerställa ett löpande arbete med intern kontroll och tydliggöra uppföljningsfrekvensen av arbetet för att vid behov 

kunna fatta aktuella beslut om åtgärder. 
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Miljö- och bygglovsnämnden - Iakttagelser

• I miljö- och bygglovsnämndens reglemente, beslutat av kommunfullmäktige 2020-03-26 § 50, fastslås att miljö- och 

bygglovsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet och byggnadsområdet samt lämna råd, upplysningar och information i frågor som rör 

nämndens verksamhet.

• Kommunfullmäktige har inte tilldelat miljö- och bygglovsnämnden några mål avseende 2020. Nämnden har heller 

inte tagit fram några egna mål för verksamheten.

• Det finns ingen upprättad verksamhetsplan, årshjul eller liknande för miljö- och bygglovsnämnden. 

• En verksamhetsberättelse tas fram av miljö- och bygglovsnämnden i slutet av verksamhetsåret. 

Verksamhetsberättelse för 2019 finns framtagen, beslutad av nämnden 2020-06-10 § 100. Verksamhetsberättelsen 

godkänns av nämnden. Verksamhetsberättelse 2020 är ännu inte beslutad. 

• Miljö- och bygglovsnämnden har under 2020 haft 10 protokollförda sammanträden.

• Av protokoll framgår att nämnden under 2020 löpande tagit del av information avseende bygglov, domar och 

överklaganden, kommande detaljplaner, taxa med mera. Nämnden har också tagit del av informationsärenden 

avseende miljö- och hälsoskydd. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten ansvarar för tillsyn av kommunens 

dricksvatten, utifrån livsmedelslagen.

• I kommunens reglemente för intern kontroll, fastställt av kommunfullmäktige 17 december 2018 § 213, framgår att 

kommunstyrelsen samt välfärdsnämnden årligen ska upprätta, genomföra och följa upp en plan för intern kontroll. 

Det uppges att kommunstyrelsen i egenskap av samhällsbyggnadsnämnd och nämnd för övriga frågor ansvarar för 

den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Miljö- och bygglovsnämnden omnämns inte i kommunens 

reglemente för intern kontroll. 

• Det framgår av nämndens protokoll 2020-06-10 att nämnden får information om kommunstyrelsens interna kontroll.

• Det framgår i protokoll samt kommunens årsredovisning 2020 att miljö- och bygglovsnämnden antar en plan för 

intern kontroll för 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 77        Dnr 2021KS43 

Årsredovisning 2020  

  
Från förvaltningen föreligger förslag till årsredovisning för år 2020. Årsredovisningen 
innehåller ett sammandrag av årsbokslut med uppgift om utfallet av verksamheten, 
måluppfyllelse, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. En 
samlad koncernredovisning och upplysning om borgensförbindelse framgår också. 

 
 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 4 februari 2021 
 Årsredovisning 2020 
 Skrivelse daterad 4 mars 2021, med information om komplettering av uppgifter och 

korrekturjusteringar i samband med utskick till kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Beslut 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2020. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Härryda Energi AB och dess helägda bolag 
Härryda Energi Elhandel AB, Förbo AB, Landvetter Södra Utveckling AB samt Härryda 
Vatten och Avfall AB liksom Renova AB och Gryaab under 2020 har varit förenlig med de 
fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
 Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen för revison. 
 

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 

Page 1 of 1Page 63 of 439



 1(2) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandling 
Helena Hatheyer 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-04   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS43 042 

 

 

Årsredovisning 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2020. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Härryda Energi AB och dess 
helägda bolag Härryda Energi Elhandel AB, Förbo AB, Landvetter Södra 
Utveckling AB samt Härryda Vatten och Avfall AB liksom Renova AB och 
Gryaab under 2020 har varit förenlig med de fastställda kommunala 
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen för revison. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Från förvaltningen föreligger förslag till årsredovisning för år 2020. 
Årsredovisningen innehåller ett sammandrag av årsbokslut med uppgift om 
utfallet av verksamheten, måluppfyllelse, verksamhetens finansiering och 
den ekonomiska ställningen vid årets slut. En samlad koncernredovisning 
och upplysning om borgensförbindelse framgår också.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 4 februari 2021 
 Årsredovisning 2020 

Ärendet 
Av kommunfullmäktiges fastställda mål för god ekonomisk hushållning 
bedömer förvaltningen att finansiella mål uppnås under 2020 samt den 
senaste fyraårsperioden. Av kommunfullmäktiges fyra fastställda 
verksamhetsmål bedömer förvaltningen att ett uppnås och tre delvis. Den 
samlade bedömningen är att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning 
delvis.  
 
Det finansiella resultatet för Härryda kommun uppgår till 234,2 miljoner 
kronor och soliditeten har ökat med en procentenhet till 32 procent. 
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Resultatet motsvarar 11,4 procent av verksamhetens nettokostnader, som är 
2,1 miljarder kronor. Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 390 
miljoner kronor jämfört med kommunfullmäktiges ram på 500 miljoner 
kronor. Den externa upplåningen har ökat med 200 miljoner kronor till 900 
miljoner kronor. 
 
Den verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag har sammanställts med 
kommunens bokslut och koncernredovisningen ingår i årsredovisningen. 
Upplysning om borgensförbindelse framgår också i årsredovisningen.  
 
Det har vid kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikten inte 
framkommit annat än att verksamheten under 2020 i berörda hel- och 
delägda bolag bedrivits i enlighet med av fullmäktige uppställda ändamål 
och inom de kommunala befogenheterna. Det som framgår av bolagens 
årsredovisningar och övrig rapportering leder inte heller till någon annan 
slutsats. 
 
 
 
Peter Lönn         Bo Ekström 
Kommundirektör  Ekonomichef 
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En ny upplaga 

kommer att färdigställas till kommunfullmäktiges sammanträde 

(25 mars) i vilken mindre justeringar kan förekomma.
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Kommunkoncernen – Härryda kommun, Härryda Energi, 
Förbo och Landvetter Södra – redovisar ett starkt 
resultat på 271 miljoner kronor. Av dessa är 234 miljoner 

Härryda kommuns resultat, vilket motsvarar åtta procent 
av omsättningen på tre miljarder kronor. I resultatet ingår 

ett extra tillskott från staten på sammanlagt 95 miljoner i 
form av ett generellt  statsbidrag samt coronastöd. Intäkter från 

exploateringen tillför 69 miljoner, varav 52 är en ersättning från exploatören 
av Mölnlycke fabriker. Soliditeten är 32 procent och har stärkts med en 
procentenhet från 2019.

Resultat: 
271 miljoner 

kronor

Vi är 
38 246

invånare

Coronapandemin präglar året
Coronaviruset har påverkat förvaltningens arbete på alla nivåer och 

verksamheterna har snabbt fått ställa om efter myndigheternas riktlinjer och 
rekommendationer. Året har också inneburit stora utmaningar för många av 

kommunens målgrupper, både internt och externt. 

Läs mer på sidan 9–10

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2020. 

 2020  I  KORTA DRAG

Förskola och 
familjedaghem

Gator, vägar  
och parker

Övrigt,  
räddningstjänst m m

Läs mer på sidan 11
Läs mer på sidan 19

Kulturhus fyller jämnt
Kulturhusen i Mölnlycke och Landvetter fyller  
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).

Antalet invånare vid 
årsskiftet är 38 246 
personer. Under året ökar 
vi med 0,7 procent. Invånarnas 
medelålder är 39,5 år, jämfört med 
rikets 41,4 år.  Arbetslösheten i kommunen är  
5 procent, jämfört med 8,8 procent i riket.

Stort intresse för saneringsprojekt   
Under sommaren tar 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 till våren. 

LANDVETTER

RÄVLANDA MÖLNLYCKE

Göteborgsregionens  
bästa företagsklimat 
I Svenskt Näringslivs årliga ranking 
av kommunernas företagsklimat 
klättrar Härryda från plats tio 
till sju, vilket placerar 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 – är ute för 
synpunktsinhämtning. Intresset är stort, 140 yttranden 
och synpunkter kom in och behandlas nu. 

Så här 
fördelas 

3 miljarder 
kronor
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Ett starkt år trots  
stora utmaningar 
Pandemin har präglat året och förvalt-
ningens arbete. Trots stora utmaningar 
har verksamheterna levererat med hög 
kvalitet och god service. Störst utmaningar 
har delar av socialtjänsten samt utbildning, 
kultur och fritid ställts inför, där det 
ofta krävts snabba omställningar för 
att kunna följa myndigheternas råd och 
rekommendationer.  Verksamheterna har 
hanterat utmaningarna med lösningsfokus 
och flexibilitet, vilket är helt i linje med 
kommunens vision, där arbetet med 
implementering fortsätter.    

Arbetet för att bli Sveriges bästa närings-
livskommun resulterade i ännu en topp-
placering som nummer sju i landet och bäst 
i Göteborgsregionen.  

Den höga takten i framtagandet av detalj- 
planer för bostäder har fortsatt under året. 
Nya bostäder har färdigställts i Säteriet, 
Mölnlycke fabriker och vid Björkelid i 
Rävlanda.   

Året slutar med ett bra verksamhetsresultat 
och ett historiskt stort ekonomiskt över-
skott. Det statliga pandemistödet bidrar 
till att Härryda 
kommun har 
goda ekonomiska 
förutsättningar 
under 2021 och 
inför budget 2022. 

Peter Lönn
kommundirektör

Vi tar 
ansvar

Vi 
investerar

Vi har 
2 910 

anställda

God ekonomisk hushållning är viktigt. Med det menar kommunfullmäktige 
att vi ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion 
av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekono-

miska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

Under året investerar kommunkoncernen 607 miljoner kronor. 
Av dessa investerar Härryda kommun nästan 400 miljoner i 
bland annat nya ledningar för vatten och avlopp, vattenverk, 
skolor, idrottshallar samt gator och vägar. En annan större 
post, ungefär 170 miljoner, investeras i fastighetsunderhåll 

och nyproduktion i vår ägarandel i Förbo.

Vid årsskiftet är antalet tills- 
vidareanställda i kommun- 

koncernen 2 910 personer.  
Av dessa arbetar 2 848 personer i 

Härryda kommun, varav 54 procent inom 
sektorn för utbildning, kultur och fritid och 29 
procent inom sektorn för socialtjänst. Personalkost-
naderna utgör 61 procent av kommunens kostnader.

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

Snart kan vi välkomna  
fler Mölnlyckebor!

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2020. 

 2020  I  KORTA DRAG

Individ- och familjeomsorg

Omsorg äldre och 
personer med funk-
tionsnedsättning

Kultur och fritid  

Gymnasium  
och vuxen- 
utbildning

Grundskola  
och fritids

Förskola och 
familjedaghem

Gator, vägar  
och parker

Politisk verksamhet

Övrigt,  
räddningstjänst m m

Läs mer på sidan 46

 Läs mer på sidan 17

Läs mer på sidan 24

3%

4%

1%

26%

7%

32%

9%

3%

15%

Årets konsumentkommun – igen!  
För andra året i rad utses 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

Så här 
fördelas 

3 miljarder 
kronor
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Årsredovisningen 
är kommunstyrelsens 
rapport till kommunfullmäktige 
för verksamhetsåret 2020.

Den vänder sig också till 
externa intressenter 
i form av kommuninvånare, 
kreditgivare, leverantörer 
och andra offentliga 
myndigheter. 

En kortversion av 
årsredovisningen skickas ut 
till alla hushåll och företag 
i Härryda kommun.

dina
pengar
2020

En kortversion

av Härryda kommuns

årsredovisning
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T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Verksamhetsredovisningen omfattar förvaltningens sektorer. 
Inom varje sektor beskrivs årets viktigaste händelser, 
uppföljning av grunduppdrag samt ekonomi.  
Här redovisas dotterbolagen samt kommunens  
Agenda 2030 arbete.

Förvaltningsberättelsen utgör en sammanfattning av  
årsredovisningen, med fokus på väsentliga delar av  
kommunens ekonomi och verksamhet.

INNEHÅLL

INLEDNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSREDOVISNING

ÖVRIGT

Kommunstyrelsens ordförande  4

Den kommunala koncernen 7

Översikt över verksamhetens utveckling 6

Begreppsförklaring för  
räkenskaper och ekonomisk ställning 73

Revisionsberättelse 74

God ekonomisk hushållning 17

Ekonomisk ställning 19

Förväntad utveckling 27

Jämförelser – Kvalitet 29

  – Finansiell profil 32

Balanskravsresultat 23

Viktiga förhållanden för resultat  
och ekonomisk ställning 9  

Händelser av väsentlig betydelse    14  

Styrning och uppföljning  
av den kommunala verksamheten 15

Välfärdsnämndens ordförande 5

RÄKENSKAPER

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING 
SAMT EXPLOATERINGSREDOVISNING

Resultaträkning  35

Driftredovisning  45

Kassaflödesrapport 35

Investeringsredovisning 46

Balansräkning  36

Exploateringsredovisning 48

Noter    37

Upplysning om redovisningsprinciper  43

Räkenskaperna består av resultaträkning, kassaflödesrapport 
samt balansräkning med noter. Här beskrivs även  
redovisningsprinciper.

Här visas en sammanställning över driftredovisningen 
fördelat per nämnd sektor och enhet med budget, utfall och 
budgetavvikelse. En sammanställning över invseteringar och 
exploateringsprojekt redovisas.

Politisk organisation 49

 – Avgiftsfinansierad verksamhet avfall 55

 – Avgiftsfinansierad verksamhet vatten 56

 – Exploatering av mark och bostäder 57

Teknik och förvaltningsstöd 58

Utbildning, kultur och fritid 60

Socialtjänst   64

Agenda 2030   70

Härryda Energi AB 67

Förbo AB  68

Landvetter Södra Utveckling AB 69

Kommunledning och stödfunktioner 51

Samhällsbyggnad  – Skattefinansierad verksamhet 53

KOMMUNSTYRELSEN

VÄLFÄRDSNÄMNDEN

DOTTERBOLAGEN

AGENDA 2030
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Inledning
ORDFÖRANDE HAR ORDET

Kommunstyrelsens ordförande 
Per Vorberg om 2020

Trots rådande pandemi fortsätter Härryda vara en framgångsrik och uppskattad kommun 
av medborgare och näringsliv. 

Tack vare ett ansvarsfullt arbete med politiska prioriteringar och förvaltningens arbete 
med bland annat budgetföljsamhet fortsätter kommunen ha en stabil ekonomi. Lägger 
vi till finansiella poster, exploateringsintäkter och olika statliga bidragsförstärkningar 
på grund av pandemin blir årets ekonomiska resultat 234 miljoner kronor. Det innebär 
att vi når de finansiella målen mycket väl, vilket är grunden för att vi ska kunna fortsätta 
utveckla Härryda i positiv riktning och ta vår del i ansvaret för regionens utveckling. 
Vi har god kontroll på ekonomin, men vi behöver även fortsättningsvis våga göra 
ansvarsfulla prioriteringar för att bibehålla detta. 

Året med pandemin har påverkat både människor och näringsliv. Det har utmanat 
förvaltningsorganisationen och politiken på olika sätt. Men tack vare tidigt arbete med 
krisledning och styrning, alla anställdas ansträngningar och samverkan med politiken,  
har vi klarat verksamheten bra. 

Under 2020 har antalet byggstarter av bostäder äntligen fått lite fart. Arbetet med en 
ny översiktsplan har kommit igång och många företag vill etablera sig i vår kommun. 
Ytterligare en hög placering i Svenskt Näringslivs ranking för företagsklimat (7) 
och första pris för andra gången i rad i Byggföretagens byggdialogindex, visar att 
förvaltningens arbete utvecklas allt mer mot att vara en serviceorganisation till 
medborgare och näringsliv.  

En förutsättning för att vara en framgångsrik kommun 
är att vi har kompetent personal som trivs på arbetet 
och känner stolthet över att vara en del av Härryda 
kommun. Jag vill passa på att tacka alla anställda för 
det arbete som görs för att kommunen ska vara en 
väl fungerande verksamhet och en viktig del av hela 
samhällsbygget. För allt hänger ihop!

Per Vorberg (M)
kommunstyrelsens ordförande
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Året som gått har starkt präglats av pandemin – allt från vår vardag, liv och hälsa till våra 
välfärdssystem. Inom välfärdsnämndens ansvarsområden; socialtjänst samt utbildning, 
kultur och fritid har mycket fått ställas om, däremot är det bara en liten del av allt som  
fått ställas in, vilket vi är glada för. 

Härryda kommun var tidigt ute med att införa besöksförbud på våra äldreboenden. Ett 
svårt, men nödvändigt beslut att fatta. Under våren gick Hulebäcksgymnasiet över till 
distansundervisning och när det var dags för studenten så fick den ett annat upplägg men 
kunde ändå genomföras i mindre skala. I slutet av höstterminen gick även högstadieeleverna 
över till distansundervisning. Träffpunkterna för äldre fick flytta utomhus och så har det 
fortsatt; ständiga anpassningar för att bromsa smittspridningen. I takt med anpassningarna 
har vi lärt oss att göra mycket digitalt, vilket är positivt.  

Under året har vi arbetat vidare med processen ”Sveriges bästa skola” där lärare, 
rektorer och chefer tillsammans med politiken kommit fram till en gemensam definition. 
Studiero, att känna sig trygg och få ökad kunskap, är de viktigaste nycklarna. Arbetet ska 
implementeras under 2021. Vi fortsätter även arbetet mot Sveriges lägsta arbetslöshet, trots 
årets stora prövningar.

Våra framtida förhoppningar och utmaningar ligger i att fortsätta utvecklas i positiv 
riktning. Vi ska satsa på skolan, på fritidsaktiviteter för alla, minska arbetslösheten, 
minimera behovet av försörjningsstöd samt få fram bostäder i olika former för våra äldre. 
Jag är glad över att vi i början av 2022 kan erbjuda 54  lägenheter i det nya äldreboendet 
som nu byggs på Säteriet i Mölnlycke.

Jag är stolt över våra medarbetares stora arbetsinsatser 
under detta speciella år. Utan dessa starka insatser hade 
inte de goda resultaten i våra verksamheter  
varit möjliga. 

5

Välfärdsnämndens ordförande  
Maria Kornevik Jakobsson om 2020

Maria Kornevik Jakobsson (C) 
välfärdsnämndens ordförande

Inledning
ORDFÖRANDE HAR ORDET
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För valtningsberättelse
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING 

Mnkr, där inget annat anges 2020 2019 2018 2017 2016

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Verksamhetens intäkter 986,6 948,6 922,2 900,5 875,4

Verksamhetens kostnader -2 788,5 -2760,5 -2721,2 -2604,7 -2472,3

Årets resultat 270,8 140,9 63,3 119,9 143,7

Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998 33% 32% 30% 30% 30%

Soliditet exkl pensionsförpliktelser före 1998 43% 44% 43% 44% 45%

Nettoinvesteringar 607,2 414,3 337,6 504,3 524,0

Självfinansieringsgrad 76% 86% 73% 57% 57%

Långfristig låneskuld 2 234,2 1 895,5 1 806,5 1 680,3 1 461,4

Antal tillsvidareanställda 2 910 2 917 2 958

KOMMUNEN

Folkmängd 38 246 37 977 37 802 37 412 37 108

Kommunal skattesats 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62

Verksamhetens intäkter 662,6 643,8 616,8 608,3 593,8

Verksamhetens kostnader -2 587,7 -2 587,2 -2 541,9 -2 431,5 -2 301,8

Årets resultat 234,2 110,7 31,0 93,5 118,1

Skatteintäktsutveckling 4,4% 5,0% 2,3% 5,4% 5,4%

Nettokostnadsutveckling * 0,6% 0,4% 5,1% 9,1% 5,8%

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 90% 95% 99% 95% 94%

Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998 32% 31% 28% 29% 28%

Soliditet exkl pensionsförpliktelser före 1998 47% 49% 48% 50% 52%

Nettoinvesteringar 389,7 211,9 214,6 299,2 333,7

Självfinansieringsgrad 94% 113% 74% 71% 69%

Långfristig låneskuld 1 115,3 881,4 868,2 763,0 666,1

Antal tillvidareanställda 2 848 2 856 2 899 2 828 2 748

* exkl jämförelsestörande poster samt slutredovisning av exploatering  

Översikt över verksamhetens utveckling
Härryda kommunkoncerns finansiella utveckling har de senaste fem åren varit god. Så även utvecklingen 
för kommunen som svarar för 90 procent av koncernens omsättning.  För att få en bild av kommunens 
och koncernens ekonomiska ställning, redovisas över en femårsperiod mått från resultaträkning, 
kassaflödesanalys samt balansräkning.       

Ekonomiska begrepp Soliditet Eget kapital i relation till de totala tillgångarna. Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 

 Självfinansieringsgrad Anger hur mycket av årets investeringar som finansieras av egna medel.  
 Resultat efter finansnetto exkl avskrivningar/nettoinvesteringar    

 Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, huvudsakligen räntor.

 Nettokostnadsandel inkl finansnetto Nettokostnad inkl finansnetto/skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning.      
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För valtningsberättelse
DEN KOMMUNALA KONCERNEN

t

Politisk organisation i Härryda kommun
Kommunens politiska organisation gäller från 2019. En 
välfärdsnämnd ansvarar för verksamheterna inom utbild-
ning, kultur, fritid samt socialtjänst. Kommunstyrelsen 
ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och andra kommun- 
övergripande frågor. Det finns en fast beredning som har 
fokus på framtidens välfärd och samhällsutveckling.

Kommunfullmäktige är Härryda kommuns högsta beslu-
tande organ och dess uppgifter framgår av kommunallagen. 
Fullmäktige beslutar i frågor av större vikt för kommunen 
såsom mål och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt 
och andra viktiga ekonomiska frågor. Fullmäktige ska även 
vara ett forum för idéer, debatt och information. I fullmäk-
tige finns en fast beredning  och tillfälliga beredningar vid 
behov. Ledamöterna, som representerar olika partier, utses 
genom allmänna val för en period på fyra år. 

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val 
till riksdagen, region- och kommunfullmäktige, val till 
Europaparlamentet samt folkomröstningar med mera.
Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala 
verksamheten sköts på ett korrekt sätt. För detta arbete 
utser fullmäktige revisorer. 

Revisorerna är oberoende och granskar objektivt och 
självständigt kommunens alla verksamheter samt prövar 
om de bedrivs enligt god revisionssed. I uppdraget ingår 

DEN SAMLADE KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Den kommunala koncernen

Nämnder Koncernföretag

Landvetter Södra  
Utveckling AB, 100%

Styrelseordförande: Per Vorberg (M)
Verkställande direktör: Maria Ådahl   

Ny hållbar stad

Kommuninvest  
ekonomisk förening, 0,3%  

Utlåning av pengar  
och rådgivning

Kommunen  
använder sig av  

privata utförare i viss  
omfattning. 

Störst inom förskolan och 
grundskolan är  

Fridaskolorna AB. 

Inom gymnasiet  
förekommer det många  
utförare med få platser. 

Inom hemtjänsten  
förekommer  

Aidal Care Service AB och 
inom boende LSS anlitas 
Humana och Attendo. 

Familjerådgivningen drivs till 
100 % av  

 St Lukas i Göteborg AB.

Renova AB, 1%
Återvinning och avfall

Gryaab AB, 3%  
Rening av avloppsvatten

Räddningstjänsten  
Storgöteborg, 5% 

Räddningstjänst 

Förbo AB, 42%
Styrelseordförande: Anders Halldén (L)  

Härryda kommun
Verkställande direktör: Peter Granstedt     

Bostadsförsörjning

Härryda Energi AB, 100%
Styrelseordförande: Mikael Johannison (M)
Verkställande direktör: Susanne Ernfridsson     

Distribuera el

Härryda Energi Elhandel AB, 100%  
Elförsäljning

Härryda Vatten och Avfall AB, 100%*

Kommunstyrelsen
Ordförande: Per Vorberg (M)
Förvaltningschef: Peter Lönn

Mark och exploatering
Miljö och hälsoskydd

Trafik
Vatten och avfall

Nämnd för övriga frågor

Välfärdsnämnden
Ordförande:  

Maria Kornevik Jakobsson (C)
Förvaltningschef: Peter Lönn  

Utbildning
Kultur
Fritid 

Socialtjänst

Andra företag med  
ägarintresse

Privata  
utförare

Kommunens samlade verksamhet kan visas med utgångspunkt från nedanstående bild. Den består 
av nämndsorganisationen inom den kommunala sektorn, kommunal- och samordningsförbund, 
tre kommunala koncernföretag samt väsentliga privata utförare. Cirka 90 procent av den samlade 
verksamheten utgörs av kommunen.

Den kommunala koncernen

Mandatfördelning kommunfullmäktige
2019–2022 2015–2018

Moderaterna 13 14

Liberalerna 4 5

Centerpartiet 4 3

Kristdemokraterna 2 2

Socialdemokraterna 10 11

Vänsterpartiet 2 2

Miljöpartiet 4 4

Kommunpartiet 2 1

Sverigedemokraterna 7 5

Sportpartiet 3 3

Oberoende ledamot 0 1
Totalt 51 51

I Härryda kommun styr Alliansen i samverkan med Sportpartiet. 
De har tillsammans 26 av de 51 mandaten i kommunfullmäktige.

* Verksamhet för vatten och avfall lyfts från den 1/1 2021  
  över till kommunens helägda bolag Härryda Vatten och Avfall AB
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För valtningsberättelse
DEN KOMMUNALA KONCERNEN

också att granska de kommunala bolagen och den kom-
munala stiftelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och 
ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges 
uppdrag verkställs och följs upp. Styrelsen har hand om 
samtliga verksamheter som fullmäktige beslutat att inte 
lägga på annan nämnd, bolag, stiftelse eller förening samt 
har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, ut-
veckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet, samt övrig kom-
munal verksamhet som bedrivs i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Styrelsen ansvarar som nämnd 
för samhällsbyggnadsfrågor, teknik- och förvaltningsfrå-
gor och andra kommunövergripande frågor. Kommun-
styrelsen har ett ekonomiutskott. 

Välfärdsnämmden har det politiska ansvaret för utbild-
ning, kultur och fritid, socialtjänst samt stöd och hjälp till 
individer och grupper. Nämnden är även kommunens social- 
och arbetslöshetsnämnd. Nämnden ansvarar genom sin 
förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs 

upp. Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att 
invånarna sätts i centrum samt arbeta för kvalitetsutveck-
ling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden 
de uppgifter som följer av delegation från kommunfullmäk-
tige. Nämnden har ett myndighetsutskott. 

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för myndig-
hetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
byggnadsområdet. De ska också lämna råd, upplysningar 
och information i frågor som rör nämndens verksamhet. 

Överförmyndarnämndens uppgift att förhindra 
att personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, ska 
drabbas av rättsförluster. Nämnden utövar tillsyn över 
förmyndare, gode män och förvaltare samt kontrollerar 
att de utövar sitt uppdrag på ett korrekt sätt. 

Förvaltningsorganisation  
Härryda kommun har en förvaltning bestående tre sek-
torer med fokus på kärnverksamheten (utbildning, kultur 
och fritid, socialtjänst, samhällsbyggnad), en sektor för 
stöd till kärnverksamheten (teknik och förvaltningsstöd) 
samt tre centrala stödfunktioner. Kommundirektören 
är förvaltningschef och kommunens högste tjänsteman. 
Varje sektor leds av en sektorschef. n

Sektorn för socialtjänst, SOC
Barn och familj  |  Funktionsstöd 

Hälsa och bistånd  |  Härryda framtid 
Vård och omsorg 

Utvecklings- och uppföljningsenhet/MAS

Sektorn för samhällsbyggnad, SHB
Mark och exploatering  |  Miljö- och hälsoskydd 

Plan och bygglov  |  Trafik 
Vatten och avfall

Sektorn för utbildning, kultur och fritid, UKF
Förskola  |  Grundskola 

Elevhälsa  | Flerspråkighet | Gymnasium   
Kultur och fritid 

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd, TOF
Fastighet  |  IT  |  Måltidsservice  |  Service 

Städservice  |  Säkerhet

Ekonomi och upphandling
Budget,  Redovisning,  Upphandling

Personal
Lön, Personal,  

Bemanningsenhet,  
Oasen 

Utveckling 
Kansli, Kommunikation, Näringsliv, 

Digital utveckling, Kvalitet, 
Agenda 2030

Kommundirektör
Förvaltningsorganisation

Kommundirektör
Peter Lönn  

(en samlad förvaltning)

Framtidens välfärd och  
samhällsutveckling

Fu
llm

äk
tig

es
 b

er
ed

ni
ng

ar

Tillfälliga beredningar

Valberedning

Kommunstyrelse
- KS enligt kommunallagen
- Samhällsbyggnadsnämnd
- Nämnd för övriga frågor

Ordförande Per Vorberg (M)

Välfärdsnämnd
Utbildning, socialtjänst, kultur, fritid  

Ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C)

Valnämnd
Ordförande Weine Samuelsson (M)

Revisorer
Ingegerd Helén (S)

Miljö- och 
bygglovsnämnd

Ordförande  
Grim Pedersen (M)

Överförmyndarnämnd
i samverkan med  

Kungsbacka, Mölndal, Partille
Ordf Amanda Brown Stjärna (M) 

Mölndal 

Kommunfullmäktige
Ordförande Roger Nordman (M)

Politisk organisation

Page 75 of 439



9

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Från slutet av februari stod det klart att coronapandemin 
skulle få stor påverkan på Härryda kommuns uppdrag 
och verksamheter. Kommunens krisledning har sedan 
dess samordnat det övergripande arbetet och fattat strate-
giska inriktningsbeslut. Parallellt har krisorganisationer-
na inom sektorn för socialtjänst samt utbildning, kultur 
och fritid hanterat mer operativa frågor inom respektive 
verksamheter. Även övriga sektorer och funktioner har i 
olika grad och i olika perioder påverkats.

Generellt har arbetet präglats av snabba anpassningar 
och omställningar efter nya regler och rekommendatio-
ner från myndigheterna i syfte att minska och förebygga 
smittspridning. Egentester för covid-19 infördes tidigt 
i socialtjänstens verksamheter för att i mitten av juni 
erbjudas alla medarbetare. Huvudsyftet har varit att säkra 
bemanningen, då medarbetare med milda symtom kan 
komma tillbaka till arbetet snabbare vid negativt provsvar. 

Under året har många kommunikationsinsatser genom-
förts för att nå både interna och externa målgrupper med 
information.

Anpassningar och nya rutiner
Tidigt betonades vikten av att följa de basala hygienruti-
nerna vid sidan av myndigheternas råd och rekommenda-

tioner. Ett nationellt besöksförbud på äldreboenden och 
gruppbostäder infördes 1 april och hävdes 30 septem-
ber. Resten av året var kommunens hållning att starkt 
avråda från besök. Frånvaron av fysiska besök har gjort 
att brukarna, med stöd av personalen, har kommunice-
rat via Facetime och andra digitala lösningar i mycket 
större utsträckning än tidigare. Uppskattade möten har 
också kunnat genomföras bakom en plexiglasruta som 
alla äldreboenden fick tillgång till i början av sommaren. 
Personalen har jobbat aktivt med att erbjuda aktiviteter 
utomhus, men också med att sätta guldkant på brukarnas 
tillvaro, inte minst kring helger och högtidsdagar.

Under våren startades stödlinjen - en service för 70-plus-
sare som saknade nära och kära som kunde hjälpa dem 
med handling av matvaror och hämtning av mediciner. 
Stödlinjen har även erbjudit samtalsstöd i syfte att minska 
oro och ensamhet. 

För en stor del av personalen har pandemin inneburit att 
de snabbt fått anpassa sig efter nya rutiner och riktlinjer. 
Nya arbetssätt med skyddsutrustning har påverkat deras 
vardag på många sätt. Sjukfrånvaron har periodvis varit 
hög men tack vare god tillgång till vikarier har beman-
ningen fungerat i stort. 

Utmaningar både i nutid och framtid 
Den största utmaningen under 2020 har varit coronapandemin och Härryda kommun har liksom resten av 
världen haft fullt fokus på att hantera dess konsekvenser. Året slutar med en blygsam befolkningsökning på 
0,7 procent och färre bostäder än planerat har färdigställts. Blickar vi framåt så står Härryda inför demo-
grafiska utmaningar när äldre invånare blir fler samtidigt som de i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 

OCH EKONOMISK  STÄLLNING

CORONAPANDEMIN HAR HAFT STOR PÅVERKAN PÅ FÖRVALTNINGEN

Många verksamheter har fokuserat på 
utomhusaktiviteter under året. Äldreträffarna 

runt om i kommunen har till exempel erbjudit 
tipspromenader och promenadsällskap. 

Page 76 of 439



10

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

t

Sammanfattningsvis har sex av sju äldreboenden haft 
brukare med konstaterad covid-19 under framför allt 
våren och hösten. Även ett fåtal brukare inom hemtjänst 
och funktionsstöd har varit drabbade.

Distansundervisning för äldre elever
Inom kommunens förskolor, grundskolor och på  
Hulebäcksgymnasiet har omfattande anpassningar gjorts 
för att förebygga och motverka smitta. Till exempel 
har verksamheterna glesat ut i lokaler och klassrum, 
extrapersonal har funnits med vid skolmåltiderna för att 
minska risken för trängsel och extra städning har ge-
nomförts. Inom förskolan har en stor del av aktiviteterna 
förlagts utomhus och nya rutiner vid lämning och hämt-
ning har införts för att minska risken för smittspridning. 

Grundskolans undervisning bedrevs på plats under hela 
året. I slutet av året tvingades dock enstaka klasser på 
några skolor, helt eller delvis övergå till distansunder-
visning några dagar på grund av smitta bland elever och 
lärare. Terminen 2021 inleddes med distansundervisning 
för högstadiet i hela kommunen.

För Hulebäcksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkes- 
högskolan blev omställningen desto större. Från mars 
gick i stort sett all undervisning över till att bedrivas på 
distans efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Trots restriktioner och avspärrningar kunde ändå ett 
glädjefyllt och högtidligt studentfirande ske på plats för 
Hulebäcks 470 studenter i slutet av maj. Under hösten 
har gymnasieeleverna delvis haft distansundervisning 
och för att minska risken för trängsel har ytterligare en 
skolmatsal öppnat i före detta Tellus lokaler.

Biblioteken har minskat sin service på plats och istället 
hänvisat till sina digitala tjänster. Kulturskolans undervis-
ning har skett på distans. 

Konsekvenser för invånare och folkhälsa
Även om de långsiktiga konsekvenserna är svåra att 
överblicka är det mycket troligt att pandemin innebär en 
negativ påverkan på människors mående och hälsa. I alla 
samhällskriser riskerar redan utsatta personer att drabbas 
hårdast. Risken för psykisk ohälsa ökar till följd av ensam-
het, isolering och oro kopplat till hälsa och försörjning.  
Äldre och andra riskgrupper, unga som har svårt att klara 
av skolan samt personer som lever med våld i hemmet 
eller inte har svenska som modersmål är exempel på mål-
grupper som riskerar att drabbas extra hårt. 

Inom socialtjänstens verksamhet för barn och familjer 
syns ett ökat behov av hjälp och stöd under året. Oros- 
anmälningarna har ökat med drygt 20 procent och 
ansökningar om stöd från barn och familjer med cirka 30 
procent. Ökningen kan förmodligen delvis förklaras av 
pandemin, men också av den allmänna samhällstrenden 
som Härryda är en del av.   

Minskad tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter kan 
påverka folkhälsan negativt. Invånarna har haft begränsad 
tillgång till bibliotek och kulturhus, de flesta evenemang 

har ställts in och idrottshallar har varit stängda i perioder. 
Samtidigt har pandemin fått fler att söka sig ut i naturen 
för rekreation och umgänge. Att fler valde ”hemester” 
innebar att många tog del av kommunens friluftsliv, 
besökte badplatser och vandringsleder såväl som lokala 
besöksmål som Råda Säteri i Mölnlycke. 

Flera av kommunens verksamheter har arbetat för att 
aktivera människor utomhus. Äldreträffarna har till 
exempel erbjudit utesittgympa, tipspromenader och 
promenadsällskap. Vid sidan av ”utomhus-fokuset” har 
många verksamheter erbjudit digitala lösningar och nya 
kontaktvägar, vilket leder till att man når fler och nya 
målgrupper.

Näringslivet har också drabbats hårt
Pandemin har även påverkat stora delar av kommunens 
näringsliv. Flygplatsen och de drygt 100 verksamheterna 
som är direkt kopplade till flygets verksamhet drabba-
des hårt då totalt 76% av alla resenärer försvann under 
2020. Hotell, restauranger och butiker har också haft det 
mycket tufft. Men det finns undantag där företag ökat 
sin omsättning genom att ställa om sin produktion till 
exempelvis munskydd och annan skyddsutrustning. 

Härryda kommun har tillsammans med bland annat 
Business Region Göteborg och Företagsakuten varit 
aktiva och erbjudit företagen råd och stöd, men också 
förlängd betalningstid på fakturor och möjlighet till 
uteservering vintertid. Ambitionen har varit att vara 
närvarande och fånga in företagens utmaningar i linje 
med målet ”Sveriges bästa näringsliv”. 

Nytänkande och ändrade arbetssätt
Pandemin har skapat nya arbetssätt och digitaliseringen 
inom kommunens verksamheter har tagit stora kliv fram-
åt. Distansmöten och hemarbete har drivit på utveckling-
en. Även de politiska mötena gick under året över till att 
helt eller delvis hållas på distans. Många verksamheter 
har också hittat nya vägar att nå sina målgrupper under 
pandemin; allt från filmad sittgympa för äldre till digitala 
sångstunder med öppna förskolan via Facebook. Ett 
annat exempel på en kreativ lösning är egenproduktionen 
av skyddsförkläden till vårdpersonal. Ett initiativ som 
dessutom skapade arbetstillfällen för ett antal nyanlända 
inom ramen för Härryda framtid. 

Påverkan på kommunens ekonomi 
Kommunens kostnader för pandemin under 2020 
beräknas till drygt 30 mnkr. Dessa kostnader har täckts av 
olika former av bidrag från staten – det är till och med så 
att mer pengar har skjutits till än vad kommunen bokfört 
som kostnader. 

Den långsiktiga effekten på kommunens ekonomi är 
väldigt svårbedömd. Kostnader kan komma att uppstå i 
framtiden som en konsekvens av exempelvis ökad arbets-
löshet och nya arbetssätt. Skulle arbetslösheten öka mer 
än beräknat kommer detta att leda till lägre skatteintäkter 
och därmed ett behov av lägre kommunala kostnader.

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 

OCH EKONOMISK  STÄLLNING
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Världen, Europa och Sverige 
År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Corona-
pandemin gav under våren en extremt snabb nedgång 
i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i 
omvärlden. Verksamheten i kommunen fick ställa om i 
rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, 
men i vilken takt återhämtningen kommer att fortgå är 
fortfarande högst osäkert. 

Kommunal verksamhet finansieras huvudsakligen av 
skatteintäkter. Skatteintäkternas storlek för den enskilda 
kommunen påverkas främst av utvecklingen på riksnivå. 
Därför är världskonjunkturen lika viktig för Härryda 
som utvecklingen i den närmaste omgivningen. Globa-
lisering, ny teknik, förändringar i klimat, demografi och 
värderingar förändrar kontinuerligt förutsättningarna för 
människor och samhällen i vår omvärld. Även om vissa 

geopolitiska frågor inte påverkat lika mycket som befarat 
finns det fortfarande osäkerhet kring dessa. Någon skarp 
ljusning för den globala investeringskonjunkturen är svår 
att se i närtid. Sannolikt kommer Härryda kommun, lik-
som andra kommuner, att uppleva de närmaste åren som 
ekonomiskt skakiga. Samtidigt finns ett behov av att rusta 
kommunen för att möta demografiska utmaningar i form 
av fler yngre och äldre invånare. 

Befolkning och bostadsbyggande
Härryda kommuns befolkning uppgick till 38 246 
personer vid årsskiftet 2020/2021. Under 2020 ökade 
befolkningen med 269 personer. Befolkningstillväxten 
har under den senaste femårsperioden legat på en årlig 
ökning om knappt 1 procent. Utfallet för 2020 blev lägre, 
knappt 0,7 procent. 

Det är en lägre ökning än kommunens ambition, och 
orsaken är huvudsakligen ovanligt låg omflyttning i det 
befintliga bostadsbeståndet samt få färdigställda bostäder. 
Årets befolkningsökning fördelas mellan flyttnings- och 
födelsenetto, 186 respektive 83 invånare. Under femår-
sperioden 2016–2020 har det byggts 737 bostäder som 
omfattar 320 småhus och 417 i flerbostadshus. Under 
året färdigställdes 201 bostäder, vilket är 98 bostäder 
fler än föregående år. Enligt bostadsförsörjningsprogram-
met beräknas det under perioden 2021–2025 att startas 
byggnation av nästan 3 500 bostäder. Beroende på bland 
annat konjunktursvängningar kan avvikelser i bostads-
försörjningsprogrammet vad gäller antalet verkliga 
byggstarter att uppstå. Andelen bostäder i flerbostadshus 

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 
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HÄRRYDA OCH OMVÄRLDEN

Årlig ökning av invånarantal 2011–2020
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Kvarteret Tallspinnaren i Säteriets bostadsområde i 
Mölnlycke stod klart med 51 nya hyreslägenheter. 
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kommer att fortsätta att öka successivt i kommunen. 
Härryda kommun är en kranskommun med relativt ung 
befolkning. Andelen invånare i åldersgrupperna 0–19 
år är sex procentenheter högre än rikssnittet, samtidigt 
som andelen över 65 år är cirka tre procentenheter lägre. 
Invånarnas medelålder är 39,5 år, jämfört med 41,4 år i 
riket. Skillnaderna i åldersstruktur gör bland annat att 
kommunen har högre kostnader per invånare för förskola 
och utbildning men lägre kostnader för hemtjänst och 

äldreboende än genomsnittet. Kommunens invånare är 
välutbildade, 90 procent av befolkningen mellan 20 och 
64 år har gymnasial utbildning. 48 procent av dessa har 
dessutom en eftergymnasial utbildning medan rikssnittet 
ligger på 41 procent. Invånarnas inkomster är cirka 19 
procent högre än genomsnittet för resten av landet och 
högst i Västra Götalandsregionen. 

Under året har Förbo färdigställt 51 nya lägenheter i 
kvarteret Tallspinnaren i Mölnlycke. Byggnation av yt-
terligare 102 lägenheter pågår i Landvetter med inflytt-
ning under 2021. 

Totala pensionsförpliktelser 789,7 mnkr  
varav kommunen 786,8 mnkr
Härryda kommun redovisar sedan 2006 enligt fullfondsmo-
dellen och det betyder att hela pensionsskulden inklusive 
ansvarsförbindelsen redovisas i balansräkningen. Ingen del 
av pensionsåtagandet är externt placerad och finanspolicyn, 
som är antagen av kommunfullmäktige, anger att sådana pla-
ceringar kräver ett särskilt fullmäktigebeslut. Långtidsprog-
nosen för pensionsskulden visar att utbetalningarna under 40 
år kommer att bli cirka 400 mnkr högre än kostnaden enligt 
fullfonderingsmodellen, vilket innebär i genomsnitt ett ökat 
likviditetsbehov på cirka 10 mnkr årligen. Bolagens pensions- 
åtagande säkras genom traditionell pensionsförvaltning.

t

Pensionsförpliktelser koncernen Mnkr

Härryda kommun 786,8

Förbo AB 0,0

Härryda Energi AB 2,9

Landvetter Södra Utveckling AB 0,0

Summa pensionsförpliktelser koncernen 789,7

Pensionsförpliktelse kommunen

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 786,8

varav avsättning inklusive särskild löneskatt  227,4

varav ansvarsförbindelse  
inklusive särskild löneskatt 559,4

Antalet färdigställda bostäder 2011–2020

Totalt 
Småhus 
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27%

20–44 år 
28%
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Medelåldern i Härryda kommun är 39,5 år, 
att jämföra med 41 år i riket.

För valtningsberättelse
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Näringsliveti  HÄRRYDA KOMMUN                   NR 2 • NOVEMBER 2020

Företagsklimatet:

Olof Nilsson
är årets företagare

Vi klättrar Folkliv 
i Mölnlycke

Ny Policy 
– Företagen 
prioriteras

Agenda 2030
i toppenEtt dynamiskt näringsliv är en grundförutsättning för ett 

växande Härryda kommun. Det är genom företagande som 
nya arbetstillfällen och förutsättningar för att bo, leva och 
verka i kommunen skapas. Härryda kommun har som mål 
att vara Sveriges bästa näringslivskommun. 2020 placerade 
sig Härryda kommun på plats 7 av landets 290 kommuner 
i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Kom-
munen har också befäst positionen som kommunen med 
den bästa dialogen med och servicen för byggföretag, enligt 
undersökningen Byggdialogindex. 

Kommunens arbete utgår från det näringslivsstrategiska 
programmet fastslaget av kommunfullmäktige. Fokusom-
råden för Härryda kommun är att arbeta med kompetens-
försörjning, kommunens attraktionskraft, infrastruktur, 
markfrågan, företagsklimat och innovationskraft. Under 
året har kommunstyrelsen antagit en näringslivspolicy som 
tar avstamp i tre principer; företagen prioriteras, företagen 
är våra kunder och företagen utvecklar Härryda kommun. 
Alla kommunens verksamheter och medarbetare bidrar till 
att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen. 
Arbetet med näringslivsfrågor är prioriterat och en självklar 
del i ordinarie styrning i linjeorganisationen. 

I kommunen finns över 4 000 aktiva företag. Totalt finns 
cirka 16 897 arbetstillfällen inom kommunens gränser. 

Under 2010–2018 har antalet 
arbetstillfällen i kommunen 
ökat med 21,9 procent, och det 
är den största ökningen inom 
Göteborgsregionen. Arbetslös-
heten inklusive personer i program  
med aktivitetsstöd 16–64 år var vid årets slut 
5 procent vilket är en ökning jämfört med 
föregående år med 1,5 procentenheter. Det kan jämföras 
med 8,8 procent för riket.

Mer än hälften av alla företag i kommunen är enskilda 
näringsidkare och de flesta i denna grupp har inga anställda. 
Den största arbetsgivaren är Härryda kommun och den 
största arbetsplatsen är Landvetter flygplats. I kommunen 
finns flera privata företag där antalet medarbetare överstiger 
200, till exempel LogisNext, Arcam, Cochlear och Emerson.

Efterfrågan på företagsmark överträffar tillgången i hela 
Göteborgsregionen och Härryda kommun är extra attrak-
tivt med tanke på närheten till flygplatsen mellan Göteborg 
och Borås med riksväg 40 som en central nerv. Under året 
har sex företag påbörjat sin etablering i kommunen genom 
att förvärva mark för byggnation med mera. Kommunens 
företagsparker är fulltecknade och arbete ska påbörjas för 
att ta fram fler detaljplaner för verksamhetsmark.

Näringsliveti  HÄRRYDA KOMMUN  •  NR 1 • 2020

Detta händer i

hur funkar  
det?

Sammels gård  i utveckling

Råda säterii ny kostym
Prao 
och praktik

3
  

Landvetter Södra

      frågor till trafikchefen

Näringsliv – förutsättning för en stark kommun

Utifrån demografiska utmaningar
Paradoxalt nog gör Härryda till följd av stora tillfälliga, 
pandemirelaterade tillskott, ett mycket starkt resultat i 
år. Givet de ryckiga förutsättningarna under året är det 
dock inte konstigt. De statliga tillskotten har givit goda 
ekonomiska förutsättningar att hantera pandemin. Samti-
digt kommer den demografiska utvecklingen att ge stora 
utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och 
bemanning framöver. Det blir en stor utmaning att både 
effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant 
som inte kunnat göras till följd av pandemin. Årets starka 
ekonomiska resultat kan skapa förväntningar som inte är 
möjliga att uppfylla på längre sikt.

Kommunkoncernens kanske största utmaning är den 
demografiska utvecklingen de närmaste 10 åren. Befolk-
ningen i riket kommer att öka inom alla åldersgrupper, 
men den största ökningen sker bland våra allra äldsta och 
allra yngsta invånare. En likartad utveckling kommer 
sannolikt att ske i Härryda kommun. Oavsett utveckling-
en i den egna kommunen kommer utmaningen att bestå 
då kostnadsökningen utjämnas mellan kommunerna. 
Samtidigt som andelen invånare över 80 år kommer att 
öka med nästan 50 procent kommer andelen som är i 

arbetsför ålder enbart att öka med 5 procent. Utmaning-
en ligger såväl i att finansiera de förändrade behoven 
som att förse verksamheten med personal. Sannolikt 
kommer denna utveckling att ställa krav på kommunen 
både avseende prioriteringar, förändrat arbetssätt och ny 
finansiering. 

Utifrån finansiella risker och riskhantering  
Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller 
riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för 
finansverksamheten inom kommunen och de helägda bola-
gen. Finanspolicyn för kommunen och Härryda Energi har 
följts. Koncernens långfristiga upplåning uppgår till 2 019 
mnkr, fördelat på Härryda kommun, Härryda Energi samt 
42 procent av Förbo långfristiga skulder. För Härryda En-
ergi har kommunen gått i borgen. Inga borgensåtaganden 
har gjorts för Förbo. Med tanke på tillgångssidan bedöms 
risken av skuldsättningen vara låg.

Under året har borgenspolicyn uppdaterats och beslut om 
utökad borgen till föreningar har fattats. Det innebär en 
högre risknivå, men risken är fortfarande på en mycket  
låg nivå. n

För valtningsberättelse
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För valtningsberättelse
HÄNDELSE  AV VÄSENTLIG  BETYDELSE

Bolagisering av vatten och renhållning  
Under 2020 har ett arbete pågått för att verkställa bola-
giseringen. Kommunfullmäktige fastställde i december 
detaljerna kring det nya bolaget Härryda Vatten och Avfall 
ab och godkände den tillträdande bolagsstyrelsen. Bolaget 
ska vara ett eget helägt kommunalt bolag. Verksamheten 
överförs till det nya bolaget 2021. Kostnaden för verk-
samheten 2020 var 129 mnkr och finansieras via avgifter. 
Anläggningstillgångarna uppgår till 656 mnkr. 

Driften av belysning  
Under 2020 beslutades att kommunens belysning vad 
gäller ägande, drift och underhåll förs över till Härryda 
Energi. Överföringen gäller från 2021.

Landvetter Södra etapp 1  
Avsiktsförklaringen med de sex utvalda byggaktörerna 
som nu ingår i konsortiet för utvecklingen av Landvetter 
Södra etapp 1 antogs 2019. De utvalda bolagen för etapp 
1 är: gbj Bygg, Riksbyggen, Serneke, Skanska, Veidekke 
och Wallenstam. Fokus har under året varit att bygga upp 
en robust organisation i konsortiet. Arbetsgrupper har 
formerats för att hantera totalekonomin, genomförande-
frågor samt gemensam målbild. 

Härryda – här vågar vi!  
Kommunens vision fastställdes av kommunfullmäktige 
2019. Alla verksamheter har varit med och jobbat fram 
underlag för gemensamma förhållningssätt utifrån 
visionen: ”Härryda - här vågar vi!” 

Kommunen
Plan fastställd för inflyttning på nya äldreboendet 
på Säteriet Ett nytt äldreboende planeras att öppna 
den 1 januari 2022 på Säteriet i Mölnlycke. Det kommer 
att drivas av Attendo och Härryda kommun ska köpa 
54 platser. Tre månader från öppnandet ska kommunen 
belägga 54 platser och därför har en plan för inflyttning 
upprättats.

Organisationsförändring  
Från årsskiftet tillhör vuxenutbildningen sektorn för 
socialtjänst och ingår i verksamheten Härryda framtid. 
En gemensam organisation underlättar samverkan och 
samarbete och ger bättre förutsättningar för att kunna 
kraftsamla kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

Avtal med Nytida AB  
Övergång till Nytida ab för driftentreprenad av Hjortens 
gruppbostad och dagliga verksamhet gjordes under våren.

Arena och bostäder i Mölnlycke fabriker  
Samtidigt som 600 nya bostäder byggs strax intill det 
gamla industriområdet i Mölnlycke bygger kommunen 
en ny idrottsarena. Med två stora hallar och plats för 
cirka 1 600 sittande åskådare, kafé, utställningsyta och 
små butikslokaler blir arenan den största idrottsarenan 
i Härryda kommun och kan tas i drift vid halvårsskiftet 
2021. Kostnaden beräknas uppgå till 135 mnkr.

Försäljning och inköp av mark  
Under året såldes kommunal mark för 146 mnkr. Under 
året har verksamhetsmark sålts i Bårhult företagspark, 
Björröd och Björkåsen. Mark för bostäder har sålts på 
Idrottsgatan, i Landvetters Backa, Säteriet (säbo) och 
Stenhuggeriet. Inga större markinköp inom ramen för 
kommunen exploateringsverksamhet är gjord. 

Nytt vattenverk i Hindås  
Under 2020 har nya avrop inom ramen för samver-
kansavtalet mellan Härryda kommun och Svevia med 
en omslutning om 72 mnkr gjorts. Gjorda beställningar 
avser överföringsledningar mellan orterna Hindås och 
Landvetter samt ledningar från intagsstationen i Västra 
Nedsjön till det nya vattenverket. Projektet är indelat i 
fyra etapper: överföringsledningar, råvattenpumpstation, 
högvattenreservoar och vattenverk. Projektering på 
vattenverket pågår och upphandling av entreprenaden 
genomförs under 2021.

Utgiften för vattenverket beräknas uppgå till 547 mnkr 
och uppgick 2020 till 105 mnkr.

Gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke fabriker  
Kommunen har tecknat avtal om att köpa en gymnastik- 
och trampolinhall i Mölnlycke fabriker. Förväntat tillträde 
till hallen är 2021. n

Utveckling skapar förändringar 
I takt med att vi bygger, investerar, säljer mark och inför nya driftsformer, skapas nya  
möjligheter till utveckling.

Tre betydande rättstvister  
i kommunen pågår

• Skanska Sverige AB. Fakturor om 2 mnkr bestrides 
och avser dagvattenparken i Mölnlycke på grund av 
felprojektering. 

• RenoNorde, rättslig process pågår. Kommunen är 
inte nöjd med utförda tjänster inom renhållning, 1,5 
mnkr. 

• Trafikverket. Rekvirering om 7,2 mnkr från 
Trafikverket med otillräckligt underlag har bestridits. 
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Året har inneburit fortsatt uppbyggnad för arbetssätt och processer kring kommunens styrmodell.  
Alla verksamheter varit med och jobbat fram underlag för gemensamma förhållningssätt utifrån 
visionen ”Härryda – här vågar vi!”

För valtningsberättelse
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

t

      Styrning av koncernen 
Kommunfullmäktige tillsätter representanter till bola-
gens styrelse. Sammansättningen beslutas i samband med 
årsstämman och motsvarar aktuell politisk representation 
i respektive kommun. Kommunerna styr bolagen även 
genom ägardirektiv och bolagens styrelse ska inhämta 
Härryda kommunfullmäktiges ställningstagande inför 
beslut av principiell karaktär eller av större vikt.

 Styrning av Härryda kommun
Härryda kommuns styrmodell innebär att styrning sker med 
hjälp av vision, förhållningssätt, inriktningar och mål utöver 
de ekonomiska ramarna. Styrmodellen infördes från och 
med 2019 och även 2020 har inneburit fortsatt uppbyggnad 
för arbetssätt och processer kring styrmodellen. 
Alla verksamheter har varit med och jobbat fram underlag 
för gemensamma förhållningssätt utifrån visionen. 

Styrning och uppföljning  
av den kommunala verksamheten

Kommunens vision och förhållningssätt

Verksamhetens grunduppdrag

Ekonomistyrning
Ekonomiska ramar

Resultats- 
fördelningsmodell

Investeringar
Ekonomistyrnings- 

principer

Kvalitetsstyrning
Kvalitetssäkring av 
grunduppdraget 

och  
kvalitetsindikatorer

Målstyrning
Prioriterade mål med 

inriktningar  
och uppdrag

Prioriterade frågor  
i utvecklingsarbetet

Styrmodellen innehåller följande delar:
Vision: Härryda – här vågar vi! 
I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och 
företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar 
lösningar som håller för kommande generationer. 
Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.

Verksamhetens grunduppdrag
Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och 
andra både statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget 
ska beskriva varför verksamheten finns, vad den ska göra och för 
vem. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid. 

Ekonomiska ramar, prioriterade mål och kvalitet
Politikerna, inom parti, block eller annan gruppering utarbetar en 
strategisk plan som antas av kommunfullmäktige. Den strategiska 
planen beskriver det som politiken vill åstadkomma under man-
datperioden, både vad gäller kommunens roll som serviceutförare 
och rollen som demokratiaktör/samhällsutvecklare. 
Den årliga budgeten utgår från den strategiska planen och ska ge 
konkretiseringar, främst med fokus på serviceuppdraget. Budgeten 

som fastställs av kommunfullmäktige anger ekonomiska ramar och 
prioriterade mål, inriktningar och uppdrag. Utifrån detta utarbetas 
nämndspecifika verksamhetsplaner där även kvalitetsindikatorer 
ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag och inriktningar.
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Förhållningssätten ska uttrycka vad som ska känneteckna 
hur vi är och agerar i vårt arbete, för att gemensamt sträva 
mot visionen. Förhållningssätten ska vara kulturskapande 
för kommunen som organisation. Ambitionen är att 
förhållningssätten ska vara på plats under första halvåret 
2021.

En annan bärande del i styrmodellen är att tydliggöra 
verksamheternas grunduppdrag och att säkerställa 
kvaliteten i grunduppdraget. Styrmodellen behöver 
kontinuerligt vidareutvecklas i gemensam dialog mellan 
politik och förvaltning för att säkerställa att den ger 
ändamålsenlig och effektiv styrning av kommunens 
verksamheter. 

Budget och verksamhetsplaner
Budget beslutas av kommunfullmäktige i juni varje år. 
En viktig övergripande del i styrmodellen är vision 
och förhållningssätt. Visionen utgör en gemensam 
ledstjärna och pekar ut riktningen för kommunen. 
Under 2020 antog kommunfullmäktige majoritetens 
budget för 2021 och plan för 2022–2025. I samband 
med detta tar kommunfullmäktige också beslut om 
politiska styrdokument med inriktningar och uppdrag. 
Under hösten som följer tar respektive nämnd – 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden – fram 
verksamhetsplaner för kommande verksamhetsår, vilka 
noteras av kommunfullmäktige i november.

Uppföljning
Uppföljningen ingår som en del i kommunens 
planerings- och styrsystem. Hur budget och utfall 
stämmer överens, är ett mått på den kontroll som 
kommunens beslutsfattare har över den egna ekonomiska 
utvecklingen. Under året görs fem uppföljningar med 
prognoser inklusive delårsbokslut per den 31 augusti, 
samt ett årsbokslut. I samband med delårsbokslut och 
bokslut gör nämnderna även en verksamhetsberättelse 
med uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi. 
Kvalitetssäkring av uppdragen sker löpande under året 
med hjälp av kvalitetsindikatorer och kvalitetsfaktorer i 
respektive nämnd samt i verksamhetsberättelserna.

Uppföljning av uppdragen görs i årsredovisningen under 
verksamhetsberättelserna på sidorna 49–66. 

I samband med delårsbokslut och årsbokslut 
sammanställs och analyseras prognos och resultat för 
kommunens bolag i en sammanställd redovisning. 

En redovisning av bolagen görs på sidorna 67–69. 

Uppföljning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt består enligt  
6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) i att ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. I uppsiktsplikten ingår även att 
styrelsen ska ha uppsikt över sådan avtalssamverkan 

som sker enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt 
annan lag eller författning. Styrelsen ska vidare ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs  
i kommunala bolag, stiftelser och föreningar samt i  
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
Av reglementet för kommunstyrelsen framgår att 
styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning 
samt att styrelsen ansvarar för att fullmäktiges 
uppdrag verkställs och följs upp. För att fullgöra 
sina uppgifter utövar styrelsen löpande tillsyn och 
kontrollerar att nämnder och bolag följer fullmäktiges 
angivna mål och riktlinjer. Kommunstyrelsen 
har rätt att göra påpekanden, lämna råd och 
anvisningar. Om nödvändigt kan styrelsen föreslå 
att kommunfullmäktige ingriper. Kommunstyrelsen 
har formaliserat hur uppsiktsplikten ska fullgöras 
genom att den 5 mars 2020 § 110 anta riktlinjer 
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Det har vid 
kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikten inte 
framkommit annat än att verksamheten under 2020 
i berörda hel- och delägda bolag bedrivits i enlighet 
med av fullmäktige uppställda ändamål och inom de 
kommunala befogenheterna. Det som framgår av 
bolagens årsredovisningar och övrig rapportering leder 
inte heller till någon annan slutsats.

Intern kontroll 
Syftet med intern kontroll är att säkerställa att 
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt, att tillförlitlig finansiell 
rapportering sker samt att lagar och regelverk efterlevs. 
Nämnderna antar årligen en plan för intern kontroll 
för att följa upp att verksamheten bedrivs enligt de 
mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt enligt 
bestämmelser i lag och författning. Planen utgår från 
en analys där förvaltningen identifierat och värderat 
risker utifrån sannolikheten att de faller ut och hur 
väsentliga följderna är om så sker. Under året genomförs 
uppföljning och kontroller. Resultatet av den interna 
kontrollen redovisas i samband med årsbokslutet till 
välfärdsnämnden och till kommunstyrelsen. 

Under 2020 har metoden som används utvecklats i syfte 
att hantera mer relevanta risker och därigenom utveckla 
internkontrollen som verktyg för verksamhetsutveckling 
och kvalitetssäkring. Utvecklingen av den interna 
kontrollen beaktar den revision som utfördes av 
revisions- och konsultbolaget ey och som presenterades 
i mars 2020 på uppdrag av kommunens revisorer. 
Arbetet med intern kontroll kommer fortsätta utvecklas, 
bland annat genom tydligare riskkartläggning och 
prioritering. En ytterligare utveckling är att även miljö- 
och bygglovsnämnden antar en plan för intern kontroll, 
liksom valnämnden vid de år det är val. n

För valtningsberättelse
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN
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Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål
Utfall 
2020

Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

▲ Soliditetsnivån ökar  
med en procentenhet per år. Förändring av soliditet 1 2 0 0 

● Resultatet är 2,5 procent av  
     verksamhetens nettokostnader.

Resultatets andel av verksam-
hetens nettokostnader, % 13,6 7,0 3,4 6,4 

Resultatet för koncernen uppgår till 13,6 % av verksamhetens nettokostnad och målet uppnås både för 2020 samt för 
fyraårsperioden. Soliditeten ökar med en procentenhet till 33 %, vilket innebär att målet uppnås för 2020 men inte mätt för 
fyraårsperioden. 

Genom ägardirektiv regleras dessutom lönsamhet, soliditet och avkastning.

För valtningsberättelse
GOD EKONOMISK  HUSHÅLLNING

Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Måluppfyllelsen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder. Kommunfullmäktiges finansiella mål syftar bland 
annat till att klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet på sikt.

Finansiella mål
Utfall 
2020

Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

● Soliditetsnivån ökar  
med en procentenhet per år. Förändring av soliditet 1 3 -1 1

● Resultatet är 2,5 procent av  
     verksamhetens nettokostnader.

Resultatets andel av verksam-
hetens nettokostnader, % 11,4 5,3 1,5 4,8

Det finansiella målet ”soliditeten ökar med en procentenhet per år” uppnås både under 2020 och för fyraårsperioden.  
Soliditeten ökar med en procentenhet från 31 procent till 32 procent. Tack vare det goda resultatet om 234 mnkr ökar soliditeten 
trots en hög investeringsvolym samt ökad upplåning med 200 mnkr till 900 mnkr.

Resultatet för 2020 uppgår till 11,4 procent av verksamhetens nettokostnad vilket är högre än målsättningen 2,5 procent. Det 
betyder att målet nås både för det enskilda året och sett över en rullande fyraårsperiod. Detta trots ett svagt resultat 2018.

  Uppföljning av mål – koncernen

I samband med antagande av budget för 2020 har kommunfullmäktige fastställt att de finansiella målen för god ekonomisk 
hushållning omfattar såväl kommunen som koncernen. De finansiella målen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder.

t

Målen för god hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för 
sitt nyttjande av kommunal verksamhet. Det övergripande målet är att vi efterlämnar miljömässiga, 
sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt

God ekonomisk hushållning 

  Uppföljning av mål – kommunen

I kommunallagen anges att det för ekonomi och verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål och fyra verksamhetsmål.  Sammantaget 
bedöms Härryda kommun uppnå god ekonomisk hushållning.  Det mycket goda resultatet för 2020 bidrar till att de fi-
nansiella målen uppnås både 2020 och för den senaste fyraårsperioden. Av fyra verksamhetsmål bedöms två som uppfyllda 
och två som delvis uppfyllda. Det innebär en förbättring jämför med 2019.
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Politiskt prioriterade  
områden Indikator

Utfall 
2020

Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

▲ Bostadsbyggandet 
utformas så att en 
befolkningsökning på 
lägst 1,5 % kan mötas 
med alla bostäder 
i alla ägande- och 
upplåtelseformer.

Befolkningstillväxt, andel (%) 0,7 0,5 1,1 0,8

Antal färdigställda lägenheter 201 103 197 81

Andel av större exploateringsområden med alla tre  
upplåtelseformerna, % 80 80 60 50

Antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade  
områden med flerbostadshus (1–5 rum och kök) 5 5 5 5

Antalet färdigställda lägenheter har inte mött en befolkningsökning på lägst 1,5%. Antalet har dock fördubblats jämfört med före-
gående år och kunde bidragit till en högre befolkningsökning. Med de projekt som finns i bostadsförsörjningsprogrammet för de 
närmaste åren samt de detaljplaner som kommunen arbetar med, bör målet på sikt uppfyllas med god marginal.

● Full behovstäckning inom 
förskoleverksamheten 
och föräldrar kan välja 
verksamhetsform.

Antal barn som ej erhållit plats inom fyra månader  
(accepterar fler än ett alternativ) 0 0 0 0

Andel föräldrar som får förstahandsval beträffande  
verksamhetsform, % 100 100 100 100

Vårdnadshavare har erbjudits att välja mellan förskola och familjedaghem. Kommunen har klarat full behovstäckning och alla 
föräldrar har fått sitt förstahandsval beträffande verksamhetsform.

▲ Alla elever har efter 
slutförd grundskola  
eller gymnasieutbildning 
tillräcklig kompetens 
för arbete eller fortsatta 
studier.

Andel elever behöriga till gymnasieskolan, % 92,9 91,7 93,1 93,4

Andel elever med examen inom fyra år, inklusive IV/IM, % 80,7 77,8 77,3 76,3

Arbetslöshet, inklusive personer i program med aktivitets-
stöd, 18–24 år (% av befolkningen i Härryda kommun) 7,0 4,8 3,9 2,5

Arbetslöshet, inkl personer i program med aktivitetsstöd, 
18–24 år (% av befolkningen i länet) 10,7 7,8 7,1 5,1

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Andelen elever från grundskolan som blev behöriga till gymnasiet är fortsatt hög och 
andelen elever som tar studentexamen inom fyra år är fortsatt hög i förhållande till andra kommuner. Även om alla elever inte 
når gymnasieexamen så går många ut till arbete och försörjning - både de som studerat på yrkesprogrammen och de som 
läst högskoleförberedande program. Några fortsätter ett fjärde år och en del läser vidare på Vuxenutbildningen i den takt som 
passar dem bäst. Ungdomsarbetslösheten har ökat, men är låg jämfört med övriga kommuner i regionen.

● Det finns bostäder av 
god kvalitet och god 
tillgänglighet för äldres 
och funktionsnedsattas 
bedömda behov.

Antal ej verkställda beslut inom tre månader  
avseende särskilt boende 14 28 19 7

Behov av särskilt boende, personer 300 330 338 307

Antal platser särskilt boende 296 288 288 288

Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta 
över 19 år, personer 131 130 129 116

Antal lägenheter för funktionsnedsatta 126 127 124 115

Målet bedöms vara uppfyllt. Antalet äldre i behov av plats på särskilt boende har för 2020 varit färre än beräknat.  
Trots detta har det med anledning av covid-19 ibland tagit lite längre tid att erbjuda plats. 14 personer har väntat längre än tre 
månader på verkställande av sitt beslut, varav hälften erhållit minst ett erbjudande, men tackat nej. Av de sju som ej erhållit något 
erbjudande alls är en person bosatt i Härryda kommun. Övriga med beslut utan erbjudande bor i de flesta på särskilt boende i 
annan kommun. Vid årsskiftet fanns ca 25 lediga platser, varav 6 stycken på covid-enheten vilka ej erbjudits boende på vanligt 
sätt. Att flera lägenheter varit lediga beror på en kombination av tillfälligt användande av permanentplatserna som korttidsplatser, 
samt att smittläget vid mättillfället inte medgav erbjudande av vissa lediga lägenheter. Lediga lägenheter erbjuds alltid så fort  
det blir möjligt.
För målgruppen funktionsstöd pågår ett arbete med att hitta en bra balans mellan behov och utbud av bostad med särskild ser-
vice. Färre personer än prognostiserat har varit i behov av en bostad med särskild service. Fem personer väntade vid årsskiftet 
på plats och alla hade erhållit minst ett erbjudande eller hade en pågående planering. För några barn/ungdomar med särskilda 
behov köper kommunen plats av annan vårdgivare.

För valtningsberättelse
GOD EKONOMISK  HUSHÅLLNING

Målen avser bostadsbyggande, förskoleverksamhet, grundskola och gymnasium samt bostäder för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Nedan redovisas fastställda verksamhetsmål med förvaltningens bedömda måluppfyllelse.

Uppföljning av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt

n
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För valtningsberättelse
EKONOMISK  STÄLLNING

Ekonomisk ställning – finansiell analys
Syftet med den finansiella analysen är att visa om koncernen och kommunen upprätthåller en god 
ekonomisk hushållning, genom att redovisa ekonomisk utveckling och ställning över tiden.

  KONCERNEN
Sammanställd redovisning tas fram för att ge en bild 
av kommunens åtaganden oavsett i vilken juridisk 
form verksamheten bedrivs. Resultatet för koncernen 
är 271 mnkr, vilket motsvarar åtta procent av 
omsättningen på 3,3 miljarder. I redovisningen ingår 
förutom kommunen även Härryda Energi, Förbo 
och Landvetter Södra Utveckling. Kommunen äger 
100 procent i Härryda Energi och Landvetter Södra 
Utveckling samt 42 procent i Förbo. Kommunens 
andel i koncernen är cirka 90 procent.  

Årets resultat är 270,8 mnkr  
Koncernens resultat visar 270,8 mnkr, vilket är 130 
mnkr högre än 2019 vilket beror på att kommunen 
redovisar bättre resultat 2020. Före koncern-
elimineringar redovisar Härryda Energi 20,2 mnkr, 
Förbo 28,2 mnkr (kommunens andel, totalt redovisar 
Förbo plus 66,4 mnkr) och Landvetter Södra 
Utveckling ett nollresultat. Resterande på 234 avser 
kommunens resultat. För de senaste fyra åren redovisas 
en god resultatutveckling. 

Kostnader och intäkter – marginell ökning
Bruttokostnaderna uppgick till 2 982 mnkr, vilket 
är en höjning med 34 mnkr jämfört med 2019. 

Nettokostnaderna minskade med 5 mnkr till 1 995 mnkr.  
Dryga 90 procent av bruttokostnaderna hänför sig till den 
kommunala verksamheten, vilket är oförändrat jämfört 
med de senaste åren. Verksamhetens intäkter uppgick till 
987 mnkr vilket motsvarar en ökning med 38 mnkr. Skatter 
och utjämning i den primärkommunala verksamheten är 
2 307 mnkr, vilket är en ökning med 4,4 procentenheter. 
Verksamhetens kostnader uppgick till 91 procent av 
de totala intäkterna, vilket är en förbättring med tre 
procentenhet jämfört med 2019. Finansiella kostnader är 
44 mnkr och finansiella intäkter 3 mnkr.  

Investeringar för 607 mnkr  
och stärkt soliditet  
Bruttoinvesteringarna är 616  mnkr och nettoinvesteringar-
na inom koncernen uppgår till 607 mnkr. Av de redovisade 
investeringarna kan 390 mnkr kopplas till kommunen. Av 
årets investeringar har 76 procent finansierats via koncer-
nens interna kassaflöde, vilket är en försämring  med tio 
procentenheter jämfört med föregående period. Orsaken  
är en högre nettoinvesteringsnivå 2020. Soliditeten har 
stärkts med en procentenhet till 33 procent, vilket främst 
beror på det goda resultatet. Den långsiktiga skulden 
uppgår till  2 234 mnkr, vilket är en ökning med 335 mnkr. 
2 019 mnkr avser banklån och 215 mnkr avser långsiktig 
skuld till va-kollektivet samt skuld för gatukostnadsersätt-
ning och investeringsbidrag. Under året har nya lån uppta-
gits med 339 mnkr och 4,7 mnkr amorterades. Koncernens 
likvida medel uppgick till 526 mnkr, vilket är en ökning 
med 335 mnkr jämfört med 2019. 

  KOMMUNEN
RESULTAT

Positivt resultat 234 mnkr – uppfyller mål
för god ekonomisk hushållning 
Resultatet är det bästa kommunen haft och är 180 mnkr 
 bättre än budgeterat. Det motsvarar 11,4 procent av 
verksamhetens nettokostnader, som uppgår till  
2,1 mdkr. I resultatet ingår extra tillskott om sammanlagt 
95 miljoner från staten i form av ett generellt 
statsbidrag ”välfärdsmiljarder” samt coronastöd. 
Intäkter från exploateringen tillför 69 mnkr varav 
52 mnkr är en ersättning avseende Mölnlycke 
fabriker. Resultatet exklusive tillskott från staten och 
exploateringsintäkter uppgår till 70 mnkr. Ytterligare 
budgetavvikelser redovisas på sidan 22 samt under 
avsnittet verksamhetsredovisning. Resultatet är 123 mnkr 
starkare än föregående år och snittresultatet för de 

Resultaträkning, mnkr
BOKSLUT

2020 2019 2018 2017

Resultat före koncerneliminering

Härryda kommun 234,2 110,7 31,0 93,5

Härryda Energi AB 20,2 3,7 1,3 1,4

Landvetter Södra Utv AB 0,0 0,0 -1,3 -

Andel av Förbo AB:s resultat 28,2 26,6 35,3 25,0

Justering utdelning -11,8

Summa 270,8 140,9 66,3 119,9

Resultat efter koncerneliminering

Härryda kommun 241,2 124,2 36,6 98,4

Härryda Energi AB 12,7 -9,1 -5,8 -4,6

Landvetter Södra Utv AB -0,2 26,7 -0,5 -

Andel av Förbo AB:s resultat 28,9 -0,9 36 26,1

Justering utdelning -11,8

Summa 270,8 140,9 66,3 119,9

Förändrad redovisning från och med 2020 inom koncernen avseende 
bokslutsdispositioner och skatt. Det är orsaken till HEAB:s resultatökning. 

t
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För valtningsberättelse
EKONOMISK  STÄLLNING

t

senaste fyra åren är 117 mnkr. Balanskravet uppnås och 
de två finansiella målen uppnås både för 2020 och för 
den senaste fyraårsperioden.

Intäkter och kostnader – oförändrade nivåer 
Verksamhetens intäkter är 663 mnkr vilken är en 
marginell ökning med 19 mnkr jämfört med 2019. 
Kostnaderna är oförändrade och uppgår till 2 588 mnkr. 
Personalkostnaderna är den största kostnadsgruppen och 
uppgår till 1 689 mnkr vilket är en ökning på 30 mnkr. 
Antalet anställda har minskat något och löneökningen 
är enligt budgeterad nivå på 2,5 procent.  Kostnader för 
avskrivningar ligger på samma nivå som 2019, 130 mnkr.  

Verksamhetens nettokostnader  
och skatteintäkter 
Verksamhetens nettokostnader bör vara lägre än 
kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
Ett mått på detta är nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och utjämningsbidrag, som visar 
hur stor del av skatteintäkterna som går till den 
löpande verksamheten. Om en nettokostnadsandel 
redovisas under 100 procent har kommunen en 
positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. 
Nettokostnadsandelen är 90 procent, vilket är en 
förbättring med fem procentenheter jämfört med  
2019. Verksamhetens nettokostnader uppgick till  
2 056 mnkr, och skatteintäkter och utjämningsbidrag 
uppgick till 2 307 mnkr. Nettokostnaden har minskat 
med 0,8 procentenheter medan skatteintäkter 

och utjämning har ökat med 4,4 procentenheter. 
I genomsnitt har kommunen under den senaste 
fyraårsperioden en marginell skillnad i ökningstakt 
mellan nettokostnad respektive skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. Nettokostnaderna har i genomsnitt 
stigit med 3,2 procentenheter och skatteintäkter och 
utjämningsbidrag har stigit med 4,3 procentenheter 
under perioden. Exkluderas redovisning av 
exploateringsintäkterna från verksamhetens 
nettokostnad landar ökningen 2020 istället på en 
ökning på 0,6 procentenheter. Förändringen som 
redovisas ovan bör ses över flera års tid.

Investeringar på 390 miljoner kronor och en 
självfinansieringsgrad på 94 procent 
Kommunen strävar efter en investeringsverksamhet med 
god planering och framförhållning, och med en jämn 
investeringsnivå över tid. Årets investeringar uppgår 
till 390 mnkr, vilket är den högsta nivå kommunen 
haft. Nivån är dock 408 mnkr lägre än budgeterat 
vilket till stor del beror på tidsförskjutningar och 
fördröjningar av projekt till följd av överklagande och 
ytterligare utredningar. Årets investeringar landar under 
kommunfullmäktiges taknivå på 500 mnkr. De två enskilt 
största investeringarna 2020 är det nya vattenverket på 
105 mnkr och Fagerhutskolan i Hindås på 100 mnkr.  
Läs vidare om fler investeringar och budgetavvikelser 
under avsnitt Verksamhetsredovisning samt på 
sidan 46. Av årets nettoinvesteringar finansierades 
94 procent via årets resultat och avskrivningar, 
vilket är 19 procentenheter lägre än föregående år. 
Nettoinvesteringarna är 16,9 procent av skatteintäkter 
och utjämningsbidrag, vilket är 7,6 procentenheter högre 
än 2019. Kommunen hade under perioden 2017–2019 
en total investeringsvolym som var högre jämfört med 
kommunerna i Västra Götaland och övriga riket. Det 
förklaras främst av befolkningstillväxten. 

Ökad soliditet till 32 procent 
Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka 
på lång sikt, och visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som kommunen själv finansierat, det vill 
säga kommunens eget kapital i förhållande till det 

-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%

Nettokostn                 Skatteintäkter mm 

2017 2018 2019 2020

Förändring av nettokostnader och skatteintäkter  
2017–2020

2017 2018 2019 2020
0

100
200
300
400
500
600

490

215

338
414

607

299
212

390

2016 2017 2018 2019
Kommunen             Koncernen

0

30

60

90

120

150

118
144

120
94

66

31

141
111

Nettoinvesteringar 2017–2020, mnkr

2016 2017 2018 2019
Kommunen             Koncernen

0

30

60

90

120

150

118
144

120
94

66

31

141
111

2017 2018 2019 2020
0

10

20

30

40

50

29 28 31 32 33323030

Soliditetsutveckling, 2017–2020, %

Page 87 of 439



21

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

För valtningsberättelse
EKONOMISK  STÄLLNING

t

bokförda värdet på tillgångarna. Faktorer som påverkar 
soliditeten är resultatutvecklingen samt tillgångarna 
och skuldernas förändring. Vid bedömning av den 
ekonomiska situationen är det soliditetens utveckling 
snarare än den absoluta nivån som är mest intressant. 
För 2020 uppgår soliditeten till 32 procent, vilket är en 
ökning med en procentenhet. Orsaken till en ökning 
med  enbart en procentenhet trots ett så bra resultat 
beror främst på nyupplåning om 200 mnkr och den 
höga investeringsnivån. Det finansiella målet för god 
ekonomisk hushållning anger att soliditeten ska öka med 
en procentenhet per år. Målet har uppnåtts både för 2020 
och för den senaste fyraårsperioden. 

Tillgångarna är 3 699 miljoner kronor 
De totala bokförda tillgångarna är 3 699 mnkr, vilket är 
en ökning med 588 mnkr jämfört med 2019. Ökningen 
beror på  hög investering- och likviditetsnivå. Av anlägg- 
ningstillgångarna, som uppgår till 2 860 mnkr, avser 2 807 
mnkr kommunens inventarier, anläggningar och bygg-
nader. Resterande avser finansiella anläggningstillgångar. 
Tomtmark till försäljning uppgår till 128 mnkr, vilket är 
en marginell minskning. Av kommunens använda lokalyta 
på 213 419 m2 äger kommunen 89 procent. 

Långfristiga skulder är  
1 115 miljoner kronor 
Skulden vid årsskiftet är 1 115 mnkr varav 900 mnkr 
avser banklån och 215 mnkr avser en bokförd skuld 
anläggningsavgifter för vatten och avlopp samt för 
gatukostnadsersättning och investeringsbidrag. Skulden 
är 234 mnkr högre än föregående år. Utökad upplåning 
gjordes med 200 mnkr under juni månad för att säker-
ställa likviditet för kommunens budgeterade investe-
ringar. En försiktighetsåtgärd som gjordes i samband 
med den osäkerhet på finansmarknaden som covid-19 
förde med sig. Skulden för anläggningsavgifter för 
vatten och avlopp samt skuld för gatukostnadsersättning 
och investeringsbidrag har ökat med 34 mnkr. Kom-
munen långfristiga externa upplåning på 900 mnkr är 
i nivå med budgeten. Den totala skuldsättningsgraden, 
som även omfattar avsättningar, är 68 procent och har 
minskat med 1 procentenhet jämfört med 2019. 

Kommunalskatt 
Den totala kommunalskatten i Härryda kommun var 
under år 2020 32,35 kr per intjänad hundralapp för 
en person som inte var medlem i Svenska kyrkan. 
20,62 kronor gick till kommunen, 11,48 kronor gick 
till regionen och 0,25 kronor till begravningsavgift. 
Kommunens skattesats är oförändrad 2020 och har  
varit oförändrad sedan 2008. 

RISK
Likviditet på 525 miljoner kronor 
Kassalikviditeten, uppgår till 525 mnkr vilket är en 
ökning med 338 mnkr. Ökningen beror på nyupplåning 
med 200 mnkr. Kommunen har en likviditetsreserv i 
form av en kreditgräns på kommunens koncernkonto 
på 150 mnkr, varav 20 mnkr kan utnyttjas av Härryda 
Energi. Krediten utnyttjades inte under 2020. 
Målsättningen är en likviditet runt 0. Kassalikviditeten 
uppgick till 119 procent, vilket är en ökning med 48 
procentenheter jämfört med föregående år. 

Pensionsskuld på 787 miljoner kronor
Härryda kommuns pensionsskuld redovisas som 
avsättning och var 786,8 mnkr år 2020, varav 71 
procent avser pensioner intjänade före 1998 och är en 
minskning med 3 procentenheter jämfört med 2019. 
Pensionsskulden intjänad efter 1998 har däremot ökat 
med 11 procent. Skulden beräknas av kpa Pension. 
Jämfört med förra året har totala pensionsskulden ökat 
med 12 mnkr. Under året har pensionsutbetalningar, 
inklusive löneskatt, gjorts med 41 mnkr varav 
utbetalningar intjänade före 1998 uppgick till 34 mnkr. 
Långtidsprognosen för pensionsskulden visar att 
utbetalningarna under 40 år kommer att bli cirka 400 
mnkr högre än kostnaden enligt fullfonderingsmodellen, 
vilket innebär ett i genomsnitt ökat likviditetsbehov på 
cirka 10 mnkr årligen. 

Borgensåtaganden 316 miljoner kronor 
Kommunens borgensåtaganden var 316 mnkr, 
vilket är en ökning med 41 mnkr jämfört med 2019. 
Kommunfullmäktige beslutade under året att utöka borgen 
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till Pixbo Tennis med 40 mnkr.  Åtagandena består till 85 
procent av förpliktelser mot kommunens egna och delägda 
bolag och organisationer. Åtaganden för föreningar som 
verkar inom kommunen har ökat från 8 mnkr till 48 mnkr 
i samband med ökad borgen för Pixbo Tennis. Kommunen 
har utöver detta ett åtagande för Kommuninvest AB:s 
förpliktelser. För närvarande bedöms åtagandena inte 
utgöra någon väsentlig risk för kommunen.

KONTROLL 
Resultat jämfört med budget
Den ekonomiska uppföljningen ingår som en del i 
kommunens planerings- och styrsystem. Hur budget och 
utfall stämmer överens, är ett mått på den kontroll som 
kommunens beslutsfattare har över den egna ekonomiska 
utvecklingen. Kommunens resultat är 180 mnkr bättre än 
budgeterat. Verksamheternas sammanlagda budgetavvikel-
se visar en positiv avvikelse på 123 mnkr. Det kan jämföras 
med föregående års budgetavvikelse på plus 30 mnkr. I 
budgetavvikelsen ingår exploateringsintäkter med 69 mnkr.

Effektiv resursanvändning 
Diagrammet nettokostnadsavvikelse redovisar den 
procentuella skillnaden mellan redovisad kostnad och 
förväntad kostnad för Härryda kommun i bokslut 2018 
och 2019. Ett negativt värde innebär att de faktiska 
kostnaderna är lägre än de förväntade, och vice versa. 
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 Budgetavvikelser per sektor/verksamhet 2020 

Budgetavvikelser drift 2020, mnkr

Utbildning, kultur och fritid 29,1

Ca 50 färre förskolebarn än budgeterat. +6,3

Lägre personalkostnader pga mindre närvaro bland 
barnen till följd av pandemin. +2,3

Färre köpta platser/fler sålda platser. +3,4

Underskott inom särskoleverksamheten till följd av fler 
elever med stora behov  och ökade skolskjutskostnader. -3,3

Ca 30 färre elever inom grundskola och fritidshem 
jämfört med budgeterat. +2,4

Hulebäcksgymnasiet inklusive köpta och sålda platser 
inom gymnasiet  visar ett överskott. +17,6

Lägre behov av studiehandledning inom utveckling och 
flerspåkighet. +1,0

Socialtjänst +27,5

Försenad start för äldreboendet på Säteriet. +15

Merkostnader pga pandemin. -24

Sökt ersättning för  merkostnader pga pandemin. +20

Lägre beläggning på äldreboende pga pandemin. +5,1                  2018            2019 
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Nettokostnadsavvikelser 2018-2019

Kommunledning & stödfunktionerna +4,6 

Lägre personalkostnader till följd av tillfälligt vakanta 
tjänster, tjänstledigheter och sjukfrånvaro. +4,5

Centrala anslag för kompetensutveckling har inte 
kunnat användas till följd av covid-19. +3,1

Tillkommande kostnader för bolagisering av VA-verk-
samheten samt högre förbundsavgifter än budgeterat. -2,6

Samhällsbyggnad -0,1

Plan och bygglovsärenden. +7,6

Ökade kostnader för dagvattendammarna  
pga felprojektering, samt ev rättsprocess. -14,9

Högre kostnader än budgeterat för hämtning  
av hushållsavfall. -2,8

Exploatering +68,5

Slutredovisningar för exploateringsprojekt Björkås, 
Björkelid och Stenhuggeriet. +16,6

Exploateringsbidrag för Mölnlycke fabriker. +51,9

Teknik och förvaltningsstöd -6,3

Högre licenskostnader inom IT. -2,7

Färre beställningar inom måltidsservice pga av att ett antal 
stängda förskoleavdelningar samt distansundervisning 
inom grunskola och gymnasium till följd av pandemin. -3,3

Finans +57,4

Skatter och bidrag, netto +28,5

-Varav extra bidrag i form  
  av ”välfärdsmiljarder” och pandemistöd. +71,3

-Varav slutavräkningar. -36,4

Ersättning för sjukskrivningskostnader  
från staten pga pandemin. +24,1

Lägre kostnader för pensioner. +7,0
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Sammanfattande ekonomisk analys 
Årets resultat är det högsta kommunen någonsin haft 
och orsaken till det är huvudsakligen en effekt av statens 
tillskott i form av statsbidrag och coronastöd. Mål och 
balanskrav uppnås och har gjorts  under den senaste 
fyraårsperioden. Det genomsnittliga resultatet under 
fyraårsperioden är 117 mnkr per år, vilket motsvarar 
5,7 procent av nettokostnaderna. Det kan jämföras 
med kommunens mål på 2,5 procent. Soliditeten under 
senaste fyraårsperioden ökar med 1 procentenhet. Sett 
ur ett längre perspektiv har soliditeten stärkts med 14 
procentenheter från 2010 till 32 procent 2020.  Pensions-
skulden redovisas enligt fullfondsmodellen, vilket innebär 
att alla pensionsförpliktelser ingår i balansräkningen. 
Resultat och förmögenhetssituation blir då mer rättvisan-
de. I kombination med det finansiella målet om ökande 
soliditet bör detta leda till att soliditetsnivån är drygt 
50 procent.  Det förutsätter att de redovisade resultaten 
fortsättningsvis ligger på ett snitt på minst 60 mnkr. 
Annars riskerar den långfristiga upplåningen att öka i 
samma takt som pensionsskulden minskar. Kassalikvidite-
ten har ökat rejält under 2020 till 525 mnkr vilket främst 
beror på att den sammanlagda låneskulden ökat med 200 
mnkr till 900 mnkr, vilket är enligt budget. Kommunens 
borgensåtagande har ökat med 41 mnkr till 316 mnkr 
och bedöms inte utgöra någon väsentlig risk. Under de 
närmaste åren kommer investeringsbehovet i koncernen 
fortsatt ligga på en hög nivå. Därutöver finns behov av att 
initialt finansiera flera stora exploateringar. Kommunen 
står även inför stora demografiska utmaningar framöver 
där befolkningen beräknas öka mest inom de äldsta och 
yngsta invånarna. Årets goda resultat förbättrar kommu-
nens ekonomiska ställning inför framtida utmaningar.  
Kommunen har väl fungerande ekonomiska planerings- 
och uppföljningssystem. Kontrollen över ekonomin är 
god och budgetföljsamheten är i de flesta fall god. 

Känslighetsanalys 
Ett antal faktorer påverkar hur kommunens ekonomi 
kommer att utvecklas i framtiden. Vissa av dem kan kom-
munen påverka genom egna beslut, andra inte. De senare 
kan exempelvis vara konjunktursvängningar eller föränd-
rade lagar och förordningar. Kommunen har ett ansvar 
för att ha en finansiell beredskap att hantera förändring-
ar, både externa oförutsedda händelser och förändringar 
i den egna kommunen. Möjligheten att öka intäkterna 
genom höjda taxor och avgifter är begränsade, eftersom 
maxtaxor finns inom såväl barn- som äldreomsorg. Den 
största finansiella påverkan har skatteunderlagsutveck-
lingen i riket och befolkningsutvecklingen i kommunen. 
Tabellen till vänster visar vilken effekt olika händelser har 
på Härryda kommuns ekonomi. 

Bedömning 2021
Förvaltningen bedömer att löneökningar kan förväntas 
med 2,5 procent, att skatteunderlagen ökar med 2,5 
procent och en oförändrad utdebitering. Räntenivån 
förväntas öka marginellt, liksom inflationen. Investe-
ringsnivån i kombination med stora exploateringsutgifter 
gör att en nyupplåning, trots den goda likviditeten under 
2020, kan behövas. n 

Känslighetsanalys, årseffekt

Förändringar Mnkr

Lönekostnader inkl sociala avgifter, en procent -16,2

Skatteunderlag, en procent +/-20,9

Utdebitering 10 öre +/-10,1

Ränta med en procent -3,5

Inflation, en procent +/-9,8

Avstämning av balanskrav, mnkr

2020 2019 2018 2017

Redovisat resultat enligt 
fullfonderingsmodellen 234,2 110,7 31,0 93,5

Pensionsförpliktelser 
före 1998 -11,0 -25,0 -14,1 -14,8

Redovisat resultat 
enligt blandmodellen 223,2 85,7 16,9 78,7

Realisationsvinster 0,0 -0,3 -1,7 0,0

Balanskravsresultat 223,2 85,4 15,2 78,7

Härryda kommun tillämpar inte Resultatutjämningsreserv RUR.

Balanskravet uppnås
Enligt kommunallagen har kommunerna ett balanskrav, 
det vill säga att intäkterna ska täcka kostnaderna. Om 
kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäk-
terna, ska det negativa resultatet enligt huvudprincipen 
regleras och det redovisade egna kapitalet återställas 
under de följande tre åren. Om det inte finns särskild an-
ledning, ska fullmäktige vid sådana lägen anta en åtgärds-
plan för hur kommunen ska åstadkomma återställningen. 
Efter justeringar uppgår resultatet för Härryda kommun 
2020 till 223,2 mnkr. Kommunen uppfyller därmed 
lagens minimikrav på god ekonomisk hushållning. n
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  KONCERNEN 
2 910 personer var tillsvidareanställda i koncernen vid 
2020 års slut, av dem arbetade 98 procent i kommunen 
och 80 procent var kvinnor. Medianlönen per månad 
sträcker sig mellan 38 904 kronor inom Förbo till 33 600 
kronor inom kommunen. Koncernen har en förhållan-
devis låg sjukfrånvaro, lägst inom Härryda Energi och 
högst i kommunen som hade 8,4 procents sjukfrånvaro. 

  KOMMUNEN 
2020 minskade antalet anställda samt personalomsättningen 
något i Härryda kommun. Andelen medarbetare med 
heltidsanställning ökade. Även sjukfrånvaron ökade under 
året, vilket sannolikt beror på rekommendationen att stanna 
hemma vid förkylningssymtom under pandemin. 

En av de stora utmaningarna framöver är konkurrensen 
om medarbetare, främst inom vissa bristyrken. Kärnan i 
kommunens personalarbete är därför att fortsätta skapa 
förutsättningar för såväl ett gott medarbetarskap som 
ledarskap och stärka arbetsgivarvarumärket.

Personalstruktur 
Antalet tillsvidareanställda var 2 848 den 31 december 
2020. Det är en minskning med 8 medarbetare jämfört 
med 2019. 

Därutöver hade kommunen 328 visstidsanställda medar-
betare. Anledningen till visstidsanställningar är oftast vi-
kariat på grund av föräldraledighet, sjukdom eller annan 
tjänstledighet. Det kan också bero på att behörighetskra-
ven som är nödvändiga för att få tillsvidareanställning, 
inte är uppfyllda. Medelåldern för de anställda 2020 var  
46,7 år, vilket betyder att medelåldern bland kommunens 
anställda har ökat med 1,1 år.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 
2020 var  97,2 procent och 2019 var den 96,8 procent. 

Av kommunens tillsvidareanställda har 90,7 procent 
heltidsanställning, vilket är en ökning med 6,7 procent-
enheter från 2019. Ökningen beror sannolikt på att 
samtliga medarbetare inom verksamhetsområdet 
funktionsstöd samt delar av måltidsservice erbjudits 
heltidsanställning under 2020.
Löner 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare var vid årets 
slut 33 600 kr per månad. Det är en ökning av medianlönen 
med 600 kr per månad jämfört med 2019. 

Kvinnor och män – en jämförelse 
81,0 procent av alla tillsvidareanställda är kvinnor. 
Förhållandet är ungefär likadant i alla kommuner och 
skiljer sig inte mycket över åren. En av få yrkesgrupper 
med en relativt jämn könsfördelning är gymnasielärare. 
Av samtliga chefer är 71,8 procent kvinnor. I gruppen 
sektorchefer, verksamhets- och funktionschefer är 
fördelningen mellan kvinnor och män jämnare: 60,7 
procent är kvinnor. 

Fortsatt satsning på kompetensförsörjning 
Personalomsättningen i kommunen minskade jämfört 
med föregående år. Av de 262 personer som slutade sin 
tillsvidareanställning förra året avgick 54 anställda med 
ålderspension. Om man bortser från de som pensionera-
des var det 9 procent av den tillsvidareanställda personalen 
som slutade 2020. Motsvarande siffra 2019 var 8 procent. 

Kompetensförsörjning fortsatt viktig fråga 

t

Arvoden, lön och ersättningar till ledning och styrelse

Exklusive sociala avgifter. mnkr 2020 2019 2018

Arvoden kommunalråd  (3 st) 2,5 2,4 1,5

Kommundirektör 1,3 1,3 1,2

Övrig ledningsgrupp (7 st) 6,1 5,8 5,3

Personalkostnader, mnkr

2020 2019

Förändring  
jmf med  

2019

Lön 1 205,6 1 198,3 0,6%

 varav arvoden 6,9 8,2 -15,9%

 varav övertid och mertid 12,0 11,4 5,3%

Övrigt 4,6 5,8 -20,7%

Sociala avgifter 373,7 371,4 0,6%

Pensionskostn 
inkl särskild löneskatt 105,4 83,4 26,4%
Totalt 1 689,3 1 658,9 2,4%

Utbildning,kultur 
och fritid 54%

Socialtjänst 
29%

Teknik och 
förvaltningsstöd 
11%

Kommunledning  
och staber 3%

Fördelning av tillsvidareanställda per sektor 

Samhällsbyggnad 3%
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För valtningsberättelse
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

t

I samverkan med de fackliga organisationerna har kommu-
nen tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan som 
ligger till grund för arbetet med kompetensförsörjning samt 
lönestrategiska satsningar. Under förra året gjordes strategis-
ka satsningar exempelvis i form av kompetensutvecklingsin-
satser, för att i god tid sörja för den framtida kompetensen. 

I det personalpolitiska programmet (ppp) beskrivs förhåll-
ningssätten som ska genomsyra organisationen och påtala 

vikten av alla anställdas deltagande och engagemang.  
Under 2018 påbörjades ett arbete runt ppp, för att återlansera 
programmet och uppmuntra medarbetare att jobba med 
frågeställningar kring det. Detta arbete fortsatte under 
2019 för att på sikt stärka kommunens arbetsgivarvarumär-
ke som helhet och inom olika personalpolitiska områden. 

Under året har även arbetet med att implementera kom-
munens nya vision i organisationen påbörjats. 

Åldersstruktur bland tillsvidareanställda inom koncernen

Härryda 
kommun

Förbo  
42% Heab Summa

Härryda 
kommun

Förbo  
42% Heab Summa

Ålder Antal 2020 Antal 2020 Antal 2020 Summa Antal 2019 Antal 2019 Antal 2019 Antal 2019

– 29 år 186 4 6 196 243 4 6 253

30 – 39 år 638 8 10 656 662 9 9 680

40 – 49 år 814 5 6 825 824 5 7 836

50 – 59 år 783 10 8 801 787 10 8 805

60 år – 427 0 4 431 338 0 3 341

Totalt 2 848 28 34 2 910 2 856 28 33 2 917

Medelålder 46 44 42 0 46 42 42  

Antalet tillsvidareanställda och medianlön, inom koncernen

FÖRDELAT FÖRDELAT

SUMMA MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MEDIANLÖN

2020 2019 2020 2020 2019 2019 2020 2019

Härryda kommun 2 848 2 856 541 2 307 528 2 328 33 600 33 000

Härryda Energi AB 34 33 24 10 22 11 35 000 35 000

Förbo AB 28 28 13 14 16 11 38 904 39 042

Landvetter Södra Utveckling AB Bolaget har inga anställda utan köper tre tjänster, VD, marknadsansvarig och projektledare,  
från Härryda kommun.

Summa 2 910 2 917 578 2 332 566 2 350

81,0 procent av alla tillsvidareanställda är kvinnor. 
Förhållandet är ungefär likadant i alla kommuner 
och skiljer sig inte mycket över åren. En av få 
yrkesgrupper med en relativt jämn könsfördelning 
är gymnasielärare.
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Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid, inom koncernen,%

Härryda kommun Förbo Heab Härryda kommun Förbo Heab 
2020 2020 2020 2019 2019 2019

Total sjukfrånvaro 8,4 3,3 2,1 7,1 3,2 1,6

varav sjukfrånvaro över 60 dgr 40,2 0,9 0,0 49,3 0,3 0,0

Män 5,4 2,5 2,2 3,9 2,9 1,4

Kvinnor 9,2 4,4 1,8 7,9 3,6 1,9

Åldersgruppen -29 år 7,2 2,3 2,2 5,3 - 1,7

Åldersgruppen 30 – 49 år 8,4 1,7 1,9 7 2,5 1,3

Åldersgruppen > 50 år 8,6 6,1 2,4 7,8 4,3 2,0

I redovisningen ingår alla som haft anställning, oavsett anställningsform.

Ökad sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för 2020 var 8,4 procent. Det är en ökning 
med 1,3 procentenheter jämfört med 2019. Ökningen 
beror sannolikt på rådande riktlinjer i samband med pan-
demin, t ex att stanna hemma vid minsta symtom. Största 
ökningen skedde under mars och april månad.

Den korta frånvaron, dag 1–14, har ökat med 1,2 procent-
enheter medan längre frånvaron hade ökat med 0,1 procent-
enheter. En knapp tredjedel av sjukfrånvaron utgjordes av 
deltidsfrånvaro. Till någon del finns då medarbetaren i arbe-
te och håller kontakten med arbetsplatsen. Under året hade 
26 procent av medarbetarna inte någon sjukfrånvaro alls. 
Motsvarande siffra under föregående år var 29,3 procent.

Hälsofrämjande arbete
Personalfunktionen och ett verksamhetsnära nätverk med 
150 hälsoinspiratörer, står för stora delar av kommunens 
hälsofrämjande arbete medan den externa företags- 
hälsovårdens främsta uppgift är att arbeta med pågående 
rehabiliteringsärenden och insatser inom arbetsmiljö- 
området. Kommunens upphandlade företagshälsovård 
är Pe3. Utöver rehabilitering genomför de till exempel 
medicinska kartläggningar åt förvaltningen. Medarbetare 
som behöver stöd och råd inom områdena ekonomi, juri-
dik, relationer och hälsa får kostnadsfri telefonrådgivning 
via Falck. Kommunen har även ett nära samarbete med 
Härryda kommuns kultur- och idrottsförening (hkif) 
som anordnar en mängd olika hälsofrämjande aktiviteter 
för medarbetare. Målet att bidra till ett bättre hälsoläge. 

Utbildning och information 
Under 2019 togs en digital introduktion för nya medarbetare 
fram med viktig information, tips och råd samt fakta om 

kommunen. Delar av introduktionen skickas till nyanställda 
redan innan medarbetaren börjat sin anställning. Nya chefer 
i kommunen genomgår en utbildning på ett år som bland 
annat tar upp kommunens organisation, ekonomi, rekryte-
ring och arbetsrätt – men även ledarskap, konflikthantering 
och förhållningssätt. 

Semesterlöneskuld och övertidsskuld
Semesterlöneskulden som utgörs av innestående outtag-
na semesterdagar, uppgick vid årets slut till 70 miljoner 
kronor (mnkr) vilket är en ökning med 8,8 mnkr jämfört 
med föregående år. Skulden för outtagen övertid uppgick 
till 3,0 mnkr. Ferielöneskulden för lärarkollektivet in-
klusive upphållslöneskuld var 30,5 mnkr, en ökning med 
1,6 mnkr jämfört med 2019. Den sammanlagda skulden 
uppgick därmed till 103,6 mnkr inklusive sociala avgifter. 

Framtiden 
För att kunna bibehålla och utveckla den välfärd som 
medborgarna förväntar sig och behöver ställs allt 
högre krav på motiverade, engagerade och kompetenta 
medarbetare. En av de stora utmaningarna framöver 
är konkurrensen om medarbetare, främst inom vissa 
bristyrken. Kärnan i kommunens personalarbete är 
därför att fortsätta skapa förutsättningar för såväl ett gott 
medarbetarskap som ledarskap. Det betonas också i det 
personalpolitiska programmet tillsammans med behovet 
av en god kommunikation och samverkan. 

Organisationen har genomgått en digital omställning 
under 2020 vilket bland annat bidragit till nya arbetssätt 
och mötesformer samt utvecklade strategier för distans-
arbete. En stor utmaning har varit att bibehålla en god 
och säker arbetsmiljö, både för medarbetare som utför 
arbetet hemifrån och på arbetsplatsen.  n

För valtningsberättelse
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Det personalpolitiska programmet (PPP) 

beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. PPP är uppbyggt kring tre 
grundperspektiv: medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Programmet 
ska vara levande och det är viktigt att alla deltar och engagerar sig i arbetet. Utifrån PPP sker  
ett löpande utvecklingsarbete inom olika personalpolitiska områden. 
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För valtningsberättelse
FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Med framtiden i fokus 
Vi har tagit oss igenom ett turbulent 2020 och blickar framåt 
2021. Året som gått har gett oss ny kunskap inom digitalisering 
och med den ett nytt sätt att interagera med våra invånare. 
Tillsammans tar vi Härryda in i framtiden.

Kommunens vision, med rubriken ”Härryda – här vågar 
vi!” utgör en ledstjärna och viktig del i kommunens 
verktyg för styrning och utveckling – såväl politiskt som 
i uppföljning av verksamheter. Visionen avser även kom-
munens helägda bolag. 

Nytt bolag från 2021 
En central del i att ge fler människor möjligheter att 
bo i Härryda kommun är att det finns god tillgång 
på vatten till alla invånare och för alla behov. Stora 
investeringar pågår och kommer att pågå de närmaste 
åren. Från 2021 kommer va-verksamheten att drivas 
i bolagsform tillsammans med avfallshanteringen. 
Sammanlagt kommer bolaget att ansvara för tillgångar 
på omkring en miljard kronor. 

Sveriges bästa skola 
Kommunens framtid är beroende av att ha de allra bästa 
förutsättningar för att barn och unga ska kunna växa, 
utvecklas och nå sin fulla potential. Härryda kommun 
har ett tydligt mål att skapa Sveriges bästa skola, från för-

skolan upp till gymnasiet. Som 
ett led i arbetet har politiker och tjänstepersoner 
utarbetat sex prioriterade utvecklingsområden; 

• Lärare med fokus på kärnuppdraget 

• Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt  
   ett kontinuerligt värdegrundsarbete 

• En skola utan våld 

• Insatser för elever som är i behov av stöd 

• Utvecklat systematiskt kvalitetsarbete 

• Kultur och ledarskap för framgång

Att nå ökad måluppfyllelse och kvalitet inom dessa 
områden kommer att vara fokus för hela kommunens 
utvecklingsarbete. Viktiga nyckelområden är lärarens 
kompetens och undervisning, elevernas trygghet och 
studiero samt kunskapsresultat. Att hela tiden arbeta för 
att utvecklas och ta steg framåt är viktiga förutsättningar 
för att skapa Sveriges bästa skola. 

t

Vision: I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer. Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.

Härryda kommun har ett tydligt mål att skapa Sveriges 
bästa skola – från förskolan upp till gymnasiet.
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Fortsatt arbete för hållbar utveckling 
Härryda kommun ska bidra till hållbar utveckling genom att 
ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030. 
Kommunen har bra förutsättningar att göra detta, bland 
annat genom det strategiska läget nära en storstad och goda 
socioekonomiska förutsättningar. Arbetet är långsiktigt och 
sker utifrån fyra särskilda insatsområden; fossilfri kommun, 
psykisk hälsa, biologisk mångfald samt ungas delaktighet. 

Digitalisering   
Under 2020 fick digitaliseringen stor genomslagskraft i 
såväl samhället i stort som i Härryda kommun. Mycket 
av det som tidigare genomfördes i fysiska möten har 
ställts om till digitala lösningar. Detta har ställt nya krav 
och samtidigt visat att förmågan till omställning är hög. 
För Härryda kommun är det viktigt att fortsätta med den 
höga förändrings- och utvecklingstakten inom digitali-
sering. Det är även fortsättningsvis en avgörande kraft 
för att möta våra invånares behov, såväl nuvarande som 
framtida, och leverera en effektiv och relevant service.

Ekonomi  
Ekonomistyrningen ska syfta till att de finansiella målen 
stödjer verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. 
Med andra ord ska ekonomin ge utrymme för att kom-
munens verksamheter ska få det ekonomiska utrymme 
som krävs för att uppnå de prioriterade politiska målen. 
Kommunen levererar merparten av de välfärdstjänster som 
efterfrågas av invånarna och att ha ett finansiellt utrymme 
för detta är grundläggande god ekonomisk hushållning. 

För landet som helhet är den demografiska utvecklingen 
med en åldrande befolkning en stor utmaning. Enligt 
beräkningar baserad på scb:s befolkningsprognos 
kommer kostnaden för de demografiskt betingade 
behoven att öka med i snitt 1,1 procent per år under 
de närmaste tio åren. Den ekonomiska utvecklingen 
i världen är svårbedömd. En konjunkturnedgång 
skulle kunna leda till väsentligt lägre skatteintäkter 
för kommunen. Kombinationen av lägre tillväxt, 
demografiskt betingade behov och svårigheter att 
rekrytera personal indikerar att kommunens verksamhet 
kommer att behöva drivas på ett annat sätt än idag. Det 
kan vara så att man politiskt kan vara tvungen att välja 
mellan att höja avgifter eller skatter alternativt prioritera  
hårdare vilka verksamheter som ska tillhandahållas av 
det offentliga. 

Kommunens ambitioner avseende bostadsbyggande 
innebär sannolikt stora initiala utgifter. På lång sikt kan 
det leda till en alltför stor upplåning och därmed minskad 
valfrihet för kommunen. 

Det senaste årets minskade skatteintäkter har med god 
marginal kompenserats av staten. Den utvecklingen visar 
tydligt statens betydelse för kommunernas möjligheter 
att finansiera välfärden inom ramen för god ekonomisk 
hushållning. Samtidigt har den historiska utvecklingen 
visat att kommunerna inte kan vara säkra på att bli kom-
penserade för varken inflation, konjunktursvängningar 
eller ökande uppgifter. n

Ekonomiska ramar 2020 och 2021, koncernen

RESULTAT, MNKR INVESTERING, MNKR SOLIDITET, %

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Härryda kommun 36,0 29,0 279 107 36 35

Förbo AB, 42% 29,8 32,3 163,8 127,3 31 31

Härryda Energi AB 19,5 19 37,5 36 38 39

Landvetter Södra Utveckling AB 0,0 0,0 0,1 0,1 41 41

Härryda Vatten och Avfall AB 0,0 0,0 296,3 194,4 16 13

Bolagens resultat, före bokslutsdispositioner.

För valtningsberättelse
FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Härryda kommun ska bidra till hållbar utveckling genom att 
ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030. 
Kommunen har bra förutsättningar att göra detta, bland 
annat genom det strategiska läget nära en storstad och goda 
socioekonomiska förutsättningar.
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Härryda kommun har en hög kvalitet i  
jämförelse med Sveriges övriga kommuner 
Härryda kommuns verksamheter bedriver ett aktivt kva-
litetsarbete för att se till att de resurser som finns används 
effektivt och att medborgarna får en så god service som 
möjligt. För att följa upp detta genomförs kontinuerligt 
brukarundersökningar och jämförelser inom en mängd om-
råden. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och medbor-
garundersökningen är två undersökningar som visar på hur 
förvaltningen som helhet presterar och hur nöjda medborg-
arna är med servicen. För varje resultat finns en färgmarke-
ring; grön, gul eller röd, som visar Härryda kommuns värde 
relativt landets andra kommuner. 

Kommunens kvalitet i korthet
För elfte året i rad har Härryda kommun deltagit i det natio-
nella nätverket Kommunens Kvalitet i Korthet, tillsammans 
med 260 kommuner. Genom mätning och jämförelse av olika 
mått ger sammanställningen en bild av kommunernas kvalitet 
och fungerar som underlag för utveckling och styrning. 
Sammanlagt redovisas 42 mått. Resultatet för 2020 visar att 
Härryda kommun tillhör den bästa gruppen i 19 av måtten, 
mittengruppen i 20 av måtten och den lägsta gruppen i 3 av 
måtten. Totalt sett erbjuder Härryda kommun en god kvalitet 
och står sig bra i jämförelse med landets kommuner, men det 
finns också flera utvecklingsområden. 

På www.kolada.se  
finns mer information om resultaten.

BARN OCH UNGA KOMMENTAR

Barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,1 * • Under 2020 påbörjades ett arbete för att minska förskoleverksam-
hetens kostnader. Härryda kommun har tidigare haft förhållande-
vis höga kostnader, vilket delvis berodde på att förskolan hade 
färre antal barn per pedagog. 

• På grund av pandemin genomfördes inga nationella prov under 
2020, resultatet som visas är från 2019. 

• Grundskolan har överlag goda resultat till en låg kostnad. Två 
mått har blivit lägre, vilket gör att de går från att vara i den högsta 
gruppen till mellangruppen – matematik i årskurs 6 som går från 
92 procent till 89 procent och elever i årskurs 9 med lägst betyg E 
i idrott och hälsa, som går från 95 procent till 94 procent. 

• Gymnasieskolan har höga resultat till låga kostnader och Hule-
bäcksgymnasiets resultat står sig väl i jämförelse med gymnasie-
skolorna i landet. 

• Gällande den ogiltiga frånvaron har det gjorts stora satsningar på 
tidiga insatser och främjande aktiviteter. Frånvaron minskar från 
5,0 procent 2019 till 2,9 procent 2020. 

• Resultat för kultur och fritid ökar inom alla tre måtten. Den största 
förbättringen är inom aktivitetstillfällen på bibliotek, där antalet har 
ökat från 44 aktivitetstillfällen 2017 till 84 under 2019.

Kostnad per inskrivet barn i förskolan 153 tkr * 

Elever i åk 3 som deltagit och klarat alla delprov i svenska och svens-
ka som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

80 *

Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala 
skolor, andel

89

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor, andel

93

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 
andel

93

Elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola som helhet, andel 70*

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, 
andel 

94

Kostnad per elev i grundskolan 101 tkr*

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel 83

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 81

Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor, andel 2,9*

Kostnad per elev i gymnasieskola, hemkommun 116 tkr*

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek,  
antal/1 000 invånare

84*

Deltagartillfällen för barn och ungdomar i idrottsföreningar,  
antal/invånare i ålder 7–20 år

35*

Elever i musik- eller kulturskola, andel (%) 24*

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET

t

Härrydas resultat i relation till snittet av landets kommuner

Härryda kommun är bland de 25 procent av kommunerna med bäst resultat

Härryda kommun är bland de 50 procent av kommunerna med medelresultat

Härryda kommun är bland de 25 procent av kommunerna med minst fördelaktigt resultat

* Släpande resultat, från 2019 eller tidigare
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STÖD OCH OMSORG KOMMENTAR

Brukarbedömning IFO totalt - förbättrad situation, andel (%) 65 • Brukarbedömningen inom IFO besvarades av fler personer under 2020, 
men det totala resultatet har försämrats. För barn och unga var dock varia-
beln - förbättrad situation relativt hög med 75 procent positivt svarande.

• Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd har ökat genom 
att insatser anpassats efter de målgrupper som söker försörjningsstöd. 
Personer med försörjningsstöd har på så vis blivit självförsörjande inte bara 
på kort sikt, utan även på lång sikt. Dock kvarstår en stor målgrupp som har 
svårigheter att bli självförsörjande.

• Ett förändringsarbete har genomförts under året för att i högre grad hitta  
rätt boendeform som matchar stödbehovet och som möjliggör boende-
karriär. Förändringsarbetet har medfört viss förlängning av väntetiden för 
erbjudande om boende enligt LSS.

• Gällande daglig verksamhet så har anpassningar gjorts i utbudet av  
aktiviteter för att minska smittspridningen av covid-19. Deltagarna har inte 
haft fullt inflytande över förändringarna, vilket bedöms påverkat upplevelsen 
av att få bestämma saker som är viktiga.

• Väntetid för inflyttning till särskilt boende har minskat med nästan  
50 procent till följd av fler nya platser och påverkan från covid-19.  

• En hemtjänsttagare möter i snitt 16 personal under en tvåveckorsperiod 
vilket är samma antal som under 2019. Ambitionen är att varje brukare ska 
träffa så få personal, som möjligt men under 2020 har detta försvårats på 
grund av hög sjukfrånvaro till följd av covid-19.

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, andel (%)

89

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, 
medelvärde

7

Kostnad IFO, kr/inv 4 114*

Väntetid från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum,  
LSS, medelvärde

215

Brukarbedömning gruppbostad LSS  
– Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)

77

Brukarbedömning daglig verksamhet  
– Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

64

Kostnad funktionsnedsättning totalt  
(minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv)

6 453*

Väntetid från ansökning till erbjudet inflyttningsdatum till SÄBO, 
medelvärde

89

Antal personal hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medel 16

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg,  
andel (%) av maxpoäng

76

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg  
– helhetssyn, andel (%)

86

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 91

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 242 tkr*

SAMHÄLLE OCH MILJÖ KOMMENTAR

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 85 • I måtten som rör service över telefoni och e-post framgår att till-
gängligheten över e-post är god, i genomsnitt besvaras e-post inom 
fyra timmar. Tillgängligheten över telefon är lägre. 

• Delaktighetsindexet beskriver hur väl kommunen möjliggör för 
medborgarna att delta i kommunens utveckling. Härrydas resultat 
har minskat från 73 procent under 2019 till 61 procent under 2020. 
Men då frågorna har förändrats så påverkas jämförbarheten med 
tidigare undersökningar. 

• I måttet för företagsklimat framgår en mindre ökning för kommunens 
myndighetsutövning från 70 under 2018 till 71. Här syns en förbättring 
inom bygglov som gick från 55 under 2018 till 68 under 2019. Förvalt-
ningen fortsätter att arbeta med att förbättra servicen till företagen.

• För att korta handläggningstiden för bygglov har verksamheten 
arbetat med digitalisering, bland annat bytt till en e-tjänst som är 
lättare att använda för sökande vilket innebär att fler ärenden är 
kompletta från början. 

• Mängden insamlat hushållsavfall i Härryda kommun har minskat 
med cirka 15 procent sedan 2011. Under 2019 slängdes totalt  
451 kg hushållsavfall per invånare.

• Andelen miljöbilar som redovisas gäller hela kommunkoncernen,  
inklusive de kommunala bolagen. Förvaltningens fordonsflotta 
under 2020 bestod till 73 procent av miljöbilar. 

Andel som via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 57

Gott bemötande vid kontakt med kommun,  
andel av maxpoäng (%)

89

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 61

Deltagare som efter avslut i arbetsmarknadsverksamheten börjat 
arbeta eller studera, andel (%)

48*

Elever på SFI som klarat minst två kurser,  
nybörjare två år tidigare, andel (%)

39*

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera 
(status efter 90 dagar), andel (%)

47*

Företagsklimat, service i myndighetsutövning enl. Insikt  
– Totalt, NKI 71*

Handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig 
till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, 
median antal dagar

18*

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 451*

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 65

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 33*

Fortsättning från föregående sida

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET

* Släpande resultat, från 2019 eller tidigare t

Page 97 of 439



31

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Medborgarnas syn på kommunen som  
en plats att leva och bo på (i urval) KOMMENTAR

Nöjd-region-index 69 • Nöjd-region-index består av frågor som handlar om hur medborgaren ser 
på kommunen som en plats att bo och leva på. Det sammanvägda resul-
tatet, 69, är över kommunernas genomsnitt 60. Totalt sett ingår Härryda 
kommun i den bästa gruppen inom sju områden och inom den de två 
mellankvartilerna inom två områden. 

• Ett betydelsefullt område är rekommendation som visar i vilken utsträckning 
medborgarna skulle rekommendera släkt och vänner att flytta till kommu-
nen. Här får Härryda resultatet 77, vilket är över genomsnittet 64. 

• Det enda område där Härryda får ett resultat under medel är kommersiellt 
utbud. Härrydas resultat 59 ligger på gränsen till att vara i den lägsta grup-
pen. Det andra området där kommunen ingår i mellangruppen är trygghet. 
Härryda kommuns resultat, 59, är dock över genomsnittet bland övriga 
kommuner som är 55. 

Bostäder 60

Fritidsaktiviteter 65

Kommersiellt utbud 59

Kommunikationer 67

Rekommendation 77

Trygghet 59

Utbildningsmöjligheter 77

Medborgarnas syn på kommunens verksamheter 
(i urval) KOMMENTAR

Nöjd-medborgar-index 64 • Nöjd-medborgar-index består av frågor som handlar hur nöjd med-
borgarna är med kommunens verksamheter. Frågorna ställs till alla 
oavsett om man har erfarenhet av verksamheten eller inte. Det totala 
indexet, 62 är något lägre än 64 som kommunen fick 2018, men 
högre än kommungenomsnittet 55. Indexet består av 14 områden 
i vilka Härryda kommun hamnar i den bästa gruppen i tio områden 
och i mellangruppen för fyra områden. 

• Det mest framträdande resultatet, 78, ges till kommunens gymnasie-
skola. Här har Härryda det bästa resultatet av alla kommuner, vilket 
kommunen har haft flera undersökningar i rad. 

• För att förbättra medborgarnas nöjdhet lyfter undersökningen fram 
områdena miljöarbete, grundskola och gator och vägar som priori-
terade områden.  

Förskola 71

Gator och vägar 59

Grundskola 64

Gymnasieskola 78

Gång- och cykelvägar 55

Idrotts- och motionsanläggningar 67

Kultur 70

Miljöarbete 58

Räddningstjänst 76

Stöd för utsatta 53

Vatten och avlopp 77

Äldreomsorg 58

Medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen KOMMENTAR

Nöjd-inflytande-index 44 • Nöjd-inflytande-index består av frågor som handlar om hur med-
borgarna ser på sitt inflytande i kommunen. Indexet består av fyra 
områden och Härryda kommun hamnar i den bästa gruppen i alla 
områden. 

• Flera områdens resultat minskar från 2018, framförallt minskar 
medborgarnas förtroende och upplevelse av påverkansmöjligheter. 
Det gör att det totala indexet går från 48 under 2018 till 44 2020. 
För att förbättra medborgarnas syn på inflytande behöver områdena 
påverkan och förtroende prioriteras enligt SCB. 

Förtroende 50

Information 63

Kontakt 53

Påverkan 43

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET

n

Vad tycker du 
om Härryda kommun? 
Hur är det att bo och leva här? 

Vad tycker du om kommunens verksamheter?

Hur ser du på dina möjligheter till insyn och påverkan?

Du har blivit utvald som en av 1 200 invånare i Härryda kommun, som får tycka till om 

hur det är att bo och leva här. Dina svar är viktiga! Genom att svara på enkäten hjälper 

du oss med viktig kunskap för kommunens fortsatta utveckling. Så tyck till!

Vi tackar på förhand. 

Roger Nordman, kommunfullmäktiges ordförande

Hej!

Enkäten genomförs i 
samarbete med

Medborgarundersökningen 
Under hösten 2020 genomförde Härryda kommun för sjunde gången medborgarundersökningen 
med stöd av Statistiska centralbyrån, scb. Resultatet ger en bild av medborgarens syn på 
kommunen och dess verksamheter, vilket kan jämföras med de 99 andra kommuner som deltog i 
undersökningen. Härryda får överlag ett bra betyg från medborgarna, men det finns även områden 
kommunen bör förbättra. Nedan presenteras ett urval av de index som används.
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För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSE INOM REGIONEN OCH RIKET

1 

2 

3 

4 

5 

Jämförelser inom regionen och riket
Kommunforskning i Västsverige tar fram finansiella profiler på kommunerna i bland annat Västra 
Götalandsregionen. Det är relativa mått, vilket innebär att de bara visar hur de olika kommunerna 
ligger till i förhållande till varandra. Den senaste profilen avser år 2019 och utgår ifrån fyra olika 
perspektiv; långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, finansiellt riskförhållande 
samt finansiell kontroll. Diagrammet har skalan 1–5, där 5 är högsta betyg.

2017 20192018

Härrydas finansiella profil visade att kommunen 
under 2019 låg över genomsnittet för de samtliga 
fyra perspektiven; kontroll över den finansiella 
resultat, riskförhållande och långsiktig och kortsiktig 
handlingsberedskap. Kommunens poäng för samtliga 
fyra perspektiv förbättrades under perioden. 

Förklaringen till ovanstående förändringar var att 
poängen för fyra nyckeltal; finansiella nettotillgångar, 
kassalikviditet, resultat före extraordinära poster och 
skattefinansieringsgrad av investeringarna, förbättrades 
under perioden. Övriga tre nyckeltal i profilen; skattesats, 
soliditet och budgetföljsamhet, förblev poängmässigt 
oförändrade under perioden.  

Härryda redovisade mellan 2017 till 2019 ett 
genomsnittligt resultat per år i förhållande till 
verksamhetens kostnader på 2,4%, vilket bedöms 
uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning. Snittet i länen under perioden uppgick 
till 1,9% per år. Härrydas genomsnittliga resultat 
under de tre senaste gav en 3:a i den finansiella profilen 
under 2019. En anledning till kommunens goda 
resultatutveckling är att vinster från exploaterings-
redovisningen ingår i resultaten. Härryda hade 2019 
en soliditet som var starkare än snittet i länen. Mellan 
2017 och 2019 uppvisade Härryda utvecklingsmässigt 
samma utveckling som snittet bland kommunerna i 

länen. Kommunen redovisade en förbättrad soliditet 
med två procentenheter, från 29 till 31 procent, och 
den genomsnittliga soliditeten i länen förbättrades med 
två procentenheter, från 19 till 21 procent. Härryda 
hade 2019 den elfte starkaste soliditeten i länet. 
Detta gav en oförändrad 4:a i den finansiella profilen. 
Nettoinvesteringarna var fortsatt högre i kommunen än 
snittet i länet. Härrydas skattesats låg 2019 på 20,62 kr. 
Det var 1,01 kronor lägre än genomsnittet bland Västra 
Götaland och Hallands läns kommuner, vilket uppgick 
till 21,63 kr. Härryda hade under 2019 den femte 
lägsta skatten i länen. Detta innebar att kommunen 
fick en 5:a i den finansiella profilen. Mellan åren 2017 
och 2019 förbättrades Härrydas kassalikviditet med 
22 procentenheter, från 49 procent till 71 procent. 
Likviditeten under perioden i Härryda utvecklades något 
starkare än snittet i länen, men låg på en svagare nivå än 
genomsnittet under 2019. 

Sammanfattningsvis har Härrydas finansiella utveckling 
under den studerade treårsperioden resulterat i en 
förbättrad finansiell profil. Detta innebär att utifrån 
profilen, jämfört med snittet i länen, hade Härryda vid 
utgången av 2019 ett starkare utgångsläge än under 2017.

Det är viktigt att även framöver ligga på en god 
resultatnivå för att kunna möta höga investeringsnivåer 
på grund av befolkningsförändringar. n
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För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER –  F INANSIELL PROFIL

2020-års resultat inom  
Göteborgsregionens kommuner  

 Verksamhetens resultat per invånare, kr
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 Soliditet fullfond*, %

*Blandmodellen är den modell som kommunerna enligt lag ska använda i samband med redovisning av pensionsskulden. Den innebar att 
pensionsförpliktelser hänförliga till perioden före 1998 inte redovisas som skuld eller avsättning utan redovisas i resultaträkningen. En del 
kommuner frångår denna modell för att ge en mer rättvisande bild och tar med hela pensionsskulden som avsättning. Denna pensionsmodell 
kallas för fullfondsmodellen. Resultatet räknas om för att få en jämförbarhet.

Enligt blandmodellen*

Alla kommuner inom Göteborgsregionens kommunalför-
bund, GR redovisar positiva resultat. Här ryda kommun 
redovisar ett resultat om 5 836 kronor per invånare, vilket 
är högre än genomsnittet på 4 098 kronor.

Verksamhetens nettokostnad för Härryda är 53 747 kronor 
per invånare och ligger näst lägst bland kommunerna. Möln-
dal står för den lägsta med 51 534 kronor och den högsta 
nettokostnaden har Öckerö med 59 069 kronor per invånare.

Härryda hade en soliditet för fullfond på 32 procent. Möln-
dals soliditet är högst, knappa 50 procent. En kommun har 

negativ soliditet och den genomsnittliga soliditeten bland 
kom munerna är 23 procent.

Kommunalskatten var i snitt 21,21 koronor per intjänad 
hundralapp. Härryda hade den tredje lägsta skattesatsen, 
20,62 kronor. Lägst hade Partille med 19,96 kronor och 
Mölndal med 20,51 konor. Mölndal höjde sin skatt med  
25 öre till 20,51 kronor 2020 och Öckerö höjer sin skatt 
med 35 öre till 21,56 kronor.

Generellt är resultaten starkare 2020 för GR kommunerna 
jämfört med 2019.
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Härryda kommun i jämförelse med riket 2019

Härryda kommun         Medelkommun

Antal invånare 37 977 35 612

Befolkningsförändring 2009-2019 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

Köpt verksamhet 15% 16%

Kommunalskatt 20,62% 20,70%

Skatteintäkter per invånare 53 088 kr 45 662 kr

KOSTNAD PER INVÅNARE

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 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

Nettokostnad totalt egentlig verksamhet 56 835 kr 58 783 kr

UTFALL

Resultat enligt blandmodellen per invånare 2 258 kr 1 095 kr

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

Andel elever som fullföljt gymnasieskolan 77,8% 70,5%

Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 7,2% 6,5%

Sammanställning av GR-kommunernas bokslut 2020

Härryda Ale Alingsås Göteborg
 Kungs-
backa Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille

 Stenung-
sund Tjörn Öckerö

Resultat, mnkr 234,2 125,6 162,8 2 408,0 414,5 158,9 121,0 43,2 393,9 69,2 138,2 50,7 37,0

Resultat bland-
modell, mnkr 223,2 125,6 162,8 2 408,0 396,0 150,5 103,6 43,2 393,9 69,2 138,2 50,7 37,0

Soliditet  
blandmodell 47,0% 53,7% 29,8% 30,0% 49,0% 28,4% 40,4% 22,9% 68,4% 66,8% 43,2% 36,0% 52,0%

Soliditet fullfond 32,0% 29,5% 16,8% 20,0% 33,0% 17,4% 22,9% -10,0% 49,6% 39,5% 22,4% 13,2% 19,0%

Långfristiga  
skulder, mnkr 900,0 345,0 3 395,9 42 063,0 1 550,0 1 945,0 1 353,5 255,0 71,0 588,0 315,0 23,0

Skattesats 2019 20,62 21,87 21,36 21,12 21,33 21,44 20,65 22,37 20,51 19,96 21,64 21,71 21,21

Skattesats 2020 20,62 21,87 21,36 21,12 21,33 21,44 20,65 22,37 20,51 19,96 21,64 21,71 21,56

Antal invånare 38 246 31 868 41 602 583 056 84 930 47 050 43 020 14 282 69 901 39 512 27 044 16 147 12 934

Årets resultat per 
invånare bland-
modell i kr 5 836 3 940 3 913 4 130 4 663 3 200 2 408 3 186 5 635 1 751 5 110 3 140 2 861

Låneskuld per 
invånare i kr 23 532 10 826 81 628 72 142 18 250 41 339 31 462 17 855 0 0 21 742 19 508 1 778

Sammanställningen grundar sig på preliminära bokslutssiffror från respektive kommun.

För valtningsberättelse
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – ÖVERSIKT
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RESULTATRÄKNING miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter 1 662,6 643,8 986,6 948,6

Verksamhetens kostnader 2 -2 587,7 -2 587,2 -2 788,5 -2 760,5

Avskrivningar 3 -130,5 -128,0 -193,0 -187,8

Verksamhetens nettokostnader -2 055,7 -2 071,4 -1 994,9 -1 999,7

Skatteintäkter 4 2 041,6 2 016,1 2 041,6 2 016,1

Generella statsbidrag och utjämning 5 265,1 193,4 265,1 193,4

Verksamhetens resultat 251,1 138,2 311,8 209,8

Finansiella intäkter 6 14,5 4,6 2,8 4,5

Finansiella kostnader 6 -31,4 -32,0 -43,8 -45,0

Resultat efter finansiella poster 234,2 110,7 270,8 169,3

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 -20,3

Skatt 0,0 0,0 0,0 -8,0

Årets resultat 7 234,2 110,7 270,8 140,9

Budget 54,3 32,8

KASSAFLÖDESRAPPORT miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2020 2019 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 14 234,2 110,7 270,8 140,9

Justering för av- och nedskrivningar 3 130,5 128,0 193,0 187,8

Justering för överavskrivning 14 0,0 0,0 0,0 16,8

Justering för gjorda avsättningar 15,16 11,1 -9,5 27,5 1,0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 8 0,0 0,0 -0,6 -1,3

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 375,8 229,2 490,7 345,2

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 -26,1 -10,3 -36,8 12,6

Ökning/minskning tomtmark till försäljning 27,7 6,6 27,7 6,6

Ökning/minskning kortfristiga skulder 18 108,8 -6,5 118,7 -27,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 486,2 219,0 600,3 337,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 9 -0,1 -0,4 -0,1 -0,4

Investering i materiella anläggningstillgångar 9 -398,3 -222,4 -615,9 -424,9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 11,4 1,8 11,4 4,4

Försäljning/investering av finansiella anläggningstillgångar 11 4,2 -0,1 4,2 -0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -382,9 -221,1 -600,4 -421,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 17 238,6 17,8 339,4 97,5

Amortering av skuld 17 -4,7 -4,5 -4,7 -4,5

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 11 0,0 0,3 0,0 0,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 233,9 13,6 334,7 93,4

Årets kassaflöde 337,3 11,5 334,6 9,4

Likvida medel vid årets början 187,5 176,0 191,3 181,9

Likvida medel vid årets slut 524,8 187,5 525,9 191,3

Räkenskaper
RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESRAPPORT

t
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EKONOMISKA BEGREPP

Resultaträkningen Sammanfattar årets kostnader och  
intäkter och visar årets resultat.

Avskrivning Minskning av det bokförda värdet av en  
anläggningstillgång.

Kassaflödesrapport Visar hur årets drift-, investerings- och  
låneverksamhet påverkar rörelsekapitalet.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut 
fördelat på tillgångar och skulder.

Anläggningstillgångar Fast och lös egendom som kommunen 
stadig varande innehar, exempelvis värdepapper, fastigheter  
och anläggningar.

Omsättningstillgångar Tillgångar som man oftast räknar med 
att inneha kortare tid än ett år.     
Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar och skulder, det vill säga 
den del som finansierats av det egna resultatet.

Avsättningar En ekonomisk förpliktelse vars belopp eller förfal-
lotidpunkt inte är helt bestämd.

Långfristiga skulder Skulder med löptider längre än ett år.

Kortfristiga skulder Lån och övriga skulder med en löptid av 
ett år eller kortare.

Räkenskaper
BALANSRÄKNING

n

BALANSRÄKNING miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2020 2019 2020 2019

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0,4 0,4 0,4 0,4

Materiella anläggningstillgångar

      Mark, byggnader, tekniska anläggningar 10 2 692,2 2 432,5 4 168,2 3 775,4

      Maskiner och inventarier 10 114,5 117,8 534,0 515,3

Finansiella anläggningstillgångar 11 52,6 56,8 36,6 40,8

Summa anläggningstillgångar 2 859,7 2 607,5 4 739,2 4 331,8

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 0,0 0,0 0,0 0,0 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Tomtmark för försäljning 127,6 155,4 127,6 155,4

Fordringar 12 186,4 160,3 220,6 183,8

Likvida medel 13 524,8 187,5 525,9 191,3

Summa omsättningstillgångar 838,8 503,2 874,1 530,5

Summa tillgångar 3 698,6 3 110,6 5 613,3 4 862,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 14 1 192,2 958,1 1 828,3 1 557,5

      varav årets resultat 234,2 110,7 270,8 140,9

Avsättningar

      Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 786,8 775,1 789,7 776,8

      Avsättning skatteskuld obeskattade reserver 0,0 0,0 91,0 76,3

      Övriga avsättningar 16 9,0 9,6 9,0 9,6

Skulder

      Långfristiga skulder  17 1 115,3 881,4 2 234,2 1 899,5

      Kortfristiga skulder 18 595,3 486,5 661,2 542,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 698,6 3 110,6 5 613,3 4 862,3

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensförbindelser 19 315,6 275,0 55,5 15,1

Donationsfonder 0,0 0,0 0,0 0,0

Ställda panter 0,0 0,0 903,3 800,9

Övriga ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,3 0,3

Koncerninterna ekonomiska förhållanden 21

Förändrad redovisning från och med 2020 inom koncernen avseende bokslutsdispositioner och skatt.
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019

NOT 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 6,3 7,0 123,5 115,5

Taxor och avgifter 202,4 187,2 197,3 180,6

Hyror och arrenden 42,8 42,9 254,4 246,9

Bidrag 234,9 163,0 234,9 163,0

   varav bidrag och ersättningar från staten 174,5 153,9 147,5 153,9

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 153,9 135,5 154,2 134,3

Exploateringsintäkter 22,3 107,9 22,3 107,9

Realisationsvinster 0,0 0,3 0,0 0,3

Summa 662,6 643,8 986,6 948,6

NOT 2 Verksamhetens kostnader

Löner, sociala avgifter, pensionskostnader -1 689,3 -1658,9 -1 741,0 -1 708,2

Bränsle, energi och vatten -31,2 -36,7 -41,4 -45,7

Köp av huvudverksamhet -427,1 -428,9 -420,6 -425,5

Lokal- och markhyror -39,4 -36,2 -35,4 -31,4

Lämnade bidrag -55,3 -58,9 -55,3 -58,9

Realisationsförluster och utrangeringar -4,5 -1,8 -4,6 -1,6

Skatt och bokslutsdispositioner 0,0 0,0 -15,9 0,0

Övriga kostnader -340,8 -365,8 -474,3 -489,2

Summa -2 587,7 -2587,2 -2 788,5 -2 760,5

NOT 3 Avskrivningar

Avskrivningar immateriella tillgångar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Avskrivning byggnader och anläggningar -103,2 -101,2 -145,4 -137,5

Avskrivning maskiner och inventarier -27,2 -26,7 -47,5 -45,9

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 -4,3

Summa -130,5 -128,0 -193,0 -187,8

NOT 4 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 2 078,0 2 031,5 2 078,0 2 031,5

Preliminär slutavräkning innevarande år -27,1 -16,2 -27,1 -16,2

Slutavräkningsdifferens föregående år -9,2 0,9 -9,2 0,9

Summa 2 041,6 2 016,1 2 041,6 2 016,1

NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag

Inkomstutjämningsbidrag 14,7 31,4 14,7 31,4

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Införandebidrag 18,7 0,0 18,7 0,0

Regleringsbidrag 38,9 26,5 38,9 26,5

Kostnadsutjämningsbidrag 37,5 60,7 37,5 60,7

Bidrag för LSS-utjämning 2,1 0,0 2,1 0,0

Kommunal fastighetsavgift 76,8 73,3 76,8 73,3

Generella bidrag från staten 76,5 6,5 76,5 6,5

Summa 265,1 198,3 265,1 198,3

Räkenskaper
NOTER
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019
forts. NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Avgifter i utjämningssystemen

Regleringsavgift 0,0 0,0 0,0 0,0

Avgift till LSS-utjämningen 0,0 -4,9 0,0 -4,9

Summa 0,0 -4,9 0,0 -4,9

NOT 6 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar 12,8 3,4 1,1 3,4

Ränteintäkter 1,0 0,4 0,4 0,6

Övriga finansiella intäkter 0,8 0,8 1,4 0,5

Summa 14,5 4,6 2,8 4,5

Finansiella kostnader

Räntekostnader -8,3 -7,0 -20,5 -19,8

Ränta på pensionsskuld -22,7 -24,8 -22,8 -24,9

Övriga finansiella kostnader -0,4 -0,2 -0,5 -0,4

Summa -31,4 -32,0 -43,8 -45,2

NOT 7 Jämförelsestörande poster

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0

NOT 8 Ej likvidpåverkande poster

Nedskrivning ägartillskott Landvetter Södra Utveckling AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Utdelning HEAB o FÖRBO mm 0,0 -1,3

Summa 0,0 0,0 0,0 -1,3

NOT 9 Nettoinvesteringar

Bruttoinvesteringar -398,4 -222,8 -615,9 -425,3

Investeringsbidrag och investeringsinkomster 8,7 11,0 8,7 11,0

Försäljning/Nedskrivning/Utrangering av anläggningstillgångar 
samt överföring till annat slag av tillgång 11,4 1,8 11,4 4,4

Summa -378,3 -210,0 -595,8 -409,9

NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

Kommunens samtliga leasingavtal klassificeras som operationella. Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Pågående investeringar avskrivs ej.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 4 156,3 3 810,1 6 259,1 5 739,4

Ackumulerade avskrivningar -1 464,2 -1 377,6 -2 091,0 -1 963,9

Bokfört värde 2 692,2 2 432,5 4 168,2 3 775,4

Avskrivningstider (genomsnittliga) 31 år 31 år

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 504,0 480,9 1 177,6 1 146,5

Ackumulerade avskrivningar -389,4 -363,2 -643,6 -631,3

Bokfört värde 114,5 117,8 534,0 515,3

Avskrivningstider (genomsnittliga) 7 år 6 år

Räkenskaper
NOTER
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019
forts. NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 2 432,5 2 335,0 3 775,4 3 548,0

Investeringar 374,2 201,8 547,7 368,4

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -11,2 -1,8 -11,2 -2,3

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -103,2 -101,2 -143,6 -137,4

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 -1,3 0,0 -1,3

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 2 692,2 2 432,5 4 168,2 3 775,4

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 117,8 122,6 515,2 509,9

Investeringar 24,1 20,5 68,0 56,4

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -0,1 0,0 -0,1 -2,1

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 -4,3

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -27,2 -26,7 -49,0 -46,0

Överföring från eller till annat slag av tillgång -0,1 1,4 -0,1 1,4

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 114,5 117,8 534,0 515,3

NOT 11 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar 42,5 42,5 26,5 26,5

Obligationer, förlagsbevis m.m 0,0 4,2 0,0 4,2

Långfristiga fordringar VA- och gatukostnadslån 0,2 0,3 0,2 0,3

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostadsrätter 9,8 27,7 9,8 27,7

Justering återföring uppskrivning bostadsrätter 0,0 -17,8 0,0 -17,8

Summa 52,6 56,8 36,6 40,8

Aktier 15,9 15,8 0,5 0,5

varav Förbo AB 8,0 8,0 0,0 0,0

varav Härryda Energi AB 7,1 7,1 0,0 0,0

varav Landvetter Södra Utveckling AB 0,2 0,2 0,0 0,0

Andelar 26,6 26,6 25,9 25,9

Summa aktier och andelar 42,5 42,4 26,4 26,4

NOT 12 Fordringar

Kundfordringar 37,1 19,3 45,7 25,0

Förutbetalda kostnader 29,4 29,2 34,2 31,7

Upplupna intäkter 72,2 60,2 82,0 76,4

Diverse kortfristiga fordringar 45,1 46,9 56,1 46,1

Statlig ersättning Migrationsverket 2,5 4,7 2,5 4,7

Summa 186,4 160,3 220,6 183,8

* Bland andelar redovisas andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening som uppgår till 870 168 kr samt en särskild insats på 25 061 774 kr som  
inbetalades 2015, sammanlagt 25 931 939 kr. Kommuninvest ekonomisk förening har dessutom beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 6 729 961 kr för 
Härryda kommun. Härryda kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick per 2020-12-31 till 32 661 900 kr.       
 

Räkenskaper
NOTER
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019

NOT 13 Likvida medel

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0

Bank 478,1 133,7 478,5 136,5

Likviditetsöverskott HEAB samt LVSUAB 46,7 53,8 47,4 53,8

Kassa koncernkonto 0,0 0,0 0,0 1,0

Summa 525 187,5 525,9 191,3

Kommunen har en checkkredit på 150 mkr. 

NOT 14 Eget kapital

Ingående eget kapital vid årets början 958,1 865,2 1 557,5 1 418,8

Justering återföring uppskrivning bostadsrätter 0,0 -17,8 0,0 -17,8

Ingående eget kapital efter justering 958,1 847,3 1557,5 1 401,0

Årets resultat 234,2 110,7 270,8 140,9

Utdelning, HEAB och Förbo AB 0,0 0,0 0,0 -1,3

Överavskrivning/omföring uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 0,0 16,8

Summa utgående balans 1 192,2 958,1 1 828,3 1 557,5

Kommunen tillämpar inte Resultatutjämningsreserv.

NOT 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser inkl löneskatt

Avsättning för pensioner intjänad efter 1998

Ingående avsättning inkl löneskatt 204,6 189,1

Nyintjänad pension 20,1 13,3

 -varav förmånsbestämd ålderspension 19,1 12,8

 -varav särskild avtalspension 0,0 0,0

 -varav efterlevandepension 0,2 0,5

 -varav övrigt 0,8 0,0

Årets utbetalningar -5,7 -5,2

Ränte och basbeloppsuppräkning 4,6 4,9

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0

Övrig post -0,6 -0,6

Förändring av löneskatt 4,4 3,0

Summa avsättning för pensioner intjänad efter 1998 227,4 204,6

Avsättning för pensioner intjänad före 1998

Ingående avsättning inkl löneskatt 570,5 595,5

Ränte och basbeloppsuppräkning 13,7 15,0

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0

Pension till efterlevande 0,0 0,0

Årets utbetalningar -27,0 -27,0

Övrig post 4,4 -8,1

Förändring av löneskatt -2,2 -4,9

Summa avsättning för pensioner intjänad före 1998 559,4 570,5

Summa totalt avsatt till pensioner 786,8 775,1 789,7 776,8

Räkenskaper
NOTER
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019

forts. NOT 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser inkl löneskatt

Aktualiseringsgrad 95 % 95 %

Antal personer med särskild avtals-/visstidspension

      Politiker 0 0

      Tjänstemän 0 0

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se sid 44

NOT 16 Övriga avsättningar

Marksanering, Mölnlycke fabriker 9,0 9,6 9,0 9,6

Summa 9,0 9,6 9,0 9,6

NOT 17 Långfristiga skulder

Ingående skuld 881,4 868,2 1 899,5 1 806,5

Nyupplåning under året 238,6 17,8 339,4 97,6

Årets amorteringar -4,7 -4,5 -4,7 -4,5

Summa 1 115,3 881,4 2 234,2 1 899,5

   Lån i banker och kreditinstitut 900,0 700,0 2 018,9 1 718,1

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

   Investeringsbidrag 39,7 40,4 39,7 40,4

   Gatukostnadsersättningar 22,2 14,6 22,2 14,6

   Anslutningsavgifter 153,4 126,4 153,4 126,4

Summa förutbetalda intäkter 215,3 181,4 215,3 181,4

Summa långfristiga skulder 1 115,3 881,4 2 234,2 1 899,5

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar periodiseras fr o m 2014  linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Andel som förfaller inom 1 år 6% 36% 15% 34%

Andel som förfaller inom 1–4 år 83% 36% 66% 47%

Andel som förfaller efter 4 år 11% 29% 19% 19%

Andel lån med rörlig ränta 33% 50% 39% 44%

Andel lån med fast ränta 67% 50% 61% 56%

Genomsnittsränta 1,0% 1,0%

Kreditgivare

Kommuninvest 900,0 700,0 1 160,0 960,0

Övriga 215,3 181,4 1 074,2 758,1

Summa 1 115,3 881,4 2 234,2 1 718,1

NOT 18 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 46,7 53,8 0,7 0,0

Leverantörsskulder 107,0 105,7 148,4 144,3

Moms och särskilda punktskatter 8,8 4,3 28,6 23,1

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 28,3 25,1 29,8 26,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 319,8 268,4 354,4 314,5

   varav semester- och övertidsskuld 103,6 93,3 105,2 94,3

   varav upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension 51,8 52,8 51,8 52,8

   varav upplupen särskild löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension 28,1 28,1 29,4 28,5

Räkenskaper
NOTER
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019

forts. NOT 18 Kortfristiga skulder

Exploateringsverksamhet 80,9 23,8 80,9 23,8

Utnyttjad checkkredit 0,0 0,0 10,9 1,0

Övriga kortfristiga skulder 3,8 5,3 7,5 9,2

Summa 595,3 486,5 661,2 542,5

NOT 19 Borgensförbindelser*

Kommunägda företag

GRYAAB 0,0 0,0 0,0 0,0

Härryda Energi AB 260,0 260,0 0,0 0,0

Räddningstjänsten Storgöteborg 7,1 6,3 7,1 6,4

Renova 0,5 0,5 0,5 0,5

Summa Kommunägda företag 267,6 266,8 7,6 6,9

Föreningar

Pixbo tennisklubb 42,4 2,4 42,4 2,4

Hindås tennisklubb 3,6 3,5 3,5 3,5

Landvetter tennisklubb 2,0 2,3 2,0 2,3

Summa föreningar 48,0 8,2 48,0 8,2

Summa borgensförbindelser 315,6 275,0 55,6 15,1

Enhet
Ägd 

andel
Försäljning, 

mnkr Lån, mnkr
Räntor, aktieutdelning och 

borgensavgifter, mkr Borgen, mnkr

Intäkt Kostnad Givare Mottagare Intäkt Kostnad Givare Mottagare

Kommunen 12,9 19,7 12,3 260

Förbo AB 42% 5,5 6,1 8,4

Landvetter Södra utv AB 100% 3,4 3,2

Härryda Energi AB 100% 11,6 4,4 3,9 260

Övrig upplysning: Bolagens räkenskaper hanteras i respektive styrelse och stämma efter kommunfullmäktiges möte.

NOT 21 Koncerninterna förhållanden och övrig upplysning

NOT 20 Övriga upplysningar

Räkenskaper
NOTER

* Härryda kommun har i augusti 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 290 
kommuner och landsting som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.  

 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnde borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 
till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Härryda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kr.  Kommunens andel av förpliktelserna 
uppgick till 1 434 973 010 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 527 567 346 kronor.

Upplysning om särredovisningar
Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
Särredovisningen finns tillgänglig inom sektor för samhällsbyggnad. 

Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision
Den totala kostnaden för revision uppgår till 1,5 mnkr för år 2020, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 1,2 mnkr. 
Kostnaderna för räkenskapsrevision uppgår till 0,1 mnkr och avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport    
samt årsredovisning för räkenskapsår 2020. Kostnader för sakkunnigt biträde uppgår till dryga 0,2 mnkr.

n
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SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER 
I den kommunala koncernen ingår bolag där 
kommunen har en ägarandel på minst 20 procent. 
Enligt rkr r16 har kommunen skyldighet att upprätta 
sammanställda räkenskaper om kommunens andel av 
de kommunala koncernföretagens omsättning är fem 
procent eller mer av kommunens skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Eller om kommunens andel av 
de kommunala koncernföretagens balansomslutning 
uppgår till fem procent eller mer av kommunens 
balansomslutning. De företag som omfattas är; Förbo, 
Härryda Energi och från och med 2018 även Landvetter 
Södra Utveckling. De sammanställda räkenskaperna för 
kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Härryda kommuns 
bokförda värden på aktier i dotterbolagen har elimine-
rats mot dotterbolagens egna kapital. Endast Härryda 
kommuns ägda andel av dotterbolagens intäkts- och 
kostnadsposter respektive tillgångs- och skuldposter 
ingår i sammanställningen. Interna transaktioner av 
väsentlig betydelse har eliminerats. Från och med 1 
januari 2021 överförs verksamheten vatten och avfall från 
kommunens verksamhet till ett nytt helägt kommunalt 
bolag. Bolaget är registrerat men inte aktivt och därför 
inte med i koncernsammanställningen. Förändrad 
redovisning från och med 2020 inom koncernen avseende 
bokslutsdispositioner och skatt.

KOMMUNEN 

Ny kommunal redovisningslag 

Kommunen följer i allt väsentligt den nya kommuna-
la redovisningslagen som gäller från 2019. Två större 
avvikelseposter förekommer sedan tidigare. Fullfonde-
ringsmodellen tillämpas istället för blandmodellen. Även 
slutredovisning av exploateringsprojekt avviker. Från 
och med 2019 tillämpas komponenthantering avseende 
kommunens anläggningstillgångar. Vad gäller hantering av 
intäkter som regleras i rkr r2 har ingen förändring gjorts 
gällande till exempel gatukostnader. En återföring om 
18 mnkr har gjorts 2019 för en tidigare uppskrivning av 
bostadsrätter enligt rkr r7 och r12.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp 
till anskaffningsvärdet reducerad med avskrivningar. För 

att aktiveras som investering måste anläggningstillgången 
ha en livslängd på minst tre år och ett anskaffningsvärde 
på över 20 tkr. Avskrivningar och internränta bokförs den 
månad investeringen aktiveras. Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjande-
perioden med linjär avskrivning baserat på anskaffnings-
värdet exklusive eventuellt restvärde. Linjär avskrivning 
tillämpas i enlighet med den beräknade ekonomiska 
livslängd som anges i tabellen nedan. Inköp av datorer 
redovisas som korttidsinventarier och kostnadsförs direkt i 
samband med anskaffningen.

Komponentindelning tillämpas från och med 2016 på 
kommunens fastigheter som är anskaffade från och med 
2005. Från och med 2018 tillämpas komponenthante-
ring inom mark och anläggning och från 2019 hanteras 
komponentavskrivning inom gator och vägar. Det innebär 
att rkr r4 följs.

Exploateringstillgångar 
Byggklar mark klassificeras som omsättningstillgång 
och i värdet ingår såväl markinköp som övriga tidigare 
nedlagda utgifter. Först när exploateringsprojekten 
slutredovisas helt eller delvis redovisas kostnader och 
intäkter på resultaträkningen, vilket avviker från rkr 
r2 och r4 samt rkr:s vägledning för markexploatering. 
Ekonomisk effekt är att vinst eller förlust för ett område/
projekt inte bokförs löpande efterhand som tomter säljs 

Upplysning om redovisningsprinciper
Härryda kommun tillämpar god redovisningssed och följer i allt väsentligt Lagen om kommunal 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Räkenskaper
UPPLYSNING OM REDOVISNINGSPRINCIPER

t

Avskrivningstider  

Mark, kulturbyggnader och del av väg 0 år

Verksamhetsfastigheter 5–60 år

Publika fastigheter 5–70 år

Affärsfastigheter 20–50 år

Maskiner, inventarier och It-utrustning (exkl datorer) 3–10 år

Bilar och övriga transportmedel 5–10 år

Immateriella anläggningar 5 år

Konstnärlig utsmyckning 0 år
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utan först när hela området är klart. Det kan innebära 
större resultatsvängningar enstaka år, vilket även 
påverkar balansräkningen. Exploateringsredovisningen 
är under utveckling. 2020 slut- och delredovisades 
17 mnkr från fem exploateringsprojekt. Utöver 
slutredovisningar har exploateringsintäkter om 52 mnkr 
avseende Mölnlycke fabriker bok- förts i resultatet  
enligt rkr r2.

Redovisning av skatteintäkter, utjämning och 
generellt bidrag 
Redovisning och periodisering av skatteintäkter sker 
i enlighet med rkr r2. Det innebär att årets bokslut 
innehåller definitiv slutavräkning för 2019 och en 
preliminär slutavräkning för 2020 enligt prognos från 
Sveriges kommuner och landsting. Den kommunala 
fastighetsavgiften periodiseras till det år intäkten 
hänför sig. Konjunkturstöden har bokförts när de har 
betalats in till kommunen. Någon periodisering i 1/12 
del har därmed inte gjorts enligt rkr:s ”Yttrande om 
vissa redovisningsfrågor med anledning av särskilda 
omständigheter kopplade till coronapandemin”.

Övriga intäkter 
Anslutningsavgifter har intäktsförts i samma takt som 
avskrivningar görs på de investeringar som anslutnings-
avgifterna bidragit till att finansiera. Nästkommande 
års periodiserade anslutningsavgifter bokförs som 
en kortfristig skuld, resterande års skuld klassificeras 
som en långfristig skuld. Från och med 2014 hanteras 
investerings- och gatukostnadsersättning enligt tidigare 
rekommendation rkr 18 och 2019 inom linjen för 
rekommendation rkr r2. Exploateringsbidrag om 82,3 
mnkr har betalats ut 2018 med 30,2 mnkr och 2020 
med 52 mnkr. Bidraget avser ett område vid Mölnlycke 
fabriker. Sammanlagt uppgår bidraget i avtalet till 82,3 
mnkr. Bidragen har bokförts i resultaträkningen, vilket 
avviker från tidigare hantering. Övriga avgifter och 
driftbidrag periodiseras på aktuell period.

Pensioner 
I Härryda kommun redovisas pensionsskulden enligt 
fullfonderingsmodellen, vilket strider mot gällande 
lagstiftning. Syftet är att uppnå en mer rättvisande 
redovisning. Fullfonderingsmodellen innebär att 
pensionsåtagandet redovisas i balansräkningen som en 
avsättning samt att hela den årliga förändringen bokförs 
som kostnad. Löneskatten ingår i pensionsskulden. 
Kommunen använder beräkningsmodellen rips17. Ränta 
och basbeloppsuppräkning redovisas som finansiell 
kostnad. Den del av den avgiftsbestämda ålderspensionen 
avseende 2020 som inte betalats in under året bokas 

upp som kortfristig skuld i 2020 års bokslut. Tecknade 
avtal enligt Alternativ kap-kl och löneväxling till 
pension redovisas som pensionsförsäkringsavgifter 
för enskilda arbetstagare. Kommunens pensionsskuld 
inkluderar även förtroendevalda som inte ingår i den 
ordinarie pensionsskuldsberäkningen. Ingen del av 
pensionsavsättningen har försäkrats bort. 

Öppet för externa transaktioner 
Kommunens redovisning har varit öppen för externa 
transaktioner till den 8 januari 2021. Därefter har 
kostnader och intäkter överstigande 50 tkr hänförts 
till redovisningsåret. Det förekommer inga väsentliga 
händelser efter räkenskapsperiodens utgång. 

Leasing 
Leasingavtal ska enligt rekommendation r5 klassificeras 
och redovisas som finansiellt eller operationellt avtal. 
Avgörande för om ett leasingavtal är ett finansiellt 
eller ett operationellt avtal är i vilken omfattning de 
ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet av 
det aktuella leasingobjektet finns hos leasegivaren eller 
leasetagaren. Kommunen har inte klassificerat några 
finansiella leasingavtal utan de avtal som finns som 
operationella. 89 % av kommunens använda lokaler ägs 
av kommunen och resterande hyrs externt. Kommunen 
betraktar riskerna som marginella för dessa avtal. 

Redovisning av lånekostnader 
Härryda kommun tillämpar huvudmetoden i enlighet 
med rkr:s rekommendation. 

Inga jämförelsestörande poster 2020

Ändring av redovisningsprinciper 
Med anledning av den nya kommunala 
redovisningslagen har en återföring 2019 av tidigare 
gjord uppskrivning av bostadsrätter gjorts med 18 
mnkr. Återföringen är gjord via balansräkningen. 
Uppskrivningen gjordes 2014. Hanteringen är enligt 
rkr r7 och rkr r12. Historiska nyckeltal har setts över 
och soliditeten för 2018 är ändrad från 29 till 28 
procent. I övrigt förekommer inga effekter på den 
aktuella rapportperioden av ändrade uppskattningar 
och bedömningar som har redovisats under tidigare 
räkenskapsår. n

Räkenskaper
UPPLYSNING OM REDOVISNINGSPRINCIPER
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
DRIFTREDOVISNING

Driftredovisning, mnkr
BOKSLUT 2020 BOKSLUT 2019

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

KOMMUNSTYRELSEN 886,0 720,6 165,4 232,0 66,6 899,0 731,5 167,5

Kommunledning  
och stödfunktioner 122,4 9,5 112,9 117,5 4,6 113,6 6,9 106,7

Ledning 38,2 0,1 38,1 35,5 -2,6 38,2 0,7 37,5

Ekonomi 16,9 1,1 15,8 18,0 2,2 17,6 0,8 16,8

Personal 33,1 6,5 26,6 30,9 4,2 25,7 2,1 23,6

Utveckling 34,2 1,8 32,4 33,1 0,7 32,1 3,3 28,8

Samhällsbyggnad 278,2 255,0 23,2 91,6 68,4 313,1 272,4 40,7

Ledning admn inkl kommuneko-
elog

10,4 1,7 8,7 12,1 3,4 11,6 1,7 9,8

Miljö- och hälsoskydd 9,2 4,2 5,0 4,3 -0,7 8,6 3,3 5,3

Trafik 92,7 25,3 67,4 69,2 1,8 89,7 25,7 64,1

Mark och bostad 18,3 82,3 -64,0 4,4 68,4 81,3 116,5 -35,2

Plan och bygglov 18,9 24,9 -6,0 1,6 7,6 15,4 18,9 -3,5
S:a skattefinansierad verksamhet 149,4 138,3 11,1 91,6 80,5 206,8 166,1 40,6

Avfall 37,8 35,9 1,9 0,0 -1,9 36,6 34,6 2,0

Vatten och avlopp 91,0 80,8 10,2 0,0 -10,2 69,8 71,7 -1,9
S:a avgiftsinansierad verksamhet 128,8 116,7 12,1 0,0 -12,1 106,4 106,3 0,1

Teknik och förvaltningsstöd 485,4 456,2 29,2 22,9 -6,3 472,5 452,2 20,3

Ledning 2,7 0,0 2,7 2,6 -0,1 4,6 0,0 4,6

Service 69,5 61,9 7,6 7,2 -0,3 67,6 61,7 5,9

Fastighet 233,7 232,2 1,4 0,5 -0,9 225,2 223,4 1,8

Städservice 34,5 33,5 1,0 2,0 0,9 32,2 33,0 -0,8

Måltidsservice 99,4 94,5 4,9 1,6 -3,3 101,7 101,2 0,5

IT 40,9 32,7 8,1 6,1 -2,1 36,9 31,7 5,2

Säkerhet 4,9 1,3 3,5 3,0 -0,6 4,3 1,3 3,0

VÄLFÄRDSNÄMND 2 402,3 479,0 1 923,4 1 980,0 56,6 2 412,7 471,2 1 941,5

Utbildning, kultur och fritid 1 470,5 243,5 1 227,0 1 256,1 29,1 1 511,3 257,7 1 253,6

Ledning 12,4 0,0 12,4 13,2 0,8 12,3 0,0 12,3

Förskola 327,4 44,1 283,3 295,3 12,0 346,0 46,0 300,0

Grundskola 712,0 68,4 643,6 641,7 -1,8 697,0 69,0 627,9

Gymnasium 277,0 116,6 160,4 178,0 17,6 272,3 109,1 163,2

Vuxenutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,5 17,9 21,6

Kultur och fritid 105,0 9,2 95,8 94,5 -1,3 104,1 10,0 94,1

Utveckling, flerspråkighet 36,8 5,2 31,5 33,4 1,8 40,1 5,6 34,5

Drift, investering och exploatering i siffror
Här redovisas hur utfallet förhåller sig till kommunens budget som fastställts av kommunfullmäktige. 
Budgetavvikelser kommenteras under verksamhetsredovisning och större budgetavvikelser inom 
driften är sammanställda på sidan 22.

t
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
DRIFT / INVESTERING

t

Fortsättning från föregående sida

Driftredovisning, mnkr
BOKSLUT 2020 BOKSLUT 2019

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

VÄLFÄRDSNÄMND  fortsättning

Socialtjänst 931,8 235,5 696,4 723,9 27,5 901,4 213,5 688,0

Ledning 80,8 15,0 65,8 80,9 15,1 51,1 10,5 40,5

Vård och omsorg 300,1 105,7 194,5 199,9 5,5 295,6 101,6 194,1

Hälsa och bistånd 193,2 27,2 166,0 164,2 -1,8 194,7 26,0 168,6

Funktionsstöd 169,3 32,6 136,7 139,6 2,9 187,5 26,6 160,9

Härryda framtid 99,2 40,8 58,4 62,6 4,2 75,2 36,0 39,2

Barn och familj 88,7 13,8 74,9 76,7 1,7 97,4 12,7 84,6

SUMMA NÄMNDER 3 288,3 1 199,6 2 088,7 2 211,9 123,2 3 312,0 1 202,7 2 109,3

Politisk organisation 13,7 0,0 13,7 13,0 -0,7 15,6 0,8 14,8

Verksamhetskostnad/övrigt 29,3 76,5 -47,2 -22,9 24,3 0,4 53,0 -52,7

VERKSAMHETENS  
NETTOKOSTNAD 3 331,4 1 276,1 2 055,2 2 202,0 146,8 3 327,9 1 256,5 2 071,4

Interna poster -612,9 -612,9 0,0 -617,6 -617,6 0,0

Skatter och utjämning 2 306,2 2 306,2 2 277,7 28,5 4,9 2 214,5 2 209,6

Finansnetto 31,4 14,5 -16,9 -21,4 4,5 32,0 4,6 -27,4
SUMMA ENLIGT
RESULTATRÄKNING 2 749,9 2 983,9 234,2 54,3 179,9 2 747,2 2 857,9 110,7

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT tusen kronor

Benämning
Projekt-
budget

Utfall 
2020

Budget-
avvikelse

 2020

Budget-
avvikelse

 2020

P=
Pågående 
A=  
Avslutat

Beräknas 
avslutas

Netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift Netto

Sektor för utbildning, kultur och fritid

Investering förskola 2 157 378 378

Investering grundskola 5 830 2 490 2 490

Investering utveckling och flerspråkighet, 
ledning 0 1 000 1 000

Investering gymnasium 1 890 660 660

Investering kultur och fritid 127 1 427 127 610 737

Summa utbildning, kultur och fritid 127 11 304 127 5 138 5 265

Sektor för socialtjänst

Summa sektor för socialtjänst 0 2 678 0 2 809 2 809
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
INVESTERING

n

Fortsättning från föregående sida

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT tusen kronor

Benämning
Projekt-
budget

Utfall 
2020

Budget-
avvikelse

 2020

Budget-
avvikelse

 2020

P=
Pågående 
A=  
Avslutat

Beräknas 
avslutas

Netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift Netto

Sektor för samhällsbyggnad

Mölnlycke dagvattenpark 37 000 7 296 3 027 7 296 17 490 24 786 P

Reinvestering underhåll gator och vägar 6 436 436 436

 Gc-Väg Wendelsv Gärdesområdet 760 0 8 543 8 543 P

Övrigt skattefinansierat 1 243 18 776 843 74 899 75 743

Summa skattefinansierat 8 539 28 999 8 139 101 368 109 508

VA-investeringar kopplade till färdiga 
exploateringsområden 0 3 158 -2 100 15 454 13 354

Investeringar befintliga ledningar 12 223 -2 223 -2 223

Nytt vattenverk Västra Nedsjön 547 000 105 343 117 808 117 808 P 2022

Byggnad återanvändning Bråta ÅC 615 -291 -291 A

Övrigt avgiftsfinansierat 13 350 83 753 83 753

Summa avgiftsfinansierat 0 134 689 -2 100 214 501 212 401

Summa samhällsbyggnad 8 539 163 688 6 039 315 869 321 909

Sektor för teknik och förvaltningsstöd

Fagerhultsskolan nybyggnad 177 000 100 394 8 548 8 548 P 2021

Wallenstam arena 135 000 72 477 8 114 8 114 P 2021

Utveckling Råda säteri 20 500 7 349 3 209 3 209 P 2022

Gymnastik- och trampolinhall 65 000 0 23 500 23 500

Energieffektivisering 2 850 2 267 2 267 P 2020

Hulebäcksgymnasiet ombyggnad kök 12 000 686 4 314 4 314 P 2022

Komponentutbyten fastighet 8 254 -3 144 -3 144

Hindås idrottshall tillbyggnad förråd 5 000 2 665 1 580 1 580 P 2021

IT-investeringar 4 140 3 080 3 080

Investeringar fritidsanläggningar 4 981 3 712 3 712

Övrigt teknik och förvaltningsstöd 16 910 19 764 19 764

Summa teknik och förvaltningsstöd 0 220 706 0 74 944 74 944

Kommunledning  
och stödfunktioner summa 0 21 0 2 728 2 728 P

Totalt kommunen 8 666 398 397 6 166 401 488 407 655

Varav summa pågående investeringar 7 423 306 876 7 423 179 739 187 162

Drift- och investeringsbudgetens uppbyggnad samt de för drift- och investeringsredovisningarna mest väsentliga  
principerna för ekonomistyrning, redovisas i ett särskilt dokument.
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EXPLOATERING tusen kronor

EXPLOATERINGS- 
PROJEKT Status1

Budget  
2020

Utfall  
2020

Avvikelse
2020

Bokslut 2020-12-31
Utgående balans

Resultatföring
2020

Namn Inkomst Utgifter Netto Inkomst Utgifter Netto Netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift

Industrimark

Airport City P 1 000 0 1 000 1 625 0 1 625 -625 2 982 0

Björkåsen Landvetter S 500 1 500 -1 000 0 1 678 -1 678 678 4 583 11 617 4 583 11 617

Björröd P 7 500 0 7 500 6 251 8 497 -2 246 9 746 6 269 17 898

Bårhults företagspark P 0 25 500 -25 500 283 28 976 -28 693 3 193 52 303 64 068

Skola Djupedalsäng P 1 500 0 1 500 1 428 -21 1 449 51 1 428 -21

Företagsparken III P 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hindås industriomr. P 0 0 0 3 053 0 3 053 -3 053 3 104 1

Mölnlyckemotet P 1 565 0 1 565 1 787 0 1 787 -222 3 180 0

Summa 12 065 27 000 -14 935 14 427 39 131 -24 703 9 768 73 849 93 563 4 583 11 617

Mark för bostäder

Bh, Björröd Alberts väg³ D 0 0 0 710 558 152 -152 710 558 710 558

Bh, Säteriet (Förbo)³ D 0 0 0 407 274 133 -133 407 274 407 274

Bh, Wendelstrand 
(Bråta)³ D 0 0 0 870 610 260 -260 870 610 870 610

Björkelidsvägen S 0 0 0 116 15 101 -101 492 6 670 492 6 670

Bocköhalvön P 0 0 0 47 0 47 -47 68 0

Enebacken II P 6 850 0 6 850 680 0 680 6 170 5 741 0

Hindås skola P 2 000 0 2 000 4 748 3 036 1 712 288 12 611 3 037

Idrottsvägen Mölnlycke P 17 320 58 440 -41 120 9 034 60 506 -51 473 10 353 11 340 60 506

Landvetter Centrum P 13 627 24 794 -11 167 4 455 1 150 3 305 -14 472 14 232 13 719

Landvetter södra P 19 000 0 19 000 7 013 2 435 4 577 14 423 103 204 7 348

Landvetters Backa P 9 374 31 834 -22 459 739 24 980 -24 241 1 781 58 251 55 843

Solåsen Hindås P 0 0 0 3 0 3 -3 1 454 14

Stenhuggeriet² S 0 0 0 146 4 051 -3 905 3 905 146 4 051 146 4 051

Strukturplan  
Mölnlycke centrum P 0 0 0 6 0 6 -6 6 0

Säteriet, Särskilt boende P 750 0 750 174 9 423 -9 249 9 999 1 081 9 423

Valborgs kulle P 1 000 0 1 000 1 180 0 1 180 -180 1 285 0

Summa 69 921 115 068 -45 146 30 328 107 038 -76 710 31 564 211 898 162 054 2 625 12 163

Summa brutto 81 986 142 068 -60 081 44 755 146 169 -101 414 41 333 285 747 255 617 7 208 23 780

Summa netto 30 130 -16 572

Utgående Balans 46 702

1 Status: Pågående=P, Slutredovisas= S, Delredovisas=D. 
2 Stenhuggeriet ett tidigare avslutat projekt, infrastruktur var utbyggd och sista tomtförsäljning gjord 2020 
3 Byggherredriven detaljplan. 

Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
EXPLOATERING

n

Läs om projekten på sidan 57

t
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Ansvarar för verksamheterna:
Utbildning
Socialtjänst
Kultur
Fritid

Omsättning: 2 402 mnkr
Budgetavvikelse: +57 mnkr

Den politiska organisationen
Härryda kommuns verksamheter delas från och med 2020 in under kommunstyrelsen respektive 
välfärdsnämnden.

Verksamhetsredovisning
POLIT ISK  ORGANISATION

Maria Kornevik  
Jakobsson (C)

ordförande

Håkan Eriksson (KD) Inger Axelsson (KD)

Roland Jonsson (MP) Peter Arvidsson (SD)Peter Arvidsson (SD)Robert Langholz (S) Inga-Lena Persson (MP)

Grim Pedersen (M) Evalotta Liljenzin (M)

Ronny Sjöberg (C) Ing-Marie Rydén Höök (L)

Patrik Linde (S)
2:e vice ordförande

Siw Hallbert (S)
2:e vice ordförande

Mikael Johannison (M) Kristina Andrén (M)

David Dinsdale (L)
1:e vice ordförande

Sven Karlsson (M) 
1:e vice ordförande

Per Vorberg (M) 
ordförande

Kersti Lagergren (M) Ulrika Nordenstam (M)

Martin Tengfjord (SP) Birgitta Berntsson (S)Ulla-Karin Johansson (S) Jonas Andersson (S)

Nina Sjöstedt (SD)

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter 31 december 2020 Välfärdsnämndens ordinarie ledamöter 31 december 2020

t

   KOMMUNSTYRELSEN VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Ansvarar för verksamheterna:
Mark och bostad
Miljö- och hälsoskydd
Trafik
Vatten och avfall
Nämnd och övriga frågor

Omsättning: 886 mnkr
Budgetavvikelse: +66 mnkr
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Bokslut, mnkr 2020 2019

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

Kommunstyrelsen 886,0 720,6 165,4 232,0 66,6 899,2 731,5 167,7

Välfärdsnämnd 2 401,8 478,5 1 923,4 1 980,0 56,6 2 412,7 471,2 1 941,5

Summa nämnder 3 287,8 1 199,1 2 088,7 2 211,9 123,2 3 312,0 1 202,7 2 109,3

Politisk organisation 13,7 0,0 13,7 13,0 -0,7 15,6 0,8 14,8

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Politisk organisation 13,0 13,7 -0,7

Summa 13,0 13,7 -0,7

Varav, mnkr  

Kommunfullmäktige 2,5 2,9 -0,4

Kommunstyrelsen 3,4 3,6 -0,2

Valnämnd 0,0 0,0 0,0

Miljö- och bygglovsnämnd 0,4 0,4 0,0

Revisorer 1,3 1,5 -0,2

Fasta beredningar 0,6 0,5 0,1

Välfärdsnämnd 3,0 3,0 0,0

Verksamhetsredovisning
POLIT ISK  ORGANISATION

Årets viktigaste händelser
Den politiska organisation som infördes 2019 fortsatte 
att hitta sina former under året. Digitaliseringen av de 
politiska processerna fortsatte i en ökande takt under året 
till följd av pandemin. Flertalet möten har skett digitalt, 
till exempel sker nu  kommunfullmäktiges möten helt 
digitalt, med endast presidiet och sekretariat på plats. 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att 
verksamheten inom vatten och avfall ska bolagiseras, 
under året fastställdes de nya styrdokumenten och en 
styrelse tillsattes för det nybildade bolaget.

Ekonomi
DRIFTANALYS
För den politiska verksamheten redovisas ett underskott 
på 0,7 mnkr. Kommunfullmäktige visar på en negativ 
budgetavvikelse med 0,4 mnkr vilket framför allt beror 
på högre hyreskostnader för externt inhyrda lokaler. Ett 
underskott på drygt 0,2 mnkr belastar kommunstyrelsen 
vilket främst är en följd av ej budgeterade arbetsgrupper. 
Kommunrevisionen redovisar en negativ budgetavvikelse 
med knappt 0,2 mnkr vilket förklaras av högre kostnader 
än budgeterat för köpta tjänster.

Nettokostnaderna är 1,1 mnkr lägre än föregående år 
vilket i huvudsak beror på 2019 års utbildningskostnader 
för nyvalda politiker. n

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Kommunfullmäktige

Antal sammanträden per år 10 10 10 10

Antal ärenden per år 258 193 230 232

Antal ledamöter 51 51 51 51

Antal ersättare 30 30 29 31

Kommunstyrelsen

Antal beslutssammanträden per år 12 11 10 10

Antal informationssammanträden 
per år 0 10 9 9

Antal sammanträden med  
genomgång av kommunens  
verksamhetsberättelse per år 1 1 2 2

Antal ärenden per år 478 847 495 458

Antal ledamöter 13 13 13 13

Antal ersättare 13 13 13 13

Valnämnd

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 3 3 3 3

Miljö- och bygglovsnämnd

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 3 3 3 3

Överförmyndarnämnd

Antal ledamöter 1 3 3 3

Antal ersättare 1 3 1 1

Revisorer

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 0 0 0 0

Välfärdsnämnd

Antal beslutssammanträden per år 13 14 0 0

Antal informationssammantr. per år 0 10 0 0

Antal sammanträden med 
genomgång av kommunens 
verksamhetsberättelse per år 1 1 0 0

Antal ärenden per år 316 693 0 0

Antal ledamöter 13 13 0 0

Antal ersättare 13 13 0 0
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Verksamhetsredovisning
KOMMUNLEDNING OCH STÖDFUNKTIONER

Årets viktigaste händelser
Året har präglats av ett fortsatt arbete med digitaliserings-
utveckling inom samtliga områden, både inom politik 
och förvaltning. Exempel på detta är att kommunen 
har upphandlat en chatt-bot (kommun-Kim) som med 
hjälp av artificiell intelligens svarar på frågor dygnet 
runt på kommunens webbplats. Dessutom har en digital 
introduktion för nyanställda i organisationen införts. 

Kommunens vision, med rubriken ”Härryda – här vågar 
vi”, är en viktig del i kommunens styrmodell. Under året 
har förvaltningen arbetat med att ta fram gemensamma 
förhållningssätt som ska komplettera visionen.

Ett arbete har genomförts för att överföra verksamheten inom 
vatten och avfall (VA) till ett helägt kommunalt bolag från år 2021. 

Digitalisering – ett fortsatt viktigt  
fokusområde
Kvalitet, service och bemötande är nyckelord för kommunens ledning och stödfunktioner 
när kommunen jobbar med att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar. 
Digitaliseringsutveckling är ett fortsatt fokusområde där förenkling av interna och  
externa processer ingår.

Uppdragsbeskrivning
Kommunledning och stödfunktionerna 
tillhandahåller service till den politiska 
organisationen, till förvaltningen samt till företag 
och medborgare och övriga externa intressenter. 
Stödfunktionerna omfattar utveckling, ekonomi och 
upphandling samt personaladministration.
Arbetet styrs av reglementen, lagar, avtal, 
policyer och beslut från kommunstyrelse samt 
kommunfullmäktige.

t

Året har präglats av ett fortsatt arbete med digitaliseringsutveckling 
inom samtliga områden, både inom politik och förvaltning.
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Verksamhetsredovisning
KOMMUNLEDNING OCH STÖDFUNKTIONER

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 7,3 3,2 2,5

Bidrag 2,2 3,7 1,9

Summa intäkter 9,5 6,9 4,4

Personalkostnader 60,1 53,9 52,5

Köp av huvudverksamhet 28,6 26,9 28,1

Avskrivn/internränta 0,1 0,1 0,1

Övriga kostnader 33,6 32,7 27,3

Summa kostnader 122,4 113,6 108,0

Nettokostnader 112,9 106,7 103,6

Budgetavvikelse 4,6 3,7 -0,1

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 94 86 81 68

Utbetalda löner 49 985 50 805 54 174 52 320

Fakturor 56 585 60 140 64 829 63 878

Kundfakturor 101 826 104 051 108 051 129 685

Svenskt näringslivs 
ranking* 7 10 15 4

Uppföljning av grunduppdrag 
Grunduppdragen för stödfunktionerna ekonomi- och 
upphandling, personal samt utvecklingsfunktionen består 
i att stödja den politiska organisationen samt kommunens 
verksamheter och utveckla de olika områdena som ligger 
inom funktionerna. De årliga enkäterna som används för 
uppföljning av hur verk-samheterna uppfattas pekar på 
en hög nöjdhetsgrad.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Kommunledning och stödfunktionerna redovisar en 
nettokostnad på 112,9 mnkr, vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse med 4,6 mnkr.

Samtliga stödfunktioner redovisar överskott på 
sammantaget 7,1 mnkr vilket i huvudsak förklaras 
av lägre personalkostnader till följd av tillfälligt 
vakanta tjänster, tjänstledigheter och sjukfrånvaro. 
Dessutom har 3,0 mnkr av det centrala anslaget för 
kompetensutveckling inte kunnat användas till följd av 
covid-19. Kostnader för kurser och utbildning är också 
betydligt lägre än budgeterat vilket även detta är en 
konsekvens av covid-19.

För kommunledning redovisas ett underskott med 2,6 
mnkr vilket i huvudsak beror på tillkommande kostnader 
för bolagisering av VA-verksamheten samt högre 
förbundsavgifter än budgeterat. 

Den totala nettokostnaden för kommunledning och 
stödfunktionerna är knappt sex procent högre än år 2019. 

Det beror främst på att bemanningsenheten från och 
med år 2020 är organiserad under personalfunktionen. 
En förklaring är också högre kostnader för digitalisering 
i form av satsningen ”Digitala klivet”, vars syfte är att 
skapa förutsättningar för förvaltningen att öka takten 
i den digitala transformationen, exempelvis i frågor 
som ökad automatisering, effektivare distansmöten och 
förbättrad service.

Avvikelserna bedöms i huvudsak vara av engångskaraktär. 
Däremot är det troligt att tillfälligt vakanta tjänster 
uppstår i varierande utsträckning även i framtiden vilket 
kommer att generera överskott, då vissa yrkesgrupper 
inom stödfunktionerna är svårrekryterade. Dock kan 
specialkompetens i form av konsulter behöva köpas in vid 
sådana tillfällen.

INVESTERINGSANALYS
På investeringssidan redovisas ett överskott på 2,7 
mnkr, varav 2,6 mnkr förklaras av tidsförskjutningar 
avseende konstnärlig utsmyckning, bland annat till följd 
av covid-19. Investeringar för konstnärlig utsmyckning 
bokförs på framför allt samhällsbyggnad och sektorn 
för teknik och förvaltningsstöd där motsvarande 
budget flyttas från kommunledning. Årets utgifter för 
konstnärlig utsmyckning uppgår till knappt 1,7 mnkr. 
Anslaget för e-arkiv har inte använts fullt ut vilket har 
genererat ett överskott på 0,1 mnkr.

Framtiden
Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta för att 
erbjuda ett så effektivt och ändamålsenligt stöd som 
möjligt till kommunens politiska organisation och 
kärnverksamheter. Kvalitet, service och bemötande är 
fortsatt viktiga frågor, liksom att digitalisera och förenkla 
externa och interna processer. Ett fortsatt arbete med att 
utveckla styrmodellen kommer att ske.  n

* Rankning av lokalt företagsklimat i landets 290 kommuner

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 35,6 38,1 -2,6

Ekonomi och upphandling 18,0 15,8 2,2

Personal 30,9 26,6 4,2

Utvecklingsfunktionen 33,1 32,4 0,7
Summa 117,5 112,9 4,6

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 2,6 0,0 2,6

Utvecklingsfunktionen 0,1 0,0 0,1

Summa 2,7 0,0 2,7
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Årets viktigaste händelser
Inom ramen för arbetet med ny kommunövergripande 
översiktsplan har kommunstyrelsen antagit en strategisk 
utvecklingsinriktning och arbetet fortsätter med mer de-
taljerade markanvändningsfrågor. Den fördjupade över-
siktsplanen för Landvetter Södra ställdes ut på samråd, en 
milstolpe i den nya stadens utveckling. Samarbetet med 
Landvetter Södra Utveckling ab och byggherrekonsortiet 
har gått in i ett mer intensivt skede, bland annat för att 
finna gemensamma lösningar på svåra planeringsfrågor 
såsom artskydd och trafikförsörjning men även för att 
förbereda för första etappen detaljplaner. 

De första exploatörsdrivna detaljplanerna, Wendelstrand 
och Björröd med totalt 1200 bostäder, har antagits under 
året och arbete pågår för att de ska vinna laga kraft. På 
Idrottsgatan och Bäckvägen i centrala Mölnlycke pågår 
arbetet för ett nytt bostadskvarter med cirka 160 nya 
bostäder med blandade upplåtelseformer. De första 
hyresgästerna flyttade in i Mölnlycke fabriker.

Sektorn har arbetat med att säkra arbetsprocesser och 
hitta lämpliga samarbetsformer inför att vatten- och 
avfallsverksamhet blir eget bolag från årsskiftet 2021. 
Trafikverksamheten har genomfört det politiska 
uppdraget att flytta över ägande, drift och underhåll av 
belysning till Härryda Energi ab.

Uppföljning av grunduppdrag 
Mark och exploatering har under året arbetat med 15 
exploateringsprojekt för bostäder och åtta exploate-
ringsprojekt för verksamheter. Totalt färdigställdes 201 
bostäder, varav 161 i flerbostadshus och 40 i småhus. 
Ytterligare 576 bostäder har byggstartat och ca 85 000 
kvm verksamhetsmark har sålts i Bårhult och Björröd.

2020 antogs de första exploatörsdrivna detaljplanerna med totalt 1 200 bostäder och arbete pågår nu 
för att de ska vinna laga kraft. Totalt färdigställdes 201 bostäder under året – 161 flerbostadshus och 
40 småhus. Ytterligare 576 bostäder har byggstartat. Så många bostäder inom en 1-årsperiod har inte 
producerats på 15 år.

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

SKATTEF INANSIERAD VERKSAMHET 

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för samhällsbyggnad ansvarar för gator och vägar, 
parker, markområden, detaljplaner, översiktsplaner, bygglov, 
kart- och mätverksamhet, exploatering, miljötillsyn, 
hälsoskydd, livsmedelskontroll med mera.

t

Rekordmånga bostäder byggstartade 
under året  

Under året projekterade 
trafikverksamheten bland 
annat gator, gång och 
cykelvägar samt vatten- 
och avlopp i området 
Mölnlycke fabriker.
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Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 84,0 163,7 89,7

Bidrag 54,3 1,4 36,0

Summa intäkter 138,3 165,1 125,7

Personalkostnader 48,0 47,6 44,7

Köp av huvudverksamhet 30,6 34,3 33,5

Avskrivn/internränta 17,0 14,9 17,6

Övriga kostnader 53,7 108,9 80,7

Summa kostnader 149,3 205,7 176,5

Nettokostnader 11,0 40,6 50,8

Budgetavvikelse 80,4 46,7 47,1

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 88 85 75 62

Trafikbelysning 

Per styck,  
exl kapitaltjänst, kr 715 696 610 727

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning och administration 12,1 8,7 3,4
Mark och exploatering 4,4 4,5 -0,1
Slutredov. och explaoteringsbidrag 0,0 -68,5 68,5

Plan och bygglov 1,6 -6,0 7,6
Trafik 69,2 67,4 1,8
Miljö och Häsloskydd 4,3 5,0 -0,7
Summa 91,6 11,1 80,4

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning och administration 0,1 0,0 0,1
Mark och exploatering 1,0 0,1 0,9
Plan och bygglov 0,5 0,0 0,5

Trafik 127,9 20,4 107,5
Miljö och Häsloskydd 0,5 0,0 0,5
Summa 130,0 20,5 109,5

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

SKATTEF INANSIERAD VERKSAMHET 

Under året antogs sex detaljplaner som möjliggör totalt 
1 400 bostäder och arbete pågår för att få dem lagakraft-
vunna. Trafikverksamheten projekterade och genomförde 
byggnationer av ett flertal projekt kopplade till antagna 
detaljplaner. Exempel på projekt i projekteringsfasen är 
gata, gång- och cykelväg samt vatten- och avlopp inom 
Mölnlycke fabriker, samt vattenöverföringsledning och 
utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Rävlanda och 
Hällingsjö. Under året påbörjades genomförandet av 
projektet Mölnlycke dagvattenpark med bland annat 
muddring av Mölndalsån.

Det preliminära resultatet för 2020-års Insiktsmätning 
bland företag, visar att både bygglov och miljö- och hälsa 
behåller ungefär samma goda omdömen som under 2019. 

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektorns skattefinansierade verksamhet visar en positiv 
budgetavvikelse på 80,4 mnkr jämfört med budget. Den 
enskilt största avvikelsen om 68,4 mnkr finns hos mark- 
och exploateringsverksamheten och beror på slutredo-
visningar och exploateringsbidrag. Plan- och bygglovs-
verksamheten redovisar ett överskott på 7,6 mnkr med 
anledning av högre intäkter än budgeterat.

Ledning och administration redovisar ett överskott på drygt 
3,4 mnkr främst på grund av att budgeterade personalkost-
nader inte förbrukats. Trafik visar ett överskott på 1,7 mnkr 
som delvis beror på framskjutna investeringsprojekt.

INVESTERINGSANALYS
Utfallet är på 20,4 mnkr i nettoutgifter jämfört med bud-
geterade 130 mnkr. Detta innebär ett överskott om 109,5 
mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar och 
fördröjningar av projekt till följd av överklagande och 
tillkommande utredningar. 

De största projekten som pågår är Mölnlycke 
dagvattenpark och Mölnlycke fabriker. Det är inom 
ramen för dessa projekt som de största avvikelserna finns 
i och med tidigare förseningar. Startbesked finns för 
dagvattenparken gällande bland annat muddring. 

Exploatering 
Exploateringen redovisade ett överskott om 16,6 mnkr. 
Överskottet avser tre områden där marken är såld. 
Det är verksamhetsmark i Landvetter där sista tomten 
såldes under våren med nettoöverskott på 7 mnkr. 
Det andra projektet avser bostäder i Rävlanda, med 
överskottet från markförsäljningen på 6,2 mnkr. Mark 
är såld i ett sedan tidigare avslutat exploateringsområde, 
Stenhuggeriet, och överskottet för den sista 
tomtförsäljningen är 3,9 mnkr.

Framtiden
Det råder fortfarande osäkerhet om vilken sträckning den 
planerade tågförbindelsen mellan Göteborg och Borås 
får genom kommunen. Trafikverket har inlett ett omtag 
av planeringen av sträckningen där tidigare ställningsta-
ganden om järnvägskorridor och stationslägen kommer 
att omprövas. Dessutom kommer en översyn av Kust till 
kust-banans funktion och kapacitet att göras.

Kommunens tillväxtmål om 1,5 procent förutsätter 
nybyggnad av bostäder och en bostadsefterfrågan på 
den nivå som vi sett senaste månaderna och åren. Hur 
efterfrågan efter covid-19 perioden utvecklas är svårt 
att förutse och det kan påverka förutsättningarna för 
sektorns arbete. n
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Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 2 2 2 2

Insamlad mängd matavfall, ton 1 381 1 352 1 362 1 435
Hushållsavfall till förbränning, 
kg per invånare 120 133 133 134
Kostnadstäckningsgrad, % 95 94 97 107

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Avfall 1,0 1,0 0,0
Summa 1,0 1,0 0,0

Årets viktigaste händelser
Verksamheten har under året, i nära samarbete med 
andra verksamheter inom kommunen, arbetat för en 
verksamhetsövergång till bolaget Härryda Vatten och 
Avfall AB. Kommunfullmäktige beslutade om överlåtelse 
och verksamhetsövergång i december 2020 då man även 
beslutade om bolagsordning och ägardirektiv för bolaget. 
Under året har kommunen antagit en ny avfallsplan som 
gäller för Göteborgsregionens 13 kommuner. ”Göte-
borgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030”.

Uppföljning av grunduppdrag 
Avfallsverksamheten arbetar kontinuerligt med avfalls-
minimering och återanvändning genom bland annat 
informationsinsatser och medverkan i olika projekt. 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan 
och Härryda har under året antagit en ny avfallsplan 
framtagen tillsammans med och gällande för 13 kom-
muner i Göteborgsregionen. Planen har ett fokus på 
förebyggande arbete och återanvändning som återspeglas 
i kommunens arbete. Kvaliteten i verksamheten säker-
ställdes genom regelbundna avstämningar med berörda 
insamlingsentreprenörer, med mottagningsanläggningar 
för avfallet samt med övriga samarbetspartners.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Verksamheten redovisar en nettokostnad och avvikelse 
mot budget om 1,9 mnkr. I samband med årsskiftet när 
verksamheten bolagiseras är periodiseringar gjorda för 
att kostnader som avser kommunen ska redovisas på 
2020. I och med att stora entreprenader som sophämt-

Arbetet med att minska avfallet fortsätter 
Under året har kommunen antagit den nya avfallsplan som gäller för Göteborgsregionens 13 
kommuner. Den nya avfallsplanen gäller från 2021 och sträcker sig fram till 2030. Den innehåller 
nya områden och involverar fler sektorer och verksamheter inom avfallsområdet än tidigare. Ett av 
fokusområdena i planen är avfallshantering i samhällsplaneringen.

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET –  AVFALL 

Uppdragsbeskrivning
Avfallsverksamhetens uppdrag är att ansvara för 
insamling, transport och återvinning samt bortskaffande 
av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen och 
som inte faller under producentansvaret.

ning och hantering av olika av avfall debiteras i efterhand 
månadsvis, landar 13 månader på 2020 som förklarar 
avvikelsen utöver tidigare prognos. I delåret prognosti-
serades en negativ avvikelse mot budget på 800 tkr. Det 
beror mestadels på högre kostnader om 2,8 mnkr än 
budgeterat för hämtning av hushållsavfall.

INVESTERINGSANALYS
Under året har en ny byggnad för ”återbruk” färdigställts 
på Bråta åvc, utgift under 2020 var 0,6 mnkr. Resterande 
investeringar avser i huvudsak löpande förbättringsåtgär-
der på återvinningsstationer och Bråta åvc.

Framtiden 
Under 2021 kommer verksamheten även att införa ett kör-
kortsbaserat inpasseringssystem till Bråta. Även drift och 
bemanning samt transporter av grovavfall från Bråta upp-
handlas under 2021. För att kunna arbeta mer aktivt med 
målen i avfallsplanen och därmed uppmuntra till förebyg-
gande och återanvändning av avfall kommer återbrukshu-
set Paviljongen att tas i bruk. I huset kommer det att finnas 
en stående bytardel där centralens besökare kan få lämna 
såväl som ta med sig begagnade kläder och prylar.  n

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 35,9 34,6 32,3

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 35,9 34,6 32,3

Personalkostnader 1,5 1,3 1,3

Köp av huvudverksamhet 33,4 32,2 28,9

Avskrivn/internränta 1,3 1,2 1,2

Övriga kostnader 1,6 1,9 1,9

Summa kostnader 37,8 36,6 33,3

Nettokostnader 1,9 2,0 1,0

Budgetavvikelse -1,9 -2,0 -1,0

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Avfall 0,0 1,9 -1,9
Summa 0,0 1,9 -1,9

Page 122 of 439



56

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 80,8 71,7 69,7

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 80,8 71,7 69,7

Personalkostnader 14,4 13,4 12,3

Köp av huvudverksamhet 20,0 18,5 19,2

Avskrivn/internränta 21,1 20,3 19,8

Övriga kostnader 35,5 17,4 8,7

Summa kostnader 91,0 69,6 60,0

Nettokostnader 10,2 -2,1 -9,7

Budgetavvikelse -10,2 2,0 3,7

Årets viktigaste händelser
Verksamheten har under året, i nära samarbete med 
andra verksamheter inom kommunen, arbetat för en 
verksamhetsövergång till bolaget Härryda Vatten och 
Avfall ab” Kommunfullmäktige beslutade om överlåtelse 
och verksamhetsövergång i december 2020 då man även 
beslutade om bolagsordning och ägardirektiv för bolaget. 
Under sommaren infördes ett bevattningsförbud i hela 
kommunen mellan juni och augusti då den första upp-
maningen i april var att spara på vattnet.

Uppföljning av grunduppdrag
Arbetet med nya överföringsledningar mellan Landvet-
ter och Hindås fortlöper fortgår och en intagsstation 
på Bocköhalvön och en högreservoar är i slutskedet av 
byggnation. Allt är viktiga delar för att möta framtidens 
behov av dricksvatten och möjliggöra avledning av spill-
vatten i hela kommunen. 

Ekonomi
DRIFTANALYS
Nettokostnaden landar på 10,2 mnkr, detta trots att VA 
prognostiserade ett överskott på 3,2 mnkr vid delåret. 
Främst beror avvikelsen på åtgärder i ett sent skede inför 
verksamhetsövergång till bolag. Största kostnaden avser 
ett sektorsgemensamt projekt med dagvattenpark och 
dammar i Mölnlycke centrum. Bedömningen i nuläget 
är att dammarna inte kommer att genomföras och av för-
siktighetsprincip belastar 9,3 mnkr i upparbetade utgifter 
verksamheten år 2020. I samband med en inventering 
av ekonomiskt anläggningsregister fann vi anläggningar 
som i som i realiteten ar avvecklade alternativt sålda vilka 
har utrangerats till en kostnad om 1,8 mnkr.

INVESTERINGSANALYS
Största avvikelsen gentemot budget avser projektet med 
nytt vattenverk med tillhörande överföringsledningar där 
totalt 117 mnkr förbrukats, vilket är en avvikelse på 107 
mnkr. Projektet har en tidsplan som är snäv men över-
skottet i budget innebär inte att tidsplanen inte håller 
utan snarare hur budgeten är fördelad över åren. Arbetet 
med överföringsledningar mellan Landvetter och Hin-
dås, högreservoar och intagsstation i Hindås är påbörjat, 
de tre första etapperna på överföringsledningarna och 
högreservoar är i stort sätt färdigställda under 2020. För 
VA’s räkning ingår även försening och överskott i projek-
tet överföringsledning mellan Hällingsjö och Rävlanda.

Framtiden
För att klara den önskade befolkningsutvecklingen i 
kommunen är det helt nödvändigt att vattenförsörj-
ningen säkras. Under 2021 ska byggnation av det nya 
vattenverket i Hindås upphandlas. Från årsskiftet 2021 
bolagiseras verksamheten och arbetet under början av 
2021 kommer till stor del handla om att sätta nya rutiner 
och hitta nya former för samarbete med kommunen och 
andra parter. n

Utbyggnad av vattenförsörjning pågår
Under sommaren blev det tydligt för alla hur viktig vattenförsörjningen i kommunen är. I början av 
våren fick gick verksamheten ut med information som uppmanade alla att spara på dricksvattnet. 
Ett kortare bevattningsförbud infördes under juni och augusti, vilket hjälpte till att säkerställa 
vattenleveransen för resten av året.

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 23 23 21 19

Rörlig avgift, kr/m³ 27 25 24 24

Kostnadstäckningsgrad, % 89 103 116 104

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Vatten och avlopp 0,0 10,2 -10,2
Summa 0,0 10,2 -10,2

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Vatten och avlopp 346,1 133,6 212,4
Summa 346,1 133,6 212,4

Uppdragsbeskrivning
Vattenverksamhetens uppdrag är att producera och 
distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt 
avleda dagvatten enligt kommunens dagvattenpolicy. 

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET –  VATTEN 
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Exploatering 
Härryda kommun arbetar aktivt med exploatering av mark 
för bostäder. Enheten säkerställer också tillgången på mark 
för infrastruktur och verksamhetsetableringar. Förra året 
pågick 24 mark- och bostadsprojekt, varav tre slutredovi-
sades och två delredovisades. Tillsammans med politiska 
representanter upprättar och reviderar förvaltningen årligen 
kommunens bostadsförsörjningsprogram. Programmet 
redovisar exploateringsområden, antal bostäder som planeras 
att byggas, tid för byggstart och typ av bostad. Kommun-
styrelsen beslutar om att detaljplaner ska starta, avrop av 
upphandlingar och typen av tilldelningsförfarande för 
bostadsmark. Löpande inkomster och utgifter för pågående 
exploateringsprojekt redovisas och bokförs i balansräkningen 
som en tillgång eller skuld. Del- och slutredovisningar av 
vinst och förlust i varje projekt bokförs i resultatet för året.

Året som gått 
Löpande utgifter för exploateringar uppgår till 45 mnkr. 
Entreprenad och utbyggnad av infrastruktur har i stort sett 
färdigställts i projekten Björröds Industriområde och Hindås 
skola.  Idrottsvägen är påbörjad med ledningsflytt och arbeten 
under mark. I Landvetter centrum har infrastruktur avseende 
kv 2–3 färdigställts, projektering för bulleråtgärder och park 

är påbörjat. Exempel på projekt i tidigare skeden är Skola 
Djupedal och Valborgskulle som påbörjats under året. 
Planarbete i Landvetter södra, Enebacken II och Möln-
lyckemotet fortlöper. Under året har verksamhetsmark 
sålts i Bårhult företagspark, Björröd och Björkåsen. Mark 
för bostäder har sålts på Idrottsgatan, i Landvetters backa, 
Säteriet (säbo) och Stenhuggeriet. Totala inkomster vid 
markförsäljning uppgår till 146 mnkr.
Tre projekt  slutredovisades med en samlad vinst på 17 mnkr. 
Slutredovisade projekt är verksamhetsmark i Landvetter där 
sista tomten såldes. Det andra projektet avser bostäder där 
exploatören bygger ut infrastruktur och gator inom detalj- 
planen i Rävlanda, Björkelidsvägen. Till sist är mark såld i ett 
sedan tidigare avslutat exploateringsområde, Stenhuggeriet, 
där infrastruktur är utbyggd sedan tidigare.

Det projekt med högsta bokförda värde är Landvetter Södra 
96 mnkr. I takt med att markförsäljning, anslutningsavgifter 
och gatukostnadsersättning betalas in minskar det bokförda 
värdet. Vid slutredovisning förväntas inkomsterna överstiga 
utgifterna. Utgående balans för hela projektportföljen visar 
knappt 46,7 mnkr i exploateringstillgångar. Totala utgifter 
överstiger inkomsterna. n

En sammanställning av projekten redovisas på sidan 48.

Både bostäder och verksamheter i fokus

Björröd Alberts väg. Detaljplan i 
Björröd i Landvetter. Detaljplanen 
innehåller cirka 250 bostäder 
i småhus och flerbostadshus. 
Detaljplanen antogs av under 
2020. Beräknad byggstart för en 
ny gata och VA hösten 2021. 

Säteriet (Förbo). Exploatörs-
driven detaljplan för bostäder i 
Mölnlycke, Råda Säteri. Områdets 
planeras att förtätas med cirka 
300 bostäder. Enligt preliminär 
tidplan beräknas inflyttning 2023. 

Wendelstrand (Bråta bergtäkt). 
Exploatörsdriven detaljplan mellan 
Mölnlycke och Landvetter. I om-
rådet planeras cirka 750 bostäder 
och lokaler för verksamheter och 
kommunal service. Detaljplan 
överprövad och beräknas gå ut 
på granskning 2021. Inflyttning 
beräknas 2022.

Björkelidsvägen. Slutredovisas. 
Detaljplanen fick laga kraft 2017. 
Bostäder i flerbostadshus om 72 
lägenheter samt radhus om 9 
äganderätter är i slutskedet.

Bocköhalvön. Detaljplanelägg-
ning och gatukostnadsutredning 
pågår. 

Enebacken II. Första etappen 
med 18 radhus och 46 lägenheter i 
flerbostadshus färdigställdes hösten 
2016 och slutredovisades 2019. 
Detaljplanearbete för etapp 2 pågår. 

Hindås nya skola. Byggnation 
pågår för en skola med planerad 
skolstart hösten 2021. Inom om-
rådet finns också 4 kommunägda 
villatomter vilka beräknas säljas 
under 2021. 

Idrottsvägen Mölnlycke. 
Detaljplanen fick laga kraft 2019. 
Området beräknas innehålla 
cirka 200 bostäder, en befintlig 
förskola och kommersiella lokaler. 
Byggnation av breddad gata, VA 
och bostäder har startat 2020. 

Landvetter centrum. Detaljplanen 
för kvarter 2 och 3 har fått laga 
kraft. Byggstarten för bostäder i 
kvarter 2 inleddes 2019 samt kvar-
teret 3 beräknas starta årsskiftet 
2021. Detaljplanearbete för kvarter 
4–6 pågår tillsammans med stads-
byggnadsstudien för Landvetter. 

Landvetter Södra. Kommunens 
arbete med den fördjupade översikts-
planen för området pågår. Ett särskilt 
utvecklingsbolag bildades 2018. En 
överenskommelse med exploatörer i 
ett konsortie tecknades år 2019.

Landvetters Backa. I östra Backa 
är infrastrukturen utbyggd och 
byggnation av bostäder pågår. 
Detaljplanen innehåller tomter för 
verksamheter, flerbostadshus med 
69 lägenheter samt 53 stycken 
småhus. Detaljplanen för västra 
Backa har fått laga kraft med 
byggstart 2022.

Solåsen i Hindås. Detaljplane- 
läggningen är pausad. I området 
planeras en blandad bebyggelse 
med olika upplåtelseformer.

Stenhuggeriet. Ett sedan tidigare 
färdigt projekt, där en fastighet för 
bostäder har sålts under 2020.

Säteriet, särskilt boende.
Detaljplanen fick laga kraft 2019. 
Byggstarten för ett 50-tal platser 
i särskilt äldreboende och mellan 
80-100 bostäder i flerfamiljshus 
har startats 2020. 

Valborgs kulle. Detaljplanen 
innehåller cirka 250 bostäder (va-
rav ca 50 på kommunens mark), 
utökning av befintlig skola och en 
idrottshall. Det är ett samarbete 
mellan kommunen och två privata 
fastighetsägare. Detaljplanen har 
startat våren 2020.

A K T U E L L A  E X P L OAT E R I N G S P R O J E K T 
Under 2020 pågick 24 projekt varav tre slutredovisades och två delredovisades.

Airport City. Detaljplanearbete och utbyggnad 
av gata, vatten och avlopp görs i etapper. 
Härryda kommun äger cirka 220 000 kvadrat-
meter (kvm) byggbar mark i etapp 4, norr om 
flygplatsmotet. 
Björkåsen. Slutredovisas. Cirka 19 000 kvm 
industrimark har sålts av kommunen. Reste-
rande mark, cirka 27 000 kvm är exploaterad 
av en privat markägare. En förskola finns inom 
detaljplaneområdet. 
Björröds industriområde. Detaljplanelagd 
mark för verksamhetsetableringar är slutsåld 
eller uppbokad. Byggnation av såväl större 
som mindre etableringar är i slutskedet. 
Bårhults företagspark. Utbyggnad gata och 
kommunalt vatten och avlopp färdigställt 
2018. Cirka 140 000 kvm planlagd industri-
mark för verksamhetsetableringar.
Detaljplan Skola i Djupedalsäng. Detaljplane-
arbete har startat under våren 2020. Detaljpla-
nen avser att möjliggöra en skola för ca 640 
elever. Inom projektet pågår ett samarbete med 
Skanska och Internationella Engelska skolan.
Företagsparken 3 i Mölnlycke. Projektet 
omfattar kommunens mark. Området omfattar 
ca 10-15 hektar byggbar verksamhetsmark.
Hindås industriområde. Delredovisades 
2019. Försäljning pågår och cirka 20 000 kvm 
mark finns tillgängligt för försäljning.
Mölnlyckemotet. Detaljplanen beräknas gå ut 
granskning 2021. Området beräknas innehålla 
runt 30 000 kvm industrimark.

INDUSTRIMARK MARK FÖR BOSTÄDER

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

EXPLOATERING AV MARK OCH BOSTÄDER
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Årets viktigaste händelser
Pandemin har påverkat sektorn på flera sätt, verksamheter har 
fått prioritera om och tänka nytt. På grund av pandemin har 
förvaltningens krisledningsorganisation, under ledning av med-
arbetare inom sektorn, varit aktiv under större delen av året.  

Under hösten fick en anlagd brand vid Ekdalaskolans 
huvudentré stora negativa konsekvenser för såväl verksam-
heten i skolan som byggnaden. Detta innebar bland annat att 
fastighetsfunktionen fick ordna tillfälliga lokaler för elever och 
personal, men även leda arbetet med att sanera och renovera 
de delar av skolan som skadades i branden. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Sektorn har klarat grunduppdraget på ett bra sätt under året. 
Bland annat har skolornas behov av tillfälliga lokaler tillgodosetts. 

Tillgängligheten till kommunens IT-infrastruktur har varit hög 
och visar på en positiv trend där antalet incidenter med större 
kundpåverkan har minskat under 2020, detta trots att flera stora 
förändringsprojekt i IT-miljön genomförts under året. 

Miljöarbetet har fortsatt under året och sektorn klarade åter-
igen kraven för miljödiplomering. Bland annat har mängden 
gummigranulat som används på konstgräsplanerna minskat 
till 13 ton vilket motsvarar 33 procent. Matsvinnet har dock 
ökat då servering även skett i tillfälliga matsalar. Distansunder-

visningen har också påverkat matsvinnet negativt då elev- 
antalet varit svårt att beräkna. 

Städservice har fått ställa om och förändra städrutiner utifrån 
rådande pandemi med ökade uppdrag som följd. Stort fokus 
har varit att rengöra och desinfektera kontaktytor i kommunens 
verksamheter, samt extra städning av idrottshallar kvällar och 
helger. Tack vare en låg sjukfrånvaro har uppdragen klarats av. 

Arbetet med internt skydd och informationssäkerhet har 
genomförts enligt plan. Däremot har arbetet med bland annat 
säkerhetsskydd och civilt försvar prioriterats ner under året på 
grund av pandemin. 

Ekonomi 
DRIFTANALYS 
Sektorn redovisar en negativ budgetavvikelse med 6,3 mnkr. 

Sektorns miljöarbete fortsatte under året och flera förändringsprojekt inom IT-området genomfördes. 
Pandemin fick stor påverkan och verksamheter och funktioner sattes på prov genom att man tvingades 
prioritera om och ta sig an nya arbetsuppgifter. 

Verksamhetsredovisning, kommunstyrelsen
TEKNIK  OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd är förvaltningens 
servicesektor. Uppdraget är att tillhandahålla intern service 
inom fastighet, städ, måltider, IT och säkerhet. Sektorn 
arbetar också med kontorsservice i kommunhusen, 
posthantering, kontaktcenter, fordonscentral, konsument-
vägledning, budget- och skuldrådgivning, krisledning, 
samt drift, skötsel och underhåll av kommunala 
fritidsanläggningar, gator och grönytor.

t

Fortsatt fokus på miljö och verksamhetsstöd 

Stängda förskoleavdelningar och distansundervisning 
på Hulebäcksgymnasiet är några av anledningarna till 
minskade intäkterna för måltidsservice.
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Verksamhetsredovisning, kommunstyrelsen
TEKNIK  OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 2,6 2,7 -0,1

Fastighet 0,5 1,4 -0,9

IT 6,1 8,1 -2,1

Måltidsservice 1,6 4,9 -3,3

Service 7,2 7,6 -0,3

Städservice 2,0 1,0 0,9
Säkerhet 3,0 3,5 -0,6

Summa 22,9 29,2 -6,3

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 311 310 312 323

Förvaltad yta, m2 213 419 215 834 218 489 208 972

- varav hyrda lokaler 24 214 24 114 23 269 19 314

Area per kommuninv, m2 6 6 6 6

Bruttokostnad per 
kommuninv, kr 5 573 5 534 5 142 5 054

Städad area, m2 145 614 145 823 143 064 141 000

Fastighetsfunktionen redovisar ett underskott på 0,9 mnkr 
som framför allt kan hänföras till  branden på Ekdalaskolan 
samt utrangering av Lunnekullens förskola som inneburit 
kostnader som överstiger budget. 

Underskottet för IT på 2,1 mnkr beror främst på högre kostna-
der för Microsoft-licenser, antivirusprogram samt Officepaket. 

Måltidsservice som redovisar en negativ budgetavvikelse 
med 3,3 mnkr, har påverkats av att ett antal förskoleavdel-
ningar stängts från och med höstterminen vilket genererat 
lägre intäkter. Det är i stort sett endast råvarukostnaden som 
kunnat sparas in eftersom en viss grundbemanning krävs, 
samtidigt som hyreskostnaderna för köken varit oförändrade. 
Pandemin har inneburit högre personalkostnader genom en 
mer omfattande hantering med tillfälliga lunchrestauranger 
i många skolor och ökat svinn. Intäkterna har även påverkats 
negativt av att gymnasiet under perioder bedrivit undervis-
ning på distans. 

Underskottet för säkerhetsfunktionen är en konsekvens av dy-
rare avtal för bevakningstjänster samt kamera- och extrabevak-
ning utöver budget. Budget 2021 har justerats med anledning 
av det dyrare avtalet. 

INVESTERINGSANALYS 
Sektorns investeringsutgifter uppgår till 220,7 mnkr vilket 
innebär ett överskott med 74,9 mnkr. För fastighetfunktionen 

återstår 64,1 mnkr av investeringsbudgeten  där den störs-
ta delen beror på tidsförskjutningar och att nybyggnad av 
gymnastik- och trampolinhall avbröts utifrån beslut i kom-
munstyrelsen. Kommunen kommer istället att köpa en gym-
nastik- och trampolinhall av Wallenstam AB under år 2021. 
Tidsförskjutningarna kan framför allt hänföras till Wallenstam 
arena och Fagerhultsskolan i Hindås där betalplanerna inte 
följer budget. Detta innebär dock inga förseningar av planerad 
driftstart för dessa objekt. Ett ärende med förslag om utökad 
investeringsram för att renovera mangårdsbyggnaden på Råda 
Säteri har återremitterats från kommunstyrelsen med uppdrag 
till förvaltningen att ta fram en helhetsbild av samtliga delar 
inom arbetet med Råda Säteri. Endast en mindre del av 
budgeten för ombyggnad av Hulebäcksgymnasiets kök har 
använts som en följd av tidsförskjutningar. 

Överskottet inom ledning på 2,7 mnkr beror på projekt som 
av olika skäl pausats. 

För IT-funktionen redovisas ett överskott på 4,9 mnkr som 
förklaras av tidsförskjutningar, fördelaktiga upphandlingar och 
mer kostnadseffektiv lagringslösning.  

För servicefunktionen förklaras överskottet bland annat av att 
anslaget för inventarier i Wallenstam arena till största delen 
kommer att användas under 2021. Anslaget för möbler till kon-
ferensrum i kommunhuset har inte behövts användas fullt ut. 

Framtiden 
Sektorn kommer att arbeta vidare med utvecklingsområdet 
kostnadsmedvetenhet. En fortsatt utmaning är att hantera 
kundernas ökande behov av service inom bland annat IT utan 
att öka kostnaden för de tjänster som funktionen levererar.  n

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 450,6 445,1 395,2

Bidrag 5,6 7,2 6,1

Summa intäkter 456,2 452,2 401,3

Personalkostnader 158,0 155,5 154,0

Köp av huvudverksamhet 0,1 0,2 0,5

Avskrivn/internränta 118,4 117,8 116,1

Övriga kostnader 209,0 199,0 192,6

Summa kostnader 485,4 472,5 463,2

Nettokostnader 29,2 20,3 61,9

Budgetavvikelse -6,3 1,8 5,2

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 2,7 0,0 2,7

Fastighet 274,8 210,8 64,1

IT 9,0 4,1 4,9

Måltidsservice 0,5 0,2 0,3

Service 8,1 5,2 2,9

Städservice 0,5 0,5 0,0

Summa 295,7 220,7 74,9
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Årets viktigaste händelser
Pandemin påverkade sektorns alla verksamheter och 
ställde stora krav på anpassningar, snabba lösningar, flex-
ibilitet, ledarskap och uthållighet. Arbetet för att minska 
smittspridning har varit omfattande och genomgripande.

Digitaliseringen tog ett stort språng i alla verksamhe-
ter med både distansundervisning, virtuella möten och 
distansarbete. Denna omställning ställde krav på både 
arbetsmiljö och alla medarbetare, framgångsfaktorer i att 
kunna möta utmaningarna har varit en stabil ledning och 
god samverkan med de fackliga organisationerna.

I september drabbades Ekdalaskolan av en anlagd brand 
där lokalerna rökskadades kraftigt. Konsekvenser av 
branden blev omfattande då undervisningen för vissa 
elevgrupper fick flyttas till tillfälliga lokaler året ut.  

Även personalen fick tillfälliga lokaler. Också Hulebäcks-

gymnasiet påverkades av branden då elevgrupper och 
personal därifrån också fick flytta tillfälligt för att lösa 
lokalfrågan.

Från och med augusti 2020 har en omorganisation av 
verksamheten utveckling och flerspråkighet genomförts, 
där enheten centrum för flerspråkigt lärande (cfl) samt 
den centralt organiserade barn- och elevhälsan flyttats 
till grundskoleverksamheten. En ny funktion har bildats 

Digitalisering och utveckling  
av skolan i fokus
Sektorn har tagit de första kliven i arbetet mot målet om Sveriges bästa skola. I övrigt 
kännetecknades året av snabb digital omställning och anpassningar efter nya förutsättningar 
kopplade till pandemin.

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING,  KULTUR OCH FR IT ID

Uppdragsbeskrivning
Sektorn omfattar förskola, grundskola, gymnasium, 
kultur och fritid samt utveckling och flerspråkighet. 
Mål och uppdrag finns i internationella, nationella och 
lokala styrdokument samt i lagar och förordningar. 

t

Coronaanpassat studentfirande 
på Hulebäcksgymnasiet. 
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– verksamhetsstöd, med uppdrag att stödja och samverka 
med hela sektorn i syfte att utveckla en hög och likvärdig 
kvalitet. 

Två verksamhetschefer har rekryterats under året, vilka 
båda påbörjade sina uppdrag i augusti. Sektorns namn 
har ändrats till sektorn för utbildning, kultur och fritid, 
med förkortningen ukf.

Sektorn har under året arbetat med att konkretisera 
den politiska målsättningen om att Härryda kommun 
ska ha ”Sveriges bästa skola”. Processen har skett i 
samverkan mellan politiker, tjänstepersoner, rektorer, 
lärare och fackliga ombud. Detta har resulterat i sex olika 
utvecklingsområden och nu påbörjas förändringsarbetet 
inom dessa. 

Förskolorna Stommen i Landvetter och Högadal i 
Mölnlycke stängdes till sommaren och lokalerna gick 
från och med augusti över till andra verksamheter inom 
sektorn. Den nya Fagerhultsskolan åk 4–9 har börjat 
byggas och börjar ta form i Hindås. Skolan beräknas vara 
klar höstterminen 2021. 

Wallenstams arena samt gymnastik- och trampolinhallen 
är under byggnation och beräknas vara klara till 
sommaren 2021.

Uppföljning av grunduppdrag
Förskoleverksamheten har under året arbetat 
framgångsrikt med flera gemensamma inriktningar, 
däribland att utveckla barnens lärmiljöer och att 
synliggöra och beskriva barnens utveckling. Under året 
har en kompetensutvecklingsinsats för rektorer inom 
förskola och grundskola genomförts i samarbete med 
Göteborgs  universitet.

Grundskoleverksamheten har fortsatt hög måluppfyllelse 
gällande behörighet till gymnasiet och meritvärden 
i årskurs 9. Det finns dock skillnader mellan 
kommunens skolor, varför insatser riktas till enskilda 
skolor för att kompensera för skillnader i elevernas 
förutsättningar. Tidiga och riktade insatser är viktiga och 
bedömningsstöd används redan i förskoleklass för att 
uppmärksamma elever i behov av anpassning och stöd. 

Implementering av den nyligen framtagna 
elevhälsoplanen har påbörjats. Kompetenshöjande 
satsningar inom fritidshem har genomförts under 
året och lett till en ökad uppdragsmedvetenhet hos 
medarbetarna.

Hulebäcksgymnasiet har fortsatt högt söktryck och 
andelen elever som klarar sin examen är högre än 

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
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Grundskoleverksamheten har fortsatt 
hög måluppfyllelse gällande behörighet till 
gymnasiet och meritvärden i årskurs 9.
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rikssnittet såväl för de yrkesförberedande som de 
högskoleförberedande programmen. Eleverna är överlag 
nöjda med sin skola. En elevhälsoplan har utvecklats 
som stöd för att ta fram extra anpassningar och särskilt 
stöd i syfte att gynna elevers psykiska hälsa och främja 
närvaron. Parallellt med distansundervisningen har 
verksamheten arbetat med fokusområdena; inkluderande 
arbetssätt och digitalisering. 

Kultur och fritid, vars verksamhet i hög 
utsträckning bygger på möten, har under 
året ställt om efter rådande omständig-
heter och hittat nya sätt att nå ut till 
kommunens invånare, bland annat 
genom digitala mötesplatser och 
uppsökande verksamhet. Under 
hösten fattades beslut om ett nytt 
regelverk för bidrag till kommunens 
föreningar. Beslutet föregicks av 
omfattande dialog med föreningarna.

Verksamheten för utveckling och flersprå-
kighet har arbetat med en rad uppdrag utifrån 
prioriterade mål och verksamheternas önskemål. I 
samverkan med sektorn för socialtjänst har projekt i syfte 
att erbjuda tidigt stöd till barn och familjer bedrivits. För 
att utveckla kvaliteten i modersmålsundervisningen har 
föregående års kompetensutvecklingsinsatser fortsatt 
under året.

Under 2020 har ungdomsrådet tagit form och ett flertal 
elevutbildningar har genomförts. 

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektorn visar ett överskott om 29,1 mnkr, vilket mot-
svarar en avvikelse om två procent av sektorns totala 
budget. Förskolan redovisar ett överskott om 12 mnkr, 
vilket till stor del förklaras av att det varit 50 färre barn 
än budgeterat i verksamheten. Även pandemin har 
bidragit till överskottet, genom att barnen haft en lägre 

närvaro under året och att behovet av personal 
därmed varit mindre.

Grundskoleverksamheten visar totalt 
ett underskott om 1,8 mnkr. Detta 

beror främst på underskott inom 
särskoleverksamheten samt för 
ett antal grundskoleenheter.  

Elevantalet under året inom 
grundskola och fritidshem var 

cirka 30 färre jämfört med bud-
geterat.

Gymnasieverksamheten totalt, Hule-
bäcksgymnasiet inklusive köpta och sålda 

platser, visar en positiv budgetavvikelse om 17,6 mnkr. 
Fler elever har antagits till Hulebäcksgymnasiet, vilket 
gör att verksamheten sålt fler gymnasieplatser. Samtidigt 
är kostnaden för köpta platser lägre, både på grund av 
lägre volym och lägre snittpris per plats. Även Hule-
bäcksgymnasiet redovisar ett överskott.

Utveckling och flerspråkighet visar ett överskott om 1,8 
mnkr. Överskottet beror främst på lägre behov av studie-

t

En stor del av kulturs verksamhet fick på 
grund av pandemin ställas om till digitala 

mötesplatser och uppsökande verksamhet.
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handledning samt högre intäkter för externfinansierade 
projekt än budgeterat. Sektorledning visar också ett 
överskott om totalt 0,8 mnkr, vilket framförallt förklaras 
av vakanser och tjänstledigheter.

Kultur- och fritidsverksamheten visar ett underskott 
om 1,3 mnkr, vilket beror på lägre intäkter av kulturhus 
och idrottshallar som en effekt av pandemin samt högre 
personalkostnader inom fritidsverksamheten.

Jämfört med 2019 års bokslut har intäkterna ökat som en 
effekt av fler sålda platser på Hulebäcksgymnasiet. 

Sektorns totala kostnader är oförändrade, även om 
det varierar mellan verksamheterna. Elevökning inom 
grundskole- och gymnasieverksamheten har gett ökade 
kostnader medan det lägre barnantalet inom förskola 
samt en minskning av verksamheten utveckling och 
flerspråkighet har gett minskade kostnader.

INVESTERINGSANALYS
Sektorn redovisar ett överskott om 5,3 mnkr, vilket beror 
på tidsförskjutningar framförallt gällande utrustandet av 
nya skolor.

Framtiden
Härryda kommun har en ambition om att ha ”Sveriges 
bästa skola”. För att gå från bra till bäst behöver verk-
samheterna fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet, 
arbetsmiljön samt att skapa effektiva organisationer och 
arbetssätt. Sektorn strävar dessutom efter att erbjuda ett 
rikt och varierat kulturutbud, goda fritidsmöjligheter 
och en god service. En utmaning framgent är fortsatt 
kompetensförsörjning. 

Pandemin har påskyndat digitaliseringen men samtidigt 
finns en oro för negativa konsekvenser avseende kunskaps- 
utveckling och psykiskt mående. Sektorns generellt goda 
resultat och välfungerande verksamheter ger goda förut-
sättningar att möta framtidens utmaningar. n

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 176,9 166,5 164,1

Bidrag 66,6 73,3 73,0

Summa intäkter 243,5 239,8 237,1

Personalkostnader 861,8 862,5 836,6

Köp av huvudverksamhet 252,6 246,5 201,2

Avskrivn/internränta 14,5 14,8 14,5

Övriga kostnader 341,7 348,0 333,7

Summa kostnader 1 470,5 1 471,8 1 385,9

Nettokostnader 1 227,0 1 232,0 1 148,8

Budgetavvikelse 29,1 -8,9 -15,9

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 1 464 1 476 1 529 1 457

Förskola

Inskrivna barn i kommunal 
verksamhet 2 062 2 171 2 226 2 205

Bruttokostnad per inskrivet 
barn, tkr 132 132 135 130

Avgiftsfinansieringsgrad, % 8 7 7 7

Grundskola

Elever i kommunal grund-
skola inkl. förskoleklass 5 433 5 343 5 196 5 014

Nettokostnad i tkr/invånare 
6-15 år 104 103 98 95

Gymnasium

Antal elever  
på Hulebäcksgymnasiet 1 770 1 716 1 716 1 789

- varav från andra  
kommuner 1 086 1 020 1 021 1 047

Kultur

Andel aktiva låntagare  
i biblioteken, % av  
kommunens invånare 35 37 37 38

 

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 13,2 12,4 0,8

Förskoleverksamhet 295,3 283,3 12,0

Grundskoleverksamhet 641,7 643,6 -1,8

Gymnasieverksamhet 178,0 160,4 17,6

Kultur och fritid 94,5 95,8 -1,3

Utveckling och flerspråkighet 33,4 31,6 1,8

Summa 1 256,1 1 227,0 29,1

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 0,2 0,0 0,2

Förskoleverksamhet 2,5 2,2 0,4

Grundskoleverksamhet 8,3 5,8 2,5

Gymnasieverksamhet 2,6 1,9 0,7

Kultur och fritid 2,0 1,3 0,7

Utveckling och flerspråkighet 0,8 0,0 0,8

Summa 16,4 11,2 5,3

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
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Ett år av omställningar men också av 
satsningar och digitala kliv

Årets viktigaste händelser
Året som gått har präglats av den globala pandemin. Soci-
altjänsten har prövats på nationell, regional och lokal nivå. 
Behovet av information och samordning har varit stort. En 
av utmaningarna har varit att gå i takt med myndigheters 
rekommendationer och riktlinjer.

Under året har sektorn fokuserat på rutiner och arbetssätt 
för att säkerställa att socialtjänstens målgrupper erbjuds 
en bostad som motsvarar behov och utan långa väntetider. 
Omstruktureringen har medfört ökad rättssäkerhet för den 
enskilde samt en ökad kostnadseffektivitet.

Från årsskiftet tillhör vuxenutbildningen sektorn och ingår 
i Härryda framtid. En gemensam organisation underlättar 
samverkan och samarbete och ger bättre förutsättningar för 
att kunna kraftsamla kommunens arbetsmarknadsåtgärder. 
Kommunala beredskapsjobb, jobbspår och korta yrkesut-

bildningar på vuxenutbildningen är insatser under året som 
har bidragit till att förhindra ökat bidragsberoende. 

En effektiv bemanning genom samplanering och gemen-
sam bemanningsenhet har utvecklats under året. Det har 
också medfört att funktionsstöd har kunnat erbjuda med-

Vid sidan av pandemin har sektorn tagit stora digitala kliv inom allt från vårdplaneringar och distans-
undervisning till nya mötesformer. Satsningar har gjorts för att utöka stödet till barn och föräldrar,  
men också till personer med psykisk ohälsa. 2020 var också året då vuxenutbildningen flyttade över  
till Härryda framtid som nu står ännu bättre rustad att nå målet Sveriges lägsta arbetslöshet.

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
SOCIALTJÄNST

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för socialtjänst har som uppdrag att 
bidra till goda livsvillkor hela livet för människor 
som vistas i Härryda kommun. Detta uppnås 
genom att erbjuda äldreomsorg, omsorg om 
funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, 
kommunal hälso- och sjukvård, integration, 
arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning.

t

Vård och omsorg redovisar ett överskott på 
5,5 miljoner kronor, vilket beror på en lägre 
beläggningsgrad på boenden i egen regi.
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arbetare bättre anställningsvillkor genom rätt till heltid. En 
förändring som genomförts utan ökade personalkostnader.

För att stärka stödet till personer med psykisk ohälsa, sam-
sjuklighet och beroendeproblematik har särskilda socialpsy-
kiatrihandläggare och ett psykiatriteam utsetts och Kreativt 
center har utökat sina öppettider.

Orosanmälningar kring barn som far illa har ökat under 
året. Verksamheten har medvetet och strukturerat arbetat 
med öppna stödinsatser till barn och föräldrar utifrån 
inriktningen ”hemma först” i syfte att förhindra att barn 
placeras. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Grunduppdraget inom vård och omsorg utgår från lagstift-
ning och präglas av ett salutogent förhållningssätt och en 
helhetssyn med utgångspunkt från den enskildes behov och 
alla människors lika värde. Inom verksamheten har fram-
gångsfaktorer för att bibehålla rättssäkerhet och patient-
säkerhet varit ett nära ledarskap, en efterlevnad av rutiner 
och riktlinjer, god tillgång till skyddsutrustning, kompetens 
hos medarbetare samt en mycket god samverkan både 
internt och externt. Brukarundersökningen inom områdena 
bemötande, trygghet samt delaktighet och inflytande visar 
på goda resultat.  

Hälsa och bistånd präglas av en rättssä-
ker handläggning och tillhandahål-
lande av förebyggande insatser 
samt en god och säker hälso- 
och sjukvård till kommunens 
invånare, utifrån målgrupp 
och behov. Arbetet ska 
präglas av god kvalité i 
utredningar och beslut. 
Antalet vuxna med miss-
bruk eller samsjuklighet 
som varit placerade är 
totalt sätt på en lägre nivå 
jämfört med de senaste fem 
åren. Däremot har andelen 
tvångsvård ökat.

Grunduppdraget för verksamhets-
området funktionsstöd syftar till att 
skapa social trygghet och öka möjligheten till 
ett självständigt liv till invånare med funktionsnedsättning. 
Inom bostad med särskild service ligger fortsatt fokus på att 
utföra boendeinsatsen genom en vårdnivå som motsvarar 
brukarens behov samt möjliggöra en boendekarriär. 

Samplaneringen har påbörjats under året. Där är syftet att 
öka personalkontinuitet och kompetens samt att medarbe-
tarnas rätt till heltid förväntas trygga kompetensförsörjning.

Verksamhetsområdet för Härryda framtid bygger på idén 
om alla kommuninvånares möjlighet till arbete, studier 

och egenförsörjning. Pandemin har resulterat i att vuxen-
utbildningen har bedrivit distansundervisning. Flykting-
mottagandet och elever på sfi samt grundläggande nivå 
har minskat. Arbetslösheten har ökat i kommunen och då 
främst bland ungdomar. För att möta detta har verksam-
heten infört nya flexibla och samordnade insatser som ska 
hjälpa människor till egenförsörjning.

Barn och familj ska främja social trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och öka möjligheten till ett självständigt liv. 
Verksamheten har under flera år sett en stadig ökning av 
antalet anmälningar. En del av anmälningarna kan kopplas 
direkt till pandemin och rör barn som redan innan pande-
min befunnits i utsatta familjer. Antal barn som någon gång 
varit placerad utanför hemmet under året har minskat. 
Jämfört med förra året så har andelen barn som återaktuali-
serats ökat något.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektor för socialtjänst redovisar ett överskott på 27,5 mnkr 
som helhet. Överskottet består till stor del av förseningen 
av äldreboendet på Säteriet, som återfinns inom verksam-
hetsområdet ledning. 

Vård och omsorg redovisar ett överskott på 5,5 
mnkr, vilket kan härledas till en lägre be-

läggningsgrad på boendena i egen regi 
och minskade resekostnader inom 

dagverksamheten.

Hälsa och bistånd redovisaar 
ett underskott på 1,8 mnkr 
vilket främst beror på ökade 
kostnader för placeringar av 
vuxna med missbruk och/
eller samsjuklighet som 
redovisar ett underskott på 
3,2 mnkr. Samtidigt som 

sjuksköterskeenheten och 
rehabenheten tillsammans re-

dovisar ett överskott på 2,2 mnkr. 

Funktionsstöd redovisar ett över-
skott på 2,9 mnkr som främst beror på 

överskott inom verksamheten för kort-
tidsboenden samt ledsagar- och avlösarservice där 

antalet insatser varit färre som en följd av pandemin. 

Härryda framtid redovisar ett överskott på 4,2 mnkr, varav 
vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 3,2 mnkr. 
Detta beror huvudsakligen på att färre elever sökt regionala 
yrkesutbildningar samt ökat statsbidrag för yrkesutbild-
ningar som kommunen bedriver.

Ett överskott på 1,7 mnkr redovisas inom barn och familj, 
vilket främst beror på lägre placeringskostnader för barn och 
unga som tillsammans redovisar ett överskott på 1,9 mnkr. 

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
SOCIALTJÄNST
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I överskottet ingår intäkter från Migrationsverket avseende 
ensamkommande barn och unga.

INVESTERINGSANALYS
Sektorn redovisar ett överskott på totalt 2,8 mnkr gällande 
investeringar. Överskottet består främst av datainventarier 
där anslaget inte nyttjas under året. Datainventarier redo-
visar en budgetavvikelse på 1,5 mnkr och återfinns inom 
verksamheten sektorsledning. Reinvesteringar redovisar 
ett överskott på 0,9 mnkr och återfinns inom samtliga 
verksamheter.

Framtiden
Pandemin som drabbat världen kommer att fortsätta 
påverka framtidens socialtjänst inom en rad olika områ-
den. Behovet av att utveckla äldreomsorgen och påskynda 
hälso- och sjukvårdens omställningsarbete ”Nära vård” har 
både synliggjorts och välkomnats. Omstruktureringen stär-
ker vårdkedjan samtidigt som arbetet bedrivs mer person-
centrerat. Den medicinska kompetensen inom äldreomsor-
gen behöver stärkas utan att återgå till äldre tiders sjukhem 
med fastställda rutiner och utan individuellt hänsynstagan-

de. Införande av ett gemensamt dokumentationssystem, 
framtidens vårdinformationsmiljö (fvm) kommer att stödja 
utvecklingen där patienten/brukaren lättare kommer att 
kunna ta del av sin dokumentation. 

Ett förebyggande och rehabiliterande synsätt behöver stå 
i fokus och då krävs kontinuerlig kompetensutveckling. 
Inom ramen för den statliga satsningen ”Vårdens medar-
betare” har vårdpersonal utbildats på vuxenutbildningen 
under hösten. Fler liknade utbildningar planeras.

En trolig konsekvens av pandemin är ett ökat behov av 
försörjningsstöd, stöd till våldsutsatta och till personer med 
beroendeproblematik samt en ökad arbetslöshet under 
åren som följer. Med Härryda framtid är sektorn väl rustad 
för att kunna erbjuda individuella, flexibla och samordnade 
arbetsmarknadsåtgärder.

De senaste åren har verksamheter inom socialtjänsten 
upphandlats och privata utförare utgör nu en betydande 
del av totala verksamheten och beslut är tagna om fortsatt 
konkurrensutsättning. För att kvalitetssäkra upphandlad 
socialtjänst och för att bli en god samverkanspartner för 
externa utförare inrättas en beställarfunktion näst- 
kommande år.

En framgångsfaktor för god kvalitet i den allt mer speciali-
serade socialtjänsten är samverkan med andra. Under året 
har beslut tagits om en gemensam familjerätt för kom-
munerna Härryda, Mölndal och Partille med placering i 
Partille. Fler verksamheter kommer att prövas på liknande 
sätt under år 2021.  

Pandemin har påverkat den digitala utvecklingen på ett 
gynnsamt sätt. Digitala möten, vårdplanering på distans 
och distansundervisning inom vuxenutbildningen är några 
exempel som kommer att finnas kvar och utvecklas även 
efter pandemin. n

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
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Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 153,1 154,2 144,8
Bidrag 82,4 77,3 102,5
Summa intäkter 235,5 231,4 247,4

Personalkostnader 517,4 525,4 511,1
Köp av huvudverksamhet 206,9 208,3 211,6
Avskrivn/internränta 4,2 4,2 4,2
Övriga kostnader 203,3 203,0 209,1
Summa kostnader 931,9 940,9 935,9

Nettokostnader 696,4 709,5 688,6
Budgetavvikelse 27,5 -13,0 -21,6

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 848 808 827 830

Äldreboende, antal platser 296 288 288 288

Hemtjänst, antal personer 719 718 705 687

Ekonomiskt bistånd, antal 
hushåll 395 412 419 390

Genomsnittlig kostnad per hushåll 63 65 66 57

Placerade barn och unga, antal 88 102 116 92

Placerade vuxna, antal 20 26 28 26

Bostäder till funktionsnedsatta 126 127 122 115

Daglig verksamhet,  
antal personer 131 121 117 113

Heltidsläsande elever i gymnasial 
vuxenutbildning, antal 194 200 182 166

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse
Sektorsledning 80,9 65,8 15,1
Vård och omsorg 199,9 194,5 5,5
Hälsa och bistånd 164,2 166,0 -1,8
Funktionsstöd 139,6 136,7 2,9
Härryda framtid 62,6 58,4 4,2
Barn och familj 76,7 74,9 1,7
Summa 723,9 696,4 27,5

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 1,8 0,0 1,8
Vård och omsorg 2,3 2,1 0,2
Hälsa och bistånd 0,3 0,0 0,2
Funktionsstöd 0,5 0,5 0,0
Härryda framtid 0,5 0,0 0,5
Barn och familj 0,2 0,0 0,2
Summa 5,5 2,7 2,8
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Utvecklar och bygger ut elnätet
2020 var ett händelserikt år för Härryda Energi med många utförda investeringsprojekt, hög 
kundnöjdhet samt en ny verksamhet i drift- och underhåll av den kommunala gatubelysningen. Bolaget 
har under året genomfört planerade åtgärder och det ekonomiska resultatet blev bättre än beräknat. 

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG –  HÄRRYDA ENERGI  AB

Årets viktigaste händelser
Vädersäkrings- och kvalitetsprojekt har genomförts i bland 
annat Flahall, Åsliden, Härsjösand-Bockö, centrala Hindås och 
Hårskered-Finnsjön. Bussterminalen i Mölnlycke har fått en ny 
nätstation samt kabel för laddning av elbussar och nya kunder 
har anslutits i bland annat Mölnlycke Fabriker. Kommunens ut-
byggnad av VA-nätet medför flera projekt med nya nätstationer. 
Elmätarna har till följd av nya lagkrav bytts ut hos samtliga kun-
der vilket slutfördes under våren 2020. Under hösten 2020 har 
Härryda Energi utökat verksamheten med drift- och underhåll 
av den kommunala gatubelysningen. Vid årsskiftet 2020/2021 
övergick ägandet av gatubelysningen till Härryda Energi.     

Måluppfyllelse 
Härryda Energi har genomfört de åtgärder som planerades i 
budgeten och uppnått de uppsatta målen. 

Ekonomi 
Resultatet före bokslutsdispositioner uppgår till 25,4 mnkr, vilket 
är 8 mnkr bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen jämfört 

med budget beror till stor del på högre intäkter för nyanslutning-
ar. Resultat efter bokslutsdispositioner är 1,4 mnkr. Resultatet 
efter koncernjustering uppgår till 20,2 mnkr. Elhandelns omsätt-
ning är 2,2 mnkr vilket är i nivå med omsättningen 2019.

Investeringarna blev 41,9 mnkr, vilket är 1,8 mnkr högre än 
budget. Anledningen är främst att fler nyanslutningsprojekt 
genomförts samt att samförläggningsprojekt ledda av externa 
aktörer möjliggjordes.  

Framtiden 
2021 planeras projekt med syfte att förbättra och förstärka 
elnätet med fokus på kvalitet och driftsäkerhet. Detta genom 
fler slingor i högspänningsnätet och automation i transforma-
torstationer, men även genom förstärkning av befintligt nät 
genom kabelbyten eller kablifiering av befintliga ledningar. 
Exempelvis ska en ny slinga byggas i Björröd för högspän-
ningsnätet samt att området kring Hornasjövägen kommer 
att förstärkas. Nyanslutningar görs löpande under året och då 
Härryda är en expansiv kommun så kommer stort fokus ligga 
på att leverera god kvalitet i rätt tid till våra nya kunder.  n

Uppdragsbeskrivning
Härryda Energi är ett helägt kommunalt bolag som 
har till uppgift att distribuera ledningsbunden energi 
inom kommunens område. Uppdraget tillåter 
även att tillhandahålla elförsäljning, vilket sker i 
dotterbolaget Härryda Energi Elhandel AB.

Siffror i sammandrag, mnkr 2020 2019

Summa intäkter, mnkr 132,3 122,9

Summa kostnader, mnkr 104,7 95,2

Resultat före bokslutsdispositioner, mnkr 25,4 24,9

Balansomslutning, mnkr 529 509
Soliditet, procent 34 32

Ägarandel, procent 100 100

Antal årsarbetare 34 33

Kommunens utbyggnad av vatten- och 
avloppsnätet har medfört flera projekt 
med nya nätstationer.
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Årets viktigaste händelser
51 nya bostäder stod klara i kvarteret Tallspinnaren i 
Mölnlycke under hösten och uthyrningen för ytterligare 
102 nya bostäder i centrala Landvetter inleddes i 
december. Kvarteret Tallspinnaren har utrustats med 
solceller på taket som förser allmänna utrymmen 
med el, vilket är ett led i Förbos arbete för att minska 
klimatpåverkan. Pågående områdesutveckling på 
Säteriet i Mölnlycke har rönt stort intresse och flera 
studiebesök har genomförts.  Stora renoverings- 
och underhållsprojekt har fortsatt, bland annat i 
bostadsområdena Säteriet och Stommen i Landvetter. 
Indragning av fiber till alla lägenheter pågår och 
beräknas vara klart 2022. Under den pågående pandemin 
har arbeten i den löpande förvaltningen fokuserats 
på akuta åtgärder för att i möjligaste mån undvika 
smittspridning. Personal har kunnat ställa om till 
distansarbete och ökat den digitala kommunikationen 
både internt och externt. 

Måluppfyllelse
I ägardirektiven har kommunerna angivit två 
ekonomiska mål som innebär att direktavkastningen 
ska uppgå till minst 3,5 procent och soliditeten vara 
minst 20 procent. Bolaget ska även i enlighet med 
ägardirektivet, tillhandahålla ett varierat bostadsbestånd 
av god kvalitet, samverka med ägarkommunerna kring 
boende för grupper med särskilda behov, präglas av ett 
aktivt miljöarbete, bidra till integration och mångfald 
samt ta ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i 
ägarkommunerna.  

De övergripande målen – nöjda kunder och nöjda 
ägare, mäts bland annat genom enkäter. Resultatet 
för serviceindex gick från 78 till 79. Stor effekt kunde 
noteras inom utemiljö där Förbo vidtagit en rad åtgärder. 
Tillgänglighet och nåbarhet är områden att fortsätta 
arbeta med. Hyresgästerna är nöjda med bemötande 
och trivseln i både lägenheter och områden. Resultatet 
i ägarmätningen visar att tillfrågade politiker och 
tjänstemän i de fyra kommunerna skattar Förbo på en 
hög nivå, 79 på en skala 1–100.

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgick till 93 mnkr för 
perioden. Hyresförhandlingen innebar en höjning med 
i genomsnitt 1,99 procent från 1 januari. Hyresnivån för 
bostadslägenheter uppgick i genomsnitt till 1 168 kr per 
kvm. Av låneportföljen har 53 procent en räntebindning 
på kortare tid än ett år. Outnyttjade checkkrediter 
uppgick vid periodens slut till 74 mnkr. Under perioden 
har fastighetsunderhåll motsvarande 216 mnkr utförts 
och 196 mnkr har investerats i nyproduktion.

Framtiden
En ny affärsplan för de kommande fem åren har tagits fram. 
Fokus ligger på fyra strategiska områden; skapa fler bostäder, 
agera hållbart, ha fokus på kunden och vara en attraktiv 
arbetsplats. Efterfrågan på bostäder i regionen är fortsatt 
mycket hög och intresset för att samverka inom hållbarhets- 
frågor från olika håll är stort. Under den kommande femårs-
perioden ska ytterligare 500 nya bostäder skapas både i egen 
regi och genom samarbeten med andra aktörer. n

Hållbarhet viktigt när  
framtidens bostäder skapas 
Under året jobbade Förbo vidare med att utveckla bostads-
bestånden i både Mölnlycke och Landvetter. Nya bostäder 

stod klara i kvarteret Tallspinnaren och bolagets satsning på 
hållbarhet fortsatte.

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG –  FÖRBO AB

Uppdragsbeskrivning
Förbo ägs av Härryda (42,0 %), Mölndals (27,6 %), 
Lerums (21,4 %) och Kungälvs kommun (9,0 %). 
Bolaget ska främja ägarkommunernas bostadsförsörj-
ning. Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt och med 
möjlighet till boendeinflytande, förenat med ett etiskt, 
miljömässigt och socialt ansvarstagande. I stort sett hela 
beståndet är bostäder och specialbostäder.

Förbo AB, mnkr 2020 2019

Intäkter, mnkr 523,7 502,3

Kostnader, mnkr -431,1 -422,4

Resultat före bokslutsdisp, mnkr 92,6 80,0

Tillgångarnas värde 3 449 3 126

Direktavkastning marknadsvärde, procent 3,6 3,5

Soliditet, procent 32 34

Ägarandel, procent 42 42

Antal årsarbetare 63 64
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Årets viktigaste händelser
Verksamheten har anpassats kontinuerligt utifrån 
rådande läge kring covid-19. 

Strategisk kommunikation är fortsatt prioriterat för 
transparens och dialog med medborgare samt för 
att kunna svara på remisser från Trafikverket och 
liknande som berör Landvetter Södra. Vidare har 
digitala mötesformer utvecklats och ett arbete framåt 
för ett effektivt genomförande är prioriterat för hela 
konsortiet. Parterna i konsortiet är förutom Landvetter 
Södra Utveckling Ab och Härryda kommun: gbj Bygg, 
Nord, Riksbyggen, Serneke, Skanska med Boklok och 
Wallenstam. Tre heltidsanställda arbetar i bolaget.

Måluppfyllelse 
Bolaget har fyra politiska inriktningsmål som syftar till 
att skapa en attraktiv stad att leva, verka och bo i. Inrikt-
ningsmålen är att staden som utvecklas ska vara mänsklig, 
modern, internationell och innovativ. Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål konkretiseras i bolagets verksamhetsplan och 
signerade avtal med konsortiet där delmål förtydligas och 
följs upp kontinuerligt.

Ekonomi
Resultatet för bolaget är ett nollresultat enligt budget. Totala 
kostnader uppgår till dryga 5,3 mnkr varav 1,3 mnkr är 
processkostnader vilka har vidarefakturerats till konsortiet.  

Totalt har bolaget därmed haft 3,7 mnkr i kostnader för 
utveckling av projektet Landvetter Södra. 1,2 mnkr är 
fysisk utveckling och huvudsakligen arbete inom ramen 
för planer och markutveckling. Marknad och kommu-
nikation har medfört 1,0 mnkr och avser ytterligare 
insatser för marknadsföring och pr. Resterande 1,5 mnkr 
är overheadkostnader som vd och övriga administrativa 
tjänster och lokaler.   

Framtiden
Fokus för 2021 är fortsatt en robust totalekonomi och 
organisation för utvecklingen. Viktigt för konsortiet 
blir det planförberedande arbetet för genomförande av 
den första etappen av Landvetter Södra. Den fysiska 
utvecklingen går i takt med kommunens fördjupade 
översiktsplan för Landvetter Södra och Trafikverkets 
utredningar kring järnvägen. n

Uppdragsbeskrivning
Bolagets övergripande syfte är att skapa nytta för 
Härryda kommun och dess invånare. För bolaget 
innebär det specifikt att planera och förverkliga en ny 
hållbar stad inom kommunen, kallad Landvetter Södra. 
Att etablera Landvetter Södra är av central betydelse 
för kommunens långsiktiga utveckling. Idén om 
Landvetter Södra bygger på insikten om att det nu 
finns en unik möjlighet att utveckla kommunen genom 
att bygga en hållbar stad från grunden, med plats för 
minst 25 000 invånare.

Landvetter Södra utveckling AB, mnkr 2020 2019

Summa intäkter 5,0 3,5 

Summa kostnader -5,0 -3,5 

Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 

Balansomslutning 2,1 1,5 

Soliditet, procent 41 62 

Ägarandel, procent 100 100

Antal årsarbetare* 3 2

*Inhyrda från Härryda kommun, vd, marknadsansvarig och projektledare.

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG – LANDVETTER SÖDRA UTVECKLING AB

Fokus på organisation och ekonomi 
Fokus har under året legat på att bygga upp en robust organisation i konsortiet. Arbetsgrupper har 
bildats för att hantera totalekonomin, genomförandefrågor samt en gemensam målbild. Systerskapsavtal 
har signerats av Härryda kommun och Namyangju i Sydkorea. Kunskapsutbyte ska ske mellan länderna. 
Samarbetet stärker Sveriges internationella satsningar för stärkt näringsliv och innovation. 
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Med hållbar utveckling i sikte
Härryda kommun ska bidra till hållbar utveckling genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet 
med Agenda 2030. Kommunen har goda förutsättningar att göra detta och under året har flera viktiga 
steg tagits i arbetet för hållbar utveckling.

Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

Nuläget i Härryda kommun
Härryda kommun har goda förutsättningar för att ta täten 
och bidra till en hållbar utveckling i regionen. Kommunen 
placerar sig på fjärde plats i en ranking av kommuners 
lokala måluppfyllelse av de globala hållbarhetsmålen. 
Rankingen bygger på ett antal nationellt framtagna indika-
torer och är sammanställd av tidningen Dagens Samhälle. 
Rankingen visar att kommunens strategiska läge nära en 
storstad och dess socioekonomiska förutsättningar innebär 
goda förutsättningar. 

I slutet av 2019 togs välfärds- och miljöbokslut fram för 
att synliggöra hur nuläget i kommunen ser ut utifrån den 
sociala respektive miljömässiga dimensionen. Boksluten 
visar generellt på goda resultat men också att det finns lokala 
skillnader inom kommunen mellan olika orter och befolk-
ningsgrupper. Under våren 2020 genomfördes flera insatser 
för att sprida kunskapen om bokslutens resultat då de utgör 
en viktig grund i kommande verksamhetsplanering.

Strategisk plan med fyra insatsområden
Arbetet med Agenda 2030 är ett långsiktigt prioriterat 
område. 2019 antog kommunfullmäktige Strategisk plan för 
Agenda 2030. Planen pekar ut fyra insatsområden där särskilt 
fokus ska läggas framöver; fossilfri kommun, psykisk hälsa, 
biologisk mångfald och ungas delaktighet. Ett hållbarhets-
strategiskt program ska utarbetas för att peka ut långsiktiga 
mål och inriktning. Arbetet har påbörjats under året. 

Öka ungas delaktighet
Under hösten genomfördes enkäten Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (lupp) bland elever i årskurs 8 och års-
kurs 2 på gymnasiet. Enkäten syftar till att följa upp ungas 
livssituation och ge ett underlag för beslut som rör barn 
och unga. Resultatet visar att ungefär hälften av de unga vill 
vara med och påverka frågor som rör den egna kommu-
nen. I årskurs 8 har andelen som vill vara med och påverka 
ökat marginellt sedan 2017 men på gymnasiet har andelen 
minskat med tio procentenheter. Andelen unga som tror 

t

Kommunfullmäktige fastställde i december 2019 en strategisk plan för arbetet 
med Agenda 2030. Planen anger strategier för arbetet och fyra insatsområden 
som förvaltningen ska lägga fokus på: Fossilfri kommun 2030, fokus på psykisk 
hälsa, stärka den biologiska mångfalden samt öka ungas delaktighet. 
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sig ha möjlighet att föra fram sina åsikter till beslutsfattare i 
kommunen har ökat i båda åldersgrupperna. 

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 
2020. Kommunen har utsett en barnrätts-
samordnare med uppdrag att stötta 
verksamheterna i arbetet för barns 
rättigheter. 

Ungdomsrådet har under året bland 
annat diskuterat ny översiktsplan, 
trygghetsfrågor, psykisk hälsa, 
drogförebyggande arbete och bud-
getprocessen. 

Ungdomsrådet består av två repre-
sentanter från varje kommunal hög-
stadieskola och åtta representanter från 
gymnasieskolan.

Elever i årkurs 7– 9 från två av kommunens skolor har i 
samverkan med åtta lokala företag arbetat med projektet 
”Tillsammans för Agenda 2030”. Eleverna har fått lära 
sig mer om hur företagen arbetar och sedan fungerat som 
hållbarhetskonsulter till dem. 

I oktober genomfördes Ung & hållbar, en dag där elever 
i årskurs 9 från fyra av kommunens skolor deltog digitalt 
i föreläsningar och diskussioner kring hållbarhetsfrågor. 
Företrädare från FN, regering, kommun, civilsamhälle, 
näringsliv och akademi medverkade. 

Fokus på psykisk hälsa
Under våren 2020, innan pandemin, genomfördes den 

nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor bland 
invånare i åldern 16 – 84 år. Cirka 80 procent 

av männen och 70 procent av kvinnorna 
upplever en god hälsa. Kvinnor har 

symptom som kan kopplas till psykisk 
ohälsa i högre utsträckning än 
män. Två procent uppgav att de 
någon gång under det senaste året 
funderat på att ta sitt liv. Män har 
självmordstankar i högre utsträck-
ning än kvinnor.

Vad gäller unga visar lupp-enkäten att 
majoriteten mår mycket eller ganska bra. 

Dock kan noteras att det är en stor skillnad 
i upplevd hälsa mellan pojkar och flickor. 60 

procent av flickorna i de båda årskurserna uppger en god 
hälsa jämfört med 80 procent av pojkarna. Andelen flickor 
på gymnasiet som uppger sin hälsa som ganska eller mycket 
dålig är nästan 20 procent vilket kan jämföras med knappt   
5 procent bland pojkarna. 

Härryda kommun arbetar med två metoder för att mot-
verka psykisk ohälsa. Under året har utbildningsinsatser i 
metoden mhfa (Mental Health First Aid), ”Första hjälpen 
till psykisk hälsa” genomförts. mhfa syftar till att rusta 
medarbetare att upptäcka, reagera på och hantera tecken 

Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

t

Cirka 80 procent av männen och 70 procent av 
kvinnorna upplever att de har en god hälsa.  

Det visar folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som 
genomfördes under året.
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Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

på psykisk ohälsa. 23 personer har deltagit i mhfa-kurs 
under året. Totalt har 130 personer inom förvaltningen 
utbildats sedan starten 2019. Genom yam (Youth Aware of 
Mental Health) får elever i årskurs 8 kunskap om psykisk 
hälsa och ohälsa samt vad de kan göra om någon mår 
dåligt. Tre nya yam-ledare utbildades under våren. yam 
genomfördes på två av sex kommunala skolor. 

Flera utåtriktade arrangemang har genomförts gentemot 
skolelever och allmänhet för att uppmärksamma psykisk 
hälsa, suicidprevention och våld i nära relationer. 
Föreläsningar och workshops har erbjudits för publik 
både på plats och digitalt för att öka förutsättningar för 
deltagande.

Fossilfri kommun 2030
2018 släpptes det ut motsvarande 3,5 ton koldioxidekvi-
valenter per invånare i kommunen. Detta innefattar de 
utsläpp som genererats inom kommunens gränser. För att 
få hela bilden måste även de konsumtionsbaserade utsläp-
pen av växthusgaser räknas in. Naturvårdverket beräknar 
dessa till cirka 8 ton per person och år i Sverige. Utsläppen 
minskar, men inte tillräckligt fort. För att nå 1,5-graders- 
målet i enlighet med Parisavtalet behöver de globala ut-
släppen vara högst 1 ton per person och år till 2050.

Inom ramen för Klimat 2030 arbetar Härryda kommun 
tillsammans med samtliga kommuner i länet för att skapa 
en fossiloberoende region till 2030. I november antog 
kommunstyrelsen elva klimatlöften inför 2021. Sedan 
tidigare pågår arbete med bland annat utfasning av fossila 
engångsprodukter och med att minska klimatbelastningen 
vid byggnation. Ett förslag på nytt arbetssätt för möbel-
hantering har utarbetats under året. Syftet är att minska 
kostnaderna för inköp av nya möbler, minska mängden 
avfall och öka graden av återbruk, vilket också är en del av 
kommunens antagna klimatlöften. 

Under året har kommunen arbetat tillsammans med explo-
atörer i bland annat detaljplanerna för Säteriet och Möln-
lycke fabriker för att främja hållbart resande på sikt. En 
mobilitetsutredning ligger till grund för dialog och beslut 
om minskning av antalet parkeringsplatser om exploatö-
ren avser att genomföra åtgärder så som att göra plats för 
bilpool, främja kollektivtrafik och genomföra cykelåtgärder. 

Stärka den biologiska mångfalden
Kulturlandskapen är viktiga för att bevara den biologiska 
mångfalden. En aktuell kartläggning visar att 5,7 procent 
av kommunens totala yta utgörs av jordbruksmark. Jord-
bruksmarken har minskat under flera år och de ytor som 
tidigare var jordbruksmark är till stor del bebyggda. Över-
siktsplanens utvecklingsinriktning pekar bland annat på 
vikten av att värna och utveckla gröna och blå stråk samt 
viktiga landskapsmiljöer för att främja biologisk mångfald.

30 procent av inköpskostnaden för kommunens livsmedel 
utgörs av ekologiskt producerade livsmedel, vilket innebär en 
minskning från föregående år. Enligt Jordbruksverket främjar 
ekologisk odling biologisk mångfald bland annat på grund av 
minskade utsläpp av bekämpningsmedel i mark och vatten. 

Storåns dalgång har en viktig funktion för biologisk mång-
fald eftersom dalgångens kulturlandskap erbjuder bo-
platser och platser för att söka föda för flera hotade arter. 
Under året har ett pollineringsprojekt startats i Rävlanda 
i samverkan med Länsstyrelsen för att skapa spridnings-
korridorer och utöka livsmiljöer ytterligare för hotade 
pollinatörer i dalgången. 

Härryda kommun har under året påbörjat ett projekt där 
grisar använts för att bekämpa den invasiva arten parkslide. 
Invånare har hjälpt till att titta till och sköta om grisarna. 
Projektet som pågår under två år har rönt stor uppmärk-
samhet både i lokal och nationell media.  n

Ekar som togs tillvara i 
samband med bygget 
av Mölnlycke fabriker 

blev till vackra och 
robusta lekredskap i 

Wendelsebergsparken. 
Här på Skogsleken 

utmanas och inspireras 
barn till lek.

Biologisk mångfald: 2019 flyttades tre plantor 
av den fridlysta orkidén grönvit nattviol från 
området där den nya skolan i Hindås byggs, 
till en äng i Rävlanda. Uppföljningen under 

2020 visade att en av tre plantor blommade. 
Blomning indikerar en lyckad återetablering.
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Övrigt
BEGREPPSFÖRKLARING

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom som kommunen stadigvarande 
innehar, exempelvis värdepapper, fastigheter och  
anläggningar.

Avskrivningar
Avskrivning innebär att det bokförda värdet av en 
anläggningstillgång minskas. De sker enligt planmässig 
värdeminskning till följd av ålder och förslitning. 

Avsättningar
Avsättningar är en ekonomisk förpliktelse vars belopp 
eller förfallotidpunkt inte är helt bestämd.

Balanskrav 
Kommunsektorns balanskrav innebär att kommuner och 
landsting ska upprätta budgeten för nästa kalenderår så 
att intäkterna överstiger kostnaderna. 

Balansräkningen 
Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut fördelad 
på tillgångar och skulder. 

Driftredovisning 
Redovisar utfallet av kostnader och intäkter för den 
löpande verksamheten under året jämfört med budget.

Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar och skulder, det vill säga den 
del som finansierats av egna resultat.

Kassaflödesanalys
Beskriver hur årets drift-, investerings- och låneverk- 
samhet påverkar rörelsekapitalet.

Finansnetto 
Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, 
huvudsakligen räntor.

Investeringsredovisningen 
Beskriver hur investeringsutgifter under året fördelat sig 
på olika sektorer, jämfört med budget.

Komponentredovisning
Avskrivningstiden för en anläggningstillgång ska spegla 
hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt 
förbrukas. För betydande komponenter måste skillnader 
i förbrukning och nyttjandeperioder beaktas. Det innebär 
exempelvis att en fastighet delas upp i flera betydande 
komponenter, exempel fastighetens stomme, med olika 
avskrivningstider.

Koncernredovisning
En koncernredovisning är en redovisning för ett moder-
företag (i detta fall Härryda kommun) och dess dotter- 
företag sammanställs som om dessa vore en enda ekono-
misk enhet. De koncerninterna transaktionerna mellan 
tas bort. En koncernredovisning innehåller en förvalt-
ningsberättelse, en balansräkning, en resultaträkning,  
en kassaflödesanalys samt noter. 

Kortfristiga skulder 
Lån och övriga skulder med en löptid på ett år eller 
kortare.

Likviditet 
Beskriver betalningsberedskapen på kort sikt,  
exempelvis kassa och bankmedel.

Långfristiga skulder
Lån och övriga skulder med löptid längre än ett år.

Nettoinvestering 
Investeringsutgifter minus investeringsinkomster.

Omsättningstillgångar 
Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk  
eller innehav är omsättningstillgångar, till exempel  
likvida medel och kortfristiga fordringar.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter som ska belasta det 
år de tillhör.

Resultaträkningen 
En sammanfattning av årets kostnader och intäkter och 
visar årets resultat.

Skatteintäktsutveckling 
Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning

Självfinansieringsgraden 
Visar hur mycket av årets investeringar som finansieras  
med egna medel.

Soliditeten
Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 
Soliditeten är eget kapital satt i relation till de totala 
tillgångarna.

Begreppsförklaring för  
räkenskaper och ekonomisk ställning
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Övrigt
REVIS IONSBERÄTTELSE

t
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Övrigt
REVIS IONSBERÄTTELSE
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En kortversion

av Härryda kommuns
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En kortversion av 
årsredovisningen skickas ut 
till alla hushåll och företag 
i Härryda kommun.
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Årsredovisning 2020- Utskick till KF den 15 mars 

 

Årsredovisningen har tidigare skickats ut till Kommunstyrelsen. 

 

I samband med utskick till kommunfullmäktiges möte den 25 mars har årsredovisning-

en kompletterats med: 

• 33-34, Jämförelser inom GR- kommuner. 

• Sidan 74, Revisionsberättelse  

Även mindre korrekturjusteringar har gjorts. 

 

 

Vänligen 

 

 

Helena Hatheyer 

Redovisningschef 

Härryda kommun 
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En ny upplaga 

kommer att färdigställas till kommunfullmäktiges sammanträde 

(25 mars) i vilken mindre justeringar kan förekomma.
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Kommunkoncernen – Härryda kommun, Härryda Energi, 
Förbo och Landvetter Södra – redovisar ett starkt 
resultat på 271 miljoner kronor. Av dessa är 234 miljoner 

Härryda kommuns resultat, vilket motsvarar åtta procent 
av omsättningen på tre miljarder kronor. I resultatet ingår 

ett extra tillskott från staten på sammanlagt 95 miljoner i 
form av ett generellt  statsbidrag samt coronastöd. Intäkter från 

exploateringen tillför 69 miljoner, varav 52 är en ersättning från exploatören 
av Mölnlycke fabriker. Soliditeten är 3 procent och har stärkts med tre 
procentenheter från 2019.

Resultat: 
271 miljoner 

kronor

Vi är 
38 246

invånare

Coronapandemin präglar året
Coronaviruset har påverkat förvaltningens arbete på alla nivåer och 

verksamheterna har snabbt fått ställa om efter myndigheternas riktlinjer och 
rekommendationer. Året har också inneburit stora utmaningar för många av 

kommunens målgrupper, både internt och externt. 

Läs mer på sidan 9–10

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2020. 

 2020  I  KORTA DRAG

Förskola och 
familjedaghem

Gator, vägar  
och parker

Övrigt,  
räddningstjänst mm

Läs mer på sidan 9
Läs mer på sidan 19

Kulturhus fyller jämnt
Kulturhusen i Mölnlycke och Landvetter fyller  
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).

Antalet invånare vid 
årsskiftet är 38 246 
personer. Under året ökar 
vi med 0,7 procent. Invånarnas 
medelålder är 39,5 år, jämfört med 
rikets 41 år.  Arbetslösheten i kommunen är  
5 procent, jämfört med 8,8 procent i riket.

Stort intresse för saneringsprojekt   
Under sommaren tar 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 till våren. 

LANDVETTER

RÄVLANDA MÖLNLYCKE

Göteborgsregionens  
bästa företagsklimat 
I Svenskt Näringslivs årliga ranking 
av kommunernas företagsklimat 
klättrar Härryda från plats tio 
till sju, vilket placerar 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 – är ute för 
synpunktsinhämtning. Intresset är stort, 140 yttranden 
och synpunkter kom in och behandlas nu. 

Så här 
fördelas 

3 miljarder 
kronor
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Ett starkt år trots  
stora utmaningar 
Pandemin har präglat året och förvalt-
ningens arbete. Trots stora utmaningar 
har verksamheterna levererat med hög 
kvalitet och god service. Störst utmaningar 
har delar av socialtjänsten samt utbildning, 
kultur och fritid ställts inför, där det 
ofta krävts snabba omställningar för 
att kunna följa myndigheternas råd och 
rekommendationer.  Verksamheterna har 
hanterat utmaningarna med lösningsfokus 
och flexibilitet, vilket är helt i linje med 
kommunens vision, där arbetet med 
implementering fortsätter.    

Arbetet för att bli Sveriges bästa närings-
livskommun resulterade i ännu en topp-
placering som nummer sju i landet och bäst 
i Göteborgsregionen.  

Den höga takten i framtagandet av detalj- 
planer för bostäder har fortsatt under året. 
Nya bostäder har färdigställts i Säteriet, 
Mölnlycke fabriker och vid Björkelid i 
Rävlanda.   

Året slutar med ett bra verksamhetsresultat 
och ett historiskt stort ekonomiskt över-
skott. Det statliga pandemistödet bidrar 
till att Härryda 
kommun har 
goda ekonomiska 
förutsättningar 
under 2021 och 
inför budget 2022. 

Peter Lönn
kommundirektör

Vi tar 
ansvar

Vi 
investerar

Vi har 
2 910 

anställda

God ekonomisk hushållning är viktigt. Med det menar kommunfullmäktige 
att vi ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion 
av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekono-

miska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

Under året investerar kommunkoncernen 608 miljoner kronor. 
Av dessa investerar Härryda kommun nästan 400 miljoner i 
bland annat nya ledningar för vatten och avlopp, vattenverk, 
skolor, idrottshallar samt gator och vägar. En annan större 
post, ungefär 170 miljoner, investeras i fastighetsunderhåll 

och nyproduktion i vår ägarandel i Förbo.

Vid årsskiftet är antalet tills- 
vidareanställda i kommun- 

koncernen 2 910 personer.  
Av dessa arbetar 2 848 personer i 

Härryda kommun, varav 54 procent inom 
sektorn för utbildning, kultur och fritid och 29 
procent inom sektorn för socialtjänst. Personalkost-
naderna utgör 61 procent av kommunens kostnader.

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

Snart kan vi välkomna  
fler Mölnlyckebor!

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2020. 

 2020  I  KORTA DRAG

Individ- och familjeomsorg

Omsorg äldre och 
personer med funk-
tionsnedsättning

Kultur och fritid  

Gymnasium  
och vuxen- 
utbildning

Grundskola  
och fritids

Förskola och 
familjedaghem

Gator, vägar  
och parker

Politisk verksamhet

Övrigt,  
räddningstjänst mm

Läs mer på sidan 46

 Läs mer på sidan 17

Läs mer på sidan 24

2%

4%

1%

26%

7%

32%

9%

3%

15%

Årets konsumentkommun – igen!  
För andra året i rad utses 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 – konsumentrådgivare

Så här 
fördelas 

3 miljarder 
kronor
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Årsredovisningen 
är kommunstyrelsens 
rapport till kommunfullmäktige 
för verksamhetsåret 2020.

Den vänder sig också till 
externa intressenter 
i form av kommuninvånare, 
kreditgivare, leverantörer 
och andra offentliga 
myndigheter. 

En kortversion av 
årsredovisningen skickas ut 
till alla hushåll och företag 
i Härryda kommun.
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Verksamhetsredovisningen omfattar förvaltningens sektorer. 
Inom varje sektor beskrivs årets viktigaste händelser, 
måluppfyllelse samt ekonomi.  
Här redovisas dotterbolagen samt kommunens  
Agenda 2030 arbete.

Förvaltningsberättelsen utgör en  
sammanfattning av årsredovisningen, med fokus på väsentliga 
delar av kommunens ekonomi och verksamhet.

INNEHÅLL

INLEDNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSREDOVISNING

ÖVRIGT

Kommunstyrelsens ordförande  4

Den kommunala koncernen 7

Översikt över verksamhetens utveckling 6

Begreppsförklaring för  
räkenskaper och ekonomisk ställning 73

Revisionsberättelse 74

God ekonomisk hushållning 17

Ekonomisk ställning 19

Förväntad utveckling 27

Jämförelser – Kvalité 29

  – Finansiell profil 32

Balanskravsresultat 23

Viktiga förhållanden för resultat  
och ekonomisk ställning 9  

Händelser av väsentlig betydelse    14  

Styrning och uppföljning  
av den kommunala verksamheten 15

Välfärdsnämndens ordförande 5

RÄKENSKAPER

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING 
SAMT EXPLOATERINGSREDOVISNING

Resultaträkning  35

Driftredovisning  45

Kassaflödesrapport 35

Investeringsredovisning 46

Balansräkning  36

Exploateringsredovisning 48

Noter    37

Upplysning om redovisningsprinciper  43

Räkenskaperna består av resultaträkning, kassaflödesrapport 
samt balansräkning med noter. Här beskrivs även  
redovisningsprinciper.

Här visas en sammanställning över driftredovisningen 
fördelat per nämnd sektor och enhet med budget, utfall och 
budgetavvikelse. En sammanställning över invseteringar och 
exploateringsprojekt redovisas.

Politisk organisation 49

 – Avgiftsfinansierad verksamhet avfall 55

 – Avgiftsfinansierad verksamhet vatten 56

 – Exploatering av mark och bostäder 57

Teknik och förvaltningsstöd 58

Utbildning, kultur och fritid 60

Socialtjänst   64

Agenda 2030   70

Härryda Energi AB 67

Förbo AB  68

Landvetter Södra Utveckling AB 69

Kommunledning och stödfunktioner 51

Samhällsbyggnad  – Skattefinansierad verksamhet 53

KOMMUNSTYRELSEN

VÄLFÄRDSNÄMNDEN

DOTTERBOLAGEN

AGENDA 2030

Väsentliga personalförhållanden 24
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Inledning
ORDFÖRANDE HAR ORDET

Kommunstyrelsens ordförande 
Per Vorberg om 2020

Trots rådande pandemi fortsätter Härryda vara en framgångsrik och uppskattad kommun 
av medborgare och näringsliv. 

Tack vare ett ansvarsfullt arbete med politiska prioriteringar och förvaltningens arbete 
med bland annat budgetföljsamhet fortsätter kommunen ha en stabil ekonomi. Lägger 
vi till finansiella poster, exploateringsintäkter och olika statliga bidragsförstärkningar 
på grund av pandemin blir årets ekonomiska resultat 234 miljoner kronor. Det innebär 
att vi når de finansiella målen mycket väl, vilket är grunden för att vi ska kunna fortsätta 
utveckla Härryda i positiv riktning och ta vår del i ansvaret för regionens utveckling. 
Vi har god kontroll på ekonomin, men vi behöver även fortsättningsvis våga göra 
ansvarsfulla prioriteringar för att bibehålla detta. 

Året med pandemin har påverkat både människor och näringsliv. Det har utmanat 
förvaltningsorganisationen och politiken på olika sätt. Men tack vare tidigt arbete med 
krisledning och styrning, alla anställdas ansträngningar och samverkan med politiken,  
har vi klarat verksamheten bra. 

Under 2020 har antalet byggstarter av bostäder äntligen fått lite fart. Arbetet med en 
ny översiktsplan har kommit igång och många företag vill etablera sig i vår kommun. 
Ytterligare en hög placering i Svenskt Näringslivs ranking för företagsklimat (7) 
och första pris för andra gången i rad i Byggföretagens byggdialogindex, visar att 
förvaltningens arbete utvecklas allt mer mot att vara en serviceorganisation till 
medborgare och näringsliv.  

En förutsättning för att vara en framgångsrik kommun 
är att vi har kompetent personal som trivs på arbetet 
och känner stolthet av att vara en del av Härryda 
kommun. Jag vill passa på att tacka alla anställda för 
det arbete som görs för att kommunen ska vara en 
väl fungerande verksamhet och en viktig del av hela 
samhällsbygget. För allt hänger ihop!

Per Vorberg (M)
kommunstyrelsens ordförande
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Året som gått har starkt präglats av pandemin – allt från vår vardag, liv och hälsa till våra 
välfärdssystem.  Inom välfärdsnämndens ansvarsområden; socialtjänst, utbildning, kultur 
och fritid har mycket fått ställas om, däremot är det bara en liten del av allt som fått ställas 
in, vilket vi är glada för. 

Härryda kommun var tidigt ute med att införa besöksförbud på våra äldreboenden. Ett 
svårt, men nödvändigt beslut att fatta. Under våren gick Hulebäcksgymnasiet över till 
distansundervisning och när det var dags för studenten så fick den ett annat upplägg men 
kunde ändå genomföras i mindre skala. I slutet av höstterminen gick även högstadieeleverna 
över till distansundervisning. Träffpunkterna för äldre fick flytta utomhus och så har det 
fortsatt; ständiga anpassningar för att bromsa smittspridningen. I takt med anpassningarna 
har vi lärt oss att göra mycket digitalt, vilket är positivt.  

Under året har vi arbetat vidare med processen ”Sveriges bästa skola” där lärare, 
rektorer och chefer tillsammans med politiken kommit fram till en gemensam definition. 
Studiero, att känna sig trygg och få ökad kunskap, är de viktigaste nycklarna. Arbetet ska 
implementeras under 2021. Vi fortsätter även arbetet mot Sveriges lägsta arbetslöshet, trots 
årets stora prövningar.

Våra framtida förhoppningar och utmaningar ligger i att fortsätta utvecklas i positiv 
riktning. Vi ska satsa på skolan, på fritidsaktiviteter för alla, minska arbetslösheten, 
minimera behovet av försörjningsstöd samt få fram bostäder i olika former för våra äldre. 
Jag är glad över att vi i början av 2022 kan erbjuda 54  lägenheter i det nya äldreboendet 
som nu byggs på Säteriet i Mölnlycke.

Jag är stolt över våra medarbetares stora arbetsinsatser 
under detta speciella år. Utan dessa starka insatser hade 
inte de goda resultaten i våra verksamheter  
varit möjliga. 

5

Välfärdsnämndens ordförande  
Maria Kornevik Jakobsson om 2020

Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Välfärdsnämndens ordförande

Inledning
ORDFÖRANDE HAR ORDET
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För valtningsberättelse
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING 

Mnkr, där inget annat anges 2020 2019 2018 2017 2016

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Verksamhetens intäkter 986,6 948,6 922,2 900,5 875,4

Verksamhetens kostnader -2 772,6 -2760,5 -2721,2 -2604,7 -2472,3

Årets resultat 270,8 140,9 63,3 119,9 143,7

Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998 33% 32% 30% 30% 30%

Soliditet exkl pensionsförpliktelser före 1998 43% 44% 43% 44% 45%

Nettoinvesteringar 607,2 414,3 337,6 504,3 524,0

Självfinansieringsgrad 81% 86% 73% 57% 57%

Långfristig låneskuld 2 234,2 1 895,5 1 806,5 1 680,3 1 461,4

Antal tillsvidareanställda 2 910 2917 2958

KOMMUNEN

Folkmängd 38 246 37 977 37 802 37 412 37 108

Kommunal skattesats 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62

Verksamhetens intäkter 662,6 643,8 616,8 608,3 593,8

Verksamhetens kostnader -2 587,7 -2 587,2 -2 541,9 -2 431,5 -2 301,8

Årets resultat 234,2 110,7 31,0 93,5 118,1

Skatteintäktsutveckling 4,4% 5,0% 2,3% 5,4% 5,4%

Nettokostnadsutveckling * 0,6% 0,4% 5,1% 9,1% 5,8%

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 90% 95% 99% 95% 94%

Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998 32% 31% 28% 29% 28%

Soliditet exkl pensionsförpliktelser före 1998 47% 49% 48% 50% 52%

Nettoinvesteringar 389,7 211,9 214,6 299,2 333,7

Självfinansieringsgrad 94% 113% 74% 71% 69%

Långfristig låneskuld 1 115,3 881,4 868,2 763,0 666,1

Antal tillvidareanställda 2 848 2 856 2 899 2 828 2 748

* exkl jämförelsestörande poster samt slutredovisning av exploatering  

Översikt över verksamhetens utveckling
För att få en bild av kommunens och koncernens ekonomiska ställning, redovisas över en femårsperiod 
mått från resultaträkning, kassaflödesanalys samt balansräkning.       

Ekonomiska begrepp Soliditet Eget kapital i relation till de totala tillgångarna. Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 

 Självfinansieringsgrad Anger hur mycket av årets investeringar som finansieras av egna medel.  
 Resultat efter finansnetto exkl avskrivn/nettoinvesteringar    

 Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, huvudsakligen räntor.

 Nettokostnadsandel inkl finansnetto Nettokostnad inkl finansnetto/skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning.      
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För valtningsberättelse
DEN KOMMUNALA KONCERNEN

t

Politisk organisation i Härryda kommun
Kommunens politiska organisation gäller från 2019. En 
välfärdsnämnd ansvarar för verksamheterna inom utbild-
ning, socialtjänst, kultur och fritid. Kommunstyrelsen an-
svarar för samhällsbyggnadsfrågor och andra kommunö-
vergripande frågor. Det finns en fast beredning som har 
fokus på framtidens välfärd och samhällsutveckling.

Kommunfullmäktige är Härryda kommuns högsta beslu-
tande organ och dess uppgifter framgår av kommunallagen. 
Fullmäktige beslutar i frågor av större vikt för kommunen 
såsom mål och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt 
och andra viktiga ekonomiska frågor. Fullmäktige ska även 
vara ett forum för idéer, debatt och information. I fullmäk-
tige finns en fast beredning  och tillfälliga beredningar vid 
behov. Ledamöterna, som representerar olika partier, utses 
genom allmänna val för en period på fyra år. 

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val 
till riksdagen, region- och kommunfullmäktige, val till 
Europaparlamentet samt folkomröstningar med mera.
Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala 
verksamheten sköts på ett korrekt sätt. För detta arbete 
utser fullmäktige revisorer. 

Revisorerna är oberoende och granskar objektivt och 
självständigt kommunens alla verksamheter samt prövar 
om de bedrivs enligt god revisionssed. I uppdraget ingår 

DEN SAMLADE KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Den kommunala koncernen

Nämnder Koncernföretag

Landvetter Södra  
Utveckling AB, 100%

Styrelseordförande: Per Vorberg (M)
Verkställande direktör: Maria Ådahl   

Ny hållbar stad

Kommuninvest  
ekonomisk förening, 0,3%  

Utlåning av pengar  
och rådgivning

Kommunen  
använder sig av  

privata utförare i viss  
omfattning. 

Störst inom förskolan och 
grundskolan är  

Fridaskolorna AB. 

Inom gymnasiet  
förekommer det många  
utförare med få platser. 

Inom hemtjänsten  
förekommer  

Aidal Care Service AB och 
inom Boende LSS anlitas 
Humana och Attendo. 

Familjerådgivningen drivs till 
100 % av  

 St Lukas i Göteborg AB.

Renova AB, 1%
Återvinning och avfall

Gryaab AB, 3%  
Rening av avloppsvatten

Räddningstjänsten  
Storgöteborg, 5% 

Räddningstjänst 

Förbo AB, 42%
Styrelseordförande: Anders Halldén (L)  

Härryda kommun
Verkställande direktör: Peter Granstedt     

Bostadsförsörjning

Härryda Energi AB, 100%
Styrelseordförande: Mikael Johannison (M)
Verkställande direktör: Susanne Ernfridsson     

Distribuera el

Härryda Energi Elhandel AB, 100%  
Elförsäljning

Härryda Vatten och Avfall AB, 100%*

Kommunstyrelsen
Ordförande: Per Vorberg (M)
Förvaltningschef: Peter Lönn, 

Mark och exploatering
Miljö och hälsoskydd

Trafik
Vatten och avfall

Nämnd för övriga frågor

Välfärdsnämnden
Ordförande:  

Maria Kornevik Jakobsson (C)
Förvaltningschef: Peter Lönn,  

Utbildning
Socialtjänst

Kultur
Fritid

Andra företag med  
ägarintresse

Privata  
utförare

Kommunens samlade verksamhet kan visas med utgångspunkt från nedanstående bild. Den består 
av nämndsorganisationen inom den kommunala sektorn, kommunal- och samordningsförbund, 
tre kommunala koncernföretag samt väsentliga privata utförare. Cirka 90 procent av den samlade 
verksamheten utgörs av kommunen.

Den kommunala koncernen

Mandatfördelning kommunfullmäktige
2019–2022 2015–2018

Moderaterna 13 14

Liberalerna 4 5

Centerpartiet 4 3

Kristdemokraterna 2 2

Socialdemokraterna 10 11

Vänsterpartiet 2 2

Miljöpartiet 4 4

Kommunpartiet 2 1

Sverigedemokraterna 7 5

Sportpartiet 3 3

Oberoende ledamot 0 1
Totalt 51 51

I Härryda kommun styr Alliansen i samverkan med Sportpartiet. 
De har tillsammans 26 av de 51 mandaten i kommunfullmäktige.

* Verksamhet för vatten och avfall lyfts från den 1/1 2021  
  över till kommunens helägda bolag Härryda Vatten och Avfall AB
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För valtningsberättelse
DEN KOMMUNALA KONCERNEN

också att granska de kommunala bolagen och den kom-
munala stiftelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och 
ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges 
uppdrag verkställs och följs upp. Styrelsen har hand om 
samtliga verksamheter som fullmäktige beslutat att inte 
lägga på annan nämnd, bolag, stiftelse eller förening samt 
har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, ut-
veckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet, samt övrig kom-
munal verksamhet som bedrivs i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Styrelsen ansvarar som nämnd 
för samhällsbyggnadsfrågor, teknik- och förvaltningsfrå-
gor och andra kommunövergripande frågor. Kommun-
styrelsen har ett ekonomiutskott. 

Välfärdsnämmden har det politiska ansvaret för utbild-
ning, kultur och fritid, socialtjänst samt stöd och hjälp till 
individer och grupper. Nämnden är även kommunens social- 
och arbetslöshetsnämnd. Nämnden ansvarar genom sin 
förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs 

upp. Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att 
invånarna sätts i centrum samt arbeta för kvalitetsutveck-
ling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden 
de uppgifter som följer av delegation från kommunfullmäk-
tige. Nämnden har ett myndighetsutskott. 

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för myndig-
hetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
byggnadsområdet. De ska också lämna råd, upplysningar 
och information i frågor som rör nämndens verksamhet. 

Överförmyndarnämndens uppgift att förhindra 
att personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, ska 
drabbas av rättsförluster. Nämnden utövar tillsyn över 
förmyndare, gode män och förvaltare samt kontrollerar 
att de utövar sitt uppdrag på ett korrekt sätt. 

Förvaltningsorganisation  
Härryda kommun har en förvaltning bestående tre sek-
torer med fokus på kärnverksamheten (utbildning, fritid 
och kultur, socialtjänst, samhällsbyggnad), en sektor för 
stöd till kärnverksamheten (teknik och förvaltningsstöd) 
samt tre centrala stödfunktioner. Kommundirektören 
är förvaltningschef och kommunens högste tjänsteman. 
Varje sektor leds av en sektorschef. n

Sektorn för socialtjänst, SOC
Barn och familj  |  Funktionsstöd 

Hälsa och bistånd  |  Härryda framtid 
Vård och omsorg 

Utvecklings- och uppföljningsenhet/MAS

Sektorn för samhällsbyggnad, SHB
Mark och exploatering  |  Miljö- och hälsoskydd 

Plan och bygglov  |  Trafik 
Vatten och avfall

Sektorn för utbildning, kultur och fritid, UKF
Förskola  |  Grundskola 

Elevhälsa  | Flerspråkighet | Gymnasium   
Kultur och fritid 

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd, TOF
Fastighet  |  IT  |  Måltidsservice  |  Service 

Städservice  |  Säkerhet

Ekonomi och upphandling
Budget,  Redovisning,  Upphandling

Personal
Lön, Personal,  

Bemanningsenheten,  
Oasen 

Utveckling 
Kansli, Kommunikation, Näringsliv, 

Digital utveckling, Kvalitet, 
Agenda 2030

Kommundirektör
Förvaltningsorganisation

Kommundirektör
Peter Lönn  

(en samlad förvaltning)

Framtidens välfärd och  
samhällsutveckling

Fu
llm

äk
tig

es
 b

er
ed

ni
ng

ar

Tillfälliga beredningar

Valberedning

Kommunstyrelse
- KS enligt kommunallagen
- Samhällsbyggnadsnämnd
- Nämnd för övriga frågor

Ordförande Per Vorberg (M)

Välfärdsnämnd
Utbildning, socialtjänst, kultur, fritid  

Ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C)

Valnämnd
Ordförande Wiene Samuelsson (M)

Revisorer
Ingegerd Helén (S)

Miljö- och 
bygglovsnämnd

Ordförande  
Grim Pedersen (M)

Överförmyndarnämnd
i samverkan med  

Kungsbacka, Mölndal, Partille
Ordf Amanda Brown Stjärna (M) 

Mölndal 

Kommunfullmäktige
Ordförande Roger Nordman (M)

Politisk organisation
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Från slutet av februari stod det klart att pandemin skulle 
få stor påverkan på Härryda kommuns uppdrag och 
verksamheter. Kommunens krisledning har sedan dess 
samordnat det övergripande arbetet och fattat strategis-
ka inriktningsbeslut. Parallellt har krisorganisationerna 
inom sektorn för socialtjänst samt utbildning, kultur och 
fritid hanterat mer operativa frågor inom respektive verk-
samheter. Även övriga sektorer och funktioner har i olika 
grad och i olika perioder påverkats.

Generellt har arbetet präglats av snabba anpassningar 
och omställningar efter nya regler och rekommendatio-
ner från myndigheterna i syfte att minska och förebygga 
smittspridning. Egentester för covid-19 infördes tidigt 
i socialtjänstens verksamheter för att i mitten av juni 
erbjudas alla medarbetare. Huvudsyftet har varit att säkra 
bemanningen, då medarbetare med milda symtom kan 
komma tillbaka till arbetet snabbare vid negativt provsvar. 

Under året har många kommunikationsinsatser genom-
förts för att nå både interna och externa målgrupper med 
information.

Anpassningar och nya rutiner
Tidigt betonades vikten av att följa de basala hygienruti-
nerna vid sidan av myndigheternas råd och rekommenda-

tioner. Ett nationellt besöksförbud på äldreboenden och 
gruppbostäder infördes 1 april och hävdes 30 septem-
ber. Resten av året var kommunens hållning att starkt 
avråda från besök. Frånvaron av fysiska besök har gjort 
att brukarna, med stöd av personalen, har kommunice-
rat via Facetime och andra digitala lösningar i mycket 
större utsträckning än tidigare. Uppskattade möten har 
också kunnat genomföras bakom en plexiglasruta som 
alla äldreboenden fick tillgång till i början av sommaren. 
Personalen har jobbat aktivt med att erbjuda aktiviteter 
utomhus, men också med att sätta guldkant på brukarnas 
tillvaro, inte minst kring helger och högtidsdagar.

Under våren startades stödlinjen - en service för 70-plus-
sare som saknade nära och kära som kunde hjälpa dem 
med handling av matvaror och hämtning av mediciner. 
Stödlinjen har även erbjudit samtalsstöd i syfte att minska 
oro och ensamhet. 

För en stor del av personalen har pandemin inneburit att 
de snabbt fått anpassa sig efter nya rutiner och riktlinjer. 
Nya arbetssätt med skyddsutrustning har påverkat deras 
vardag på många sätt. Sjukfrånvaron har periodvis varit 
hög men tack vare god tillgång till vikarier har beman-
ningen fungerat i stort. 

Viktiga förhållanden 
Den största utmaningen under 2020 har varit coronapandemi och Härryda kommun har liksom resten av 
världen haft fullt fokus på att hantera dess konsekvenser. Året slutar med en blygsam befolkningsökning på 
0,7 procent och färre bostäder än planerat har färdigställts. Blickar vi framåt så står Härryda inför demo-
grafiska utmaningar när äldre invånare blir fler samtidigt som de i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 

OCH EKONOMISK  STÄLLNING

CORONAPANDEMIN HAR HAFT STOR PÅVERKAN PÅ FÖRVALTNINGEN

Många verksamheter har fokuserat på 
utomhusaktiviteter. Äldreträffarna runt 

om i kommunen har till exempel erbjudit 
tipspromenader och promenadsällskap. 
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Sammanfattningsvis har sex av sju äldreboenden haft 
brukare med konstaterad covid-19 under framför allt 
våren och hösten. Även ett fåtal brukare inom hemtjänst 
och  funktionsstöd har varit drabbade.

Distansundervisning för äldre elever
Inom kommunens förskolor, grundskolor och på Hu-
lebäcksgymnasiet har omfattande anpassningar gjorts 
för att förebygga och motverka smitta. Till exempel har 
verksamheterna glesat ut i lokaler och klassrum, extraper-
sonal har funnits med vid skolmåltiderna för att minska 
risken för trängsel och extra städning har genomförts. 
Inom förskolan har en stor del av aktiviteterna förlagts 
utomhus och nya rutiner vid lämning och hämtning har 
införts för att minska risken för smittspridning. 

Grundskolans undervisning bedrevs på plats under hela 
året. I slutet av året tvingades dock enstaka klasser på 
några skolor, helt eller delvis övergå till distansunder-
visning några dagar på grund av smitta bland elever och 
lärare. Terminen 2021 inleddes med distansundervisning 
för högstadiet i hela kommunen.

För Hulebäcksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkes- 
högskolan blev omställningen desto större. Från mars 
gick i stort sett all undervisning över till att bedrivas på 
distans efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Trots restriktioner och avspärrningar kunde ändå ett 
glädjefyllt och högtidligt studentfirande ske på plats för 
Hulebäcks 470 studenter i slutet av maj. Under hösten 
har gymnasieeleverna delvis haft distansundervisning 
och för att minska risken för trängsel har ytterligare en 
skolmatsal öppnat i före detta Tellus lokaler.

Biblioteken har minskat sin service på plats och istället 
hänvisat till sina digitala tjänster. Kulturskolans undervis-
ning har skett på distans. 

Konsekvenser för invånare och folkhälsa
Även om de långsiktiga konsekvenserna är svåra att 
överblicka är det mycket troligt att pandemin innebär en 
negativ påverkan på människors mående och hälsa. I alla 
samhällskriser riskerar redan utsatta personer att drabbas 
hårdast. Risken för psykisk ohälsa ökar till följd av ensam-
het, isolering och oro kopplat till hälsa och försörjning.  
Äldre och andra riskgrupper, unga som har svårt att klara 
av skolan samt personer som lever med våld i hemmet 
eller inte har svenska som modersmål är exempel på mål-
grupper som riskerar att drabbas extra hårt. 

Inom socialtjänstens verksamhet för barn och familjer 
syns ett ökat behov av hjälp och stöd under året. Oro-
sanmälningarna har ökat med drygt 20 procent och 
ansökningar om stöd från barn och familjer med cirka 30 
procent. Ökningen kan förmodligen delvis förklaras av 
pandemin, men också av den allmänna samhällstrenden 
som Härryda är en del av.   

Minskad tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter kan 
påverka folkhälsan negativt. Invånarna har haft begränsad 
tillgång till bibliotek och kulturhus, de flesta evenemang 

har ställts in och idrottshallar har varit stängda i perioder. 
Samtidigt har pandemin fått fler att söka sig ut i naturen 
för rekreation och umgänge. Att fler valde ”hemester” 
innebar att många tog del av kommunens friluftsliv, 
besökte badplatser och vandringsleder såväl som lokala 
besöksmål som Råda Säteri i Mölnlycke. 

Flera av kommunens verksamheter har arbetat för att 
aktivera människor utomhus. Äldreträffarna har till 
exempel erbjudit utesittgympa, tipspromenader och 
promenadsällskap. Vid sidan av ”utomhus-fokuset” har 
många verksamheter erbjudit digitala lösningar och nya 
kontaktvägar, vilket kan leda till att man når fler och nya 
målgrupper.

Näringslivet har också drabbats hårt
Pandemin har även påverkat stora delar av kommunens 
näringsliv. Flygplatsen och de drygt 100 verksamheterna 
som är direkt kopplade till flygets verksamhet drabba-
des hårt då totalt 76% av alla resenärer försvann under 
2020. Hotell, restauranger och butiker har också haft det 
mycket tufft. Men det finns undantag där företag ökat 
sin omsättning genom att ställa om sin produktion till 
exempelvis munskydd och annan skyddsutrustning. 

Härryda kommun har tillsammans med bland annat Bu-
siness Region Göteborg och Företagsakuten varit aktiva 
och erbjudit företagen råd och stöd, men också förlängd 
betalningstid på fakturor och möjlighet till uteservering 
vintertid. Ambitionen har varit att vara närvarande och 
fånga in företagens utmaningar i linje med målet ”Sveri-
ges bästa näringsliv”. 

Nytänkande och ändrade arbetssätt
Pandemin har skapat nya arbetssätt och digitaliseringen 
inom kommunens verksamheter har tagit stora kliv fram-
åt. Distansmöten och hemarbete har drivit på utveckling-
en. Även de politiska mötena gick under året över till att 
helt eller delvis hållas på distans. Många verksamheter 
har också hittat nya vägar att nå sina målgrupper under 
pandemin; allt från filmad sittgympa för äldre till digitala 
sångstunder med öppna förskolan via Facebook. Ett 
annat exempel på en kreativ lösning är egenproduktionen 
av skyddsförkläden till vårdpersonal. Ett initiativ som 
dessutom skapade arbetstillfällen för ett antal nyanlända 
inom ramen för Härryda framtid. 

Påverkan på kommunens ekonomi 
Kommunens kostnader för pandemin under 2020 
beräknas till drygt 30 mnkr. Dessa kostnader har täckts av 
olika former av bidrag från staten – det är till och med så 
att mer pengar har skjutits till än vad kommunen bokfört 
som kostnader. 

Den långsiktiga effekten på kommunens ekonomi är 
väldigt svårbedömd. Kostnader kan komma att uppstå i 
framtiden som en konsekvens av exempelvis ökad arbets-
löshet och nya arbetssätt. Skulle arbetslösheten öka mer 
än beräknat kommer detta att leda till lägre skatteintäkter 
och därmed ett behov av lägre kommunala kostnader.

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 

OCH EKONOMISK  STÄLLNING
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Världen, Europa och Sverige 
År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Corona-
pandemin gav under våren en extremt snabb nedgång 
i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i 
omvärlden. Verksamheten i kommunen fick ställa om i 
rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, 
men i vilken takt återhämtningen kommer att fortgå är 
fortfarande högst osäkert. 

Kommunal verksamhet finansieras huvudsakligen av 
skatteintäkter. Skatteintäkternas storlek för den enskilda 
kommunen påverkas huvudsakligen av utvecklingen på 
riksnivå. Därför är världskonjunkturen lika viktig för 
Härryda som utvecklingen i den närmaste omgivningen. 
Globalisering, ny teknik, förändringar i klimat, demogra-
fi och värderingar förändrar kontinuerligt förutsättning-
arna för människor och samhällen i vår omvärld. Även 

om vissa geopolitiska frågor inte påverkat lika mycket 
som befarat finns det fortfarande osäkerhet kring dessa. 
Någon skarp ljusning för den globala investeringskon-
junkturen är svårt att se i närtid. Sannolikt kommer Här-
ryda kommun, liksom andra kommuner, att uppleva de 
närmaste åren som ekonomiskt skakiga. Samtidigt finns 
ett behov av att rusta kommunen för att möta demogra-
fiska utmaningar i form av fler yngre och äldre invånare. 

Befolkning och bostadsbyggande
Härryda kommuns befolkning uppgick till 38 246 
personer vid årsskiftet 2020/2021. Under 2020 ökade 
befolkningen med 269 personer. Befolkningstillväxten 
har under den senaste femårsperioden legat på en årlig 
ökning om knappt 1 procent. Utfallet för 2020 blev lägre, 
knappt 0,7 procent. 

Det är en lägre ökning än kommunens ambition, och 
orsaken är huvudsakligen ovanligt låg omflyttning i det 
befintliga bostadsbeståndet samt få färdigställda bostäder. 
Årets befolkningsökning fördelas mellan flyttnings- och 
födelsenetto, 186 respektive 83 invånare. Under femår-
sperioden 2016–2020 har det byggts 737 bostäder som 
omfattar 320 småhus och 417 i flerbostadshus. Under 
året färdigställdes 201 bostäder, vilket är 98 bostäder fler 
än föregående år. Enligt bostadsförsörjningsprogrammet 
beräknas det under perioden 2021–2025 att startas bygg-
nation av nästan 3 500 bostäder. Beroende på bland annat 
konjunktursvängningar kan avvikelser i bostadsförsörj-
ningsprogrammet vad gäller antalet verkliga byggstarter 
att uppstå. Andelen bostäder i flerbostadshus kommer att 

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 
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HÄRRYDA OCH OMVÄRLDEN

Årlig ökning av invånarantal 2011–2020
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Under 2020 ökade befolkningen med
269 personer eller 0,7 procent.
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fortsätta att öka successivt i kommunen. Härryda kom-
mun är en kranskommun med relativt ung befolkning. 
Andelen invånare i åldersgrupperna 0–19 år är sex pro-
centenheter högre än rikssnittet, samtidigt som andelen 
över 65 år är cirka tre procentenheter lägre. Invånarnas 
medelålder är 39,5 år, jämfört med 41 år i riket. Skillna-
derna i åldersstruktur gör bland annat att kommunen har 
högre kostnader per invånare för förskola och utbildning 
men lägre kostnader för hemtjänst och äldreboende än 

genomsnittet. Kommunens invånare är välutbildade, 90 
procent av befolkningen mellan 20 och 64 år har gym-
nasial utbildning. 48 procent av dessa har dessutom en 
eftergymnasial utbildning medan rikssnittet ligger på 41 
procent. Invånarnas inkomster är cirka 19 procent högre 
än genomsnittet för resten av landet och högst i Västra 
Götalandsregionen. 

Under året har Förbo färdigställt 51 nya lägenheter i 
kvarteret Tallspinnaren i Mölnlycke. Byggnation av yt-
terligare 102 lägenheter pågår i Landvetter med inflytt-
ning under 2021. 

Totala pensionsförpliktelser 789,7 mnkr  
varav kommunen 786,8 mnkr
Härryda kommun redovisar sedan 2006 enligt fullfondsmo-
dellen och det betyder att hela pensionsskulden inklusive 
ansvarsförbindelsen redovisas i balansräkningen. Ingen del 
av pensionsåtagandet är externt placerad och finanspolicyn, 
som är antagen av kommunfullmäktige, anger att sådana pla-
ceringar kräver ett särskilt fullmäktigebeslut. Långtidsprog-
nosen för pensionsskulden visar att utbetalningarna under 40 
år kommer att bli cirka 400 mnkr högre än kostnaden enligt 
fullfonderingsmodellen, vilket innebär i genomsnitt ett ökat 
likviditetsbehov på cirka 10 mnkr årligen. Bolagens pen-
sionsåtagande säkras genom traditionell pensionsförvaltning.

t

Pensionsförpliktelser koncernen Mnkr

Härryda kommun 786,8

Förbo AB 0,0

Härryda Energi AB 2,9

Landvetter Södra Utveckling AB 0,0

Summa pensionsförpliktelser koncernen 789,7

Pensionsförpliktelse kommunen

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 786,8

varav avsättning inklusive särskild löneskatt  227,7

varav ansvarsförbindelse  
inklusive särskild löneskatt 559,4

Antalet färdigställda bostäder 2011–2020

Totalt 
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Åldersstruktur 2020

0–5 år 7%

16–19 år 
5%

6–15 år 
16%

65–84 år 15%

45–64 år 
27%

20–44 år 
28%

85– år 2%

Medelåldern i Härryda kommun är 39,5 år, 
att jämföra med 41 år i riket.

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 

OCH EKONOMISK  STÄLLNING
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Näringsliveti  HÄRRYDA KOMMUN                   NR 2 • NOVEMBER 2020

Företagsklimatet:

Olof Nilsson
är årets företagare

Vi klättrar Folkliv 
i Mölnlycke

Ny Policy 
– Företagen 
prioriteras

Agenda 2030
i toppenEtt dynamiskt näringsliv är en grundförutsättning för ett 

växande Härryda kommun. Det är genom företagande som 
nya arbetstillfällen och förutsättningar för att bo, leva och 
verka i kommunen skapas. Härryda kommun har som mål 
att vara Sveriges bästa näringslivskommun. 2020 placerade 
sig Härryda kommun på plats 7 av landets 290 kommuner 
i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Kom-
munen har också befäst positionen som kommunen med 
den bästa dialogen med och servicen för byggföretag, enligt 
undersökningen Byggdialogindex. 

Kommunens arbete utgår från det näringslivsstrategsiska 
programmet fastslaget av kommunfullmäktige. Fokusom-
råden för Härryda kommun är att arbeta med kompetens-
försörjning, kommunens attraktionskraft, infrastruktur, 
markfrågan, företagsklimat och innovationskraft. Under 
året har kommunstyrelsen antagit en näringslivspolicy som 
tar avstamp i tre principer; företagen prioriteras, företagen 
är våra kunder och företagen utvecklar Härryda kommun. 
Alla kommunens verksamheter och medarbetare bidrar till 
att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen. 
Arbetet med näringslivsfrågor är prioriterat och en självklar 
del i ordinarie styrning i linjeorganisationen. 

I kommunen finns över 4 000 aktiva företag. Totalt finns 
cirka 16 897 arbetstillfällen inom kommunens gränser. 

Under 2010-2018 har antalet 
arbetstillfällen i kommunen 
ökat med 21,9 procent, och det 
är den största ökningen inom 
Göteborgsregionen. Arbets-
lösheten inklusive personer i program med 
aktivitetsstöd 16-64 år var vid årets slut 5 
procent vilket är en ökning jämfört med före-
gående år med 1,5 procentenheter. Det kan jämföras med 
riket på 8,8 procent.

Mer än hälften av alla företag i kommunen är enskilda 
näringsidkare och de flesta i denna grupp har inga anställda. 
Den största arbetsgivaren är Härryda kommun och den 
största arbetsplatsen är Landvetter flygplats. I kommunen 
finns flera privata företag där antalet medarbetare överstiger 
200, till exempel LogisNext, Arcam, Cochlear och Emerson.

Efterfrågan på företagsmark överträffar tillgången i hela 
Göteborgsregionen och Härryda kommun är extra attrak-
tivt med tanke på närheten till flygplatsen mellan Göteborg 
och Borås med riksväg 40 som en central nerv. Under året 
har sex företag påbörjat sin etablering i kommunen genom 
att förvärva mark för byggnation mm. Kommunens före-
tagsparker är fulltecknade och arbete ska påbörjas för att ta 
fram fler detaljplaner för verksamhetsmark.

Näringsliveti  HÄRRYDA KOMMUN  •  NR 1 • 2020

Detta händer i

hur funkar  
det?

Sammels gård  i utveckling

Råda säterii ny kostym
Prao 
och praktik

3
  

Landvetter Södra

      frågor till trafikchefen

Näringsliv – förutsättning för en stark kommun

Utifrån demografiska utmaningar
Paradoxalt nog gör Härryda till följd av stora tillfälliga, 
pandemirelaterade tillskott, ett mycket starkt resultat i 
år. Givet de ryckiga förutsättningarna under året är det 
dock inte konstigt. De statliga tillskotten har givit goda 
ekonomiska förutsättningar att hantera pandemin. Samti-
digt kommer den demografiska utvecklingen att ge stora 
utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och 
bemanning framöver. Det blir en stor utmaning att både 
effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant 
som inte kunnat göras till följd av pandemin. Årets starka 
ekonomiska resultat kan skapa förväntningar som inte är 
möjliga att uppfylla på längre sikt.

Kommunkoncernens kanske största utmaning är den 
demografiska utvecklingen de närmaste 10 åren. Befolk-
ningen i riket kommer att öka inom alla åldersgrupper, 
men den största ökningen sker bland våra allra äldsta och 
allra yngsta invånare. En likartad utveckling kommer 
sannolikt att ske i Härryda kommun. Oavsett utveckling-
en i den egna kommunen kommer utmaningen att bestå 
då kostnadsökningen utjämnas mellan kommunerna. 
Samtidigt som andelen invånare över 80 år kommer att 
öka med nästan 50 procent kommer andelen som är i 

arbetsför ålder enbart att öka med 5 procent. Utmaning-
en ligger såväl i att finansiera de förändrade behoven 
som att förse verksamheten med personal. Sannolikt 
kommer denna utveckling att ställa krav på kommunen 
både avseende prioriteringar, förändrat arbetssätt och ny 
finansiering. 

Utifrån finansiella risker och riskhantering  
Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller 
riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för 
finansverksamheten inom kommunen och de helägda bola-
gen. Finanspolicyn för kommunen och Härryda Energi har 
följts. Koncernens långfristiga upplåning uppgår till 2 019 
mnkr, fördelat på Härryda kommun, Härryda Energi samt 
42 procent av Förbo långfristiga skulder. För Härryda En-
ergi har kommunen gått i borgen. Inga borgensåtaganden 
har gjorts för Förbo. Med tanke på tillgångssidan bedöms 
risken av skuldsättningen vara låg.

Under året har borgenspolicyn uppdaterats och beslut om 
utökad borgen till föreningar har fattats. Det innebär en 
högre risknivå, men risken är fortfarande på en mycket  
låg nivå. n

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 

OCH EKONOMISK  STÄLLNING
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För valtningsberättelse
HÄNDELSE  AV VÄSENTLIG  BETYDELSE

Bolagisering av vatten och renhållning  
Under 2020 har ett arbete pågått för att verkställa bola-
giseringen. Kommunfullmäktige fastställde i december 
detaljerna kring det nya bolaget Härryda Vatten och Avfall 
ab och godkände den tillträdande bolagsstyrelsen. Bolaget 
ska vara ett eget helägt kommunalt bolag. Verksamheten 
överförs till det nya bolaget 2021. Kostnaden för verk-
samheten 2020 var 129 mnkr och finansieras via avgifter. 
Anläggningstillgångarna uppgår till 656 mnkr. 

Driften av belysning  
Under 2020 togs nödvändiga beslut så att kommunens 
belysning vad gäller ägande, drift och underhåll förs över 
till Härryda Energi. Överföringen gäller från 2021.

Landvetter Södra etapp 1  
Avsiktsförklaringen med de sex utvalda byggaktörerna 
som nu ingår i konsortiet för utvecklingen av Landvetter 
Södra etapp 1 antogs 2019. De utvalda bolagen för etapp 
1 är: gbj Bygg, Riksbyggen, Serneke, Skanska, Veidekke 
och Wallenstam. Fokus har under året varit att bygga upp 
en robust organisation i konsortiet. Arbetsgrupper har 
formerats för att hantera totalekonomin, genomförande-
frågor samt gemensam målbild. 

Härryda – här vågar vi!  
Kommunens vision fastställdes av kommunfullmäktige 
2019. Alla verksamheter har varit med och jobbat fram 
underlag för gemensamma förhållningssätt utifrån 
visionen: ”Härryda - här vågar vi!” 

Kommunen
Plan fastställd för inflyttning på nya äldreboendet 
på Säteriet Ett nytt äldreboende planeras att öppna 
den 1 januari 2022 på Säteriet i Mölnlycke. Det kommer 
att drivas av Attendo och Härryda kommun ska köpa 
54 platser. Tre månader från öppnandet ska kommunen 
belägga 54 platser och därför har en plan för inflyttning 
upprättats.

Organisationsförändring  
Från årsskiftet tillhör vuxenutbildningen sektorn för 
socialtjänst och ingår i verksamheten Härryda framtid. 
En gemensam organisation underlättar samverkan och 
samarbete och ger bättre förutsättningar för att kunna 
kraftsamla kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

Avtal med Nytida AB  
Övergång till Nytida ab för driftentreprenad av Hjortens 
gruppbostad och dagliga verksamhet gjordes under våren.

Arena och bostäder i Mölnlycke fabriker  
Samtidigt som 600 nya bostäder byggs strax intill det 
gamla industriområdet i Mölnlycke bygger kommunen 
en ny idrottsarena. Med två stora hallar och plats för 
cirka 1 600 sittande åskådare, kafé, utställningsyta och 
små butikslokaler blir arenan den största idrottsarenan 
i Härryda kommun och kan tas i drift vid halvårsskiftet 
2021. Kostnaden beräknas uppgå till 135 mnkr.

Försäljning och inköp av mark  
Under året såldes kommunal mark för 146 mnkr. Under 
året har verksamhetsmark sålts i Bårhult företagspark, 
Björröd och Björkåsen. Mark för bostäder har sålts på 
Idrottsgatan, i Landvetters Backa, Säteriet (säbo) och 
Stenhuggeriet. Inga större markinköp inom ramen för 
kommunen exploateringsverksamhet är gjord. 

Nytt vattenverk i Hindås  
Under 2020 har nya avrop inom ramen för samver-
kansavtalet mellan Härryda kommun och Svevia med 
en omslutning om 72 mnkr gjorts. Gjorda beställningar 
avser överföringsledningar mellan orterna Hindås och 
Landvetter samt ledningar från intagsstationen i Västra 
Nedsjön till det framtida vattenverket. Projektet är indelat 
i fyra etapper, överföringsledningar, råvattenpumpstation, 
högvattenreservoar och vattenverk. Projektering på 
vattenverket pågår och upphandling av entreprenaden 
genomförs under 2021.

Utgiften för vattenverket beräknas uppgå till 547 mnkr 
och uppgick 2020 till 105 mnkr.

Gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke fabriker  
Kommunen har tecknat avtal om att köpa en gymnastik- 
och trampolinhall i Mölnlycke fabriker. Förväntat tillträde 
till hallen är 2021. n

Verksamhetsförändringar och  
byggstarter
VA-verksamheten har bolagiseras och driften av kommunens belysning flyttas över till Härryda Energi. 

Tre betydande rättstvister  
i kommunen pågår

• Skanska Sverige AB. Fakturor om 2 mnkr bestrides 
och avser dagvattenparken i Mölnlycke på grund av 
felprojektering. 

• RenoNorde, rättslig process pågår. Kommunen är 
inte nöjd med utförda tjänster inom renhållning, 1,5 
mnkr. 

• Trafikverket.  Rekvirering om 7,2 mnkr från 
Trafikverket med otillräckligt underlag har bestridits. 
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Året har inneburit fortsatt uppbyggnad för arbetssätt och processer kring kommunens styrmodell.  
Alla verksamheter varit med och jobbat fram underlag för gemensamma förhållningssätt utifrån 
visionen.”Härryda – här vågar vi!”

För valtningsberättelse
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

t

      Styrning av koncernen 
Kommunfullmäktige tillsätter representanter till bola-
gens styrelse. Sammansättningen beslutas i samband med 
årsstämman och motsvarar aktuell politisk representation 
i respektive kommun. Kommunerna styr bolagen även 
genom ägardirektiv och bolagens styrelse ska inhämta 
Härryda kommunfullmäktiges ställningstagande inför 
beslut av principiell karaktär eller av större vikt.

 Styrning av Härryda kommun
Härryda kommuns styrmodell innebär att styrning sker med 
hjälp av vision, förhållningssätt, inriktningar och mål utöver 
de ekonomiska ramarna. Styrmodellen infördes från och 
med 2019 och även 2020 har inneburit fortsatt uppbyggnad 
för arbetssätt och processer kring styrmodellen. 
All verksamheter har varit med och jobbat fram underlag 
för gemensamma förhållningssätt utifrån visionen. 

Styrning och uppföljning  
av den kommunala verksamheten

Kommunens vision och förhållningssätt

Verksamhetens grunduppdrag

Ekonomistyrning
Ekonomiska ramar

Resultats- 
fördelningsmodell

Investeringar
Ekonomistyrnings- 

principer

Kvalitetsstyrning
Kvalitetssäkring av 
grunduppdraget 

och  
kvalitetsindikatorer

Målstyrning
Prioriterade mål med 

inriktningar  
och uppdrag

Prioriterade frågor  
i utvecklingsarbetet

Styrmodellen innehåller följande delar:
Vision: Härryda – här vågar vi! 
I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och 
företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar 
lösningar som håller för kommande generationer. 
Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.

Verksamhetens grunduppdrag
Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och 
andra både statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget 
ska beskriva varför verksamheten finns, vad den ska göra och för 
vem. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid. 

Ekonomiska ramar, prioriterade mål och kvalitet
Politikerna, inom parti, block eller annan gruppering utarbetar en 
strategisk plan som antas av kommunfullmäktige. Den strategiska 
planen beskriver det som politiken vill åstadkomma under man-
datperioden, både vad gäller kommunens roll som serviceutförare 
och rollen som demokratiaktör/samhällsutvecklare. 
Den årliga budgeten utgår från den strategiska planen och ska ge 
konkretiseringar, främst med fokus på serviceuppdraget. Budgeten 

som fastställs av kommunfullmäktige anger ekonomiska ramar och 
prioriterade mål, inriktningar och uppdrag. Utifrån detta utarbetas 
nämndspecifika verksamhetsplaner där även kvalitetsindikatorer 
ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag och inriktningar.
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Förhållningssätten ska uttrycka vad som ska känneteckna 
hur vi är och agerar i vårt arbete, för att gemensamt sträva 
mot visionen. Förhållningssätten ska vara kulturskapande 
för kommunen som organisation. Ambitionen är att 
förhållningssätten ska vara på plats under första halvåret 
2021.

En annan bärande del i styrmodellen är att tydliggöra 
verksamheternas grunduppdrag och att säkerställa 
kvaliteten i grunduppdraget. Styrmodellen behöver 
kontinuerligt vidareutvecklas i gemensam dialog mellan 
politik och förvaltning för att säkerställa att den ger 
ändamålsenlig och effektiv styrning av kommunens 
verksamheter. 

Budget och verksamhetsplaner
Budget beslutas av kommunfullmäktige i juni varje år. 
En viktig övergripande del i styrmodellen är vision 
och förhållningssätt. Visionen utgör en gemensam 
ledstjärna och pekar ut riktningen för kommunen. 
Under 2020 antog kommunfullmäktige majoritetens 
budget för 2021 och plan för 2022–2025. I samband 
med detta tar kommunfullmäktige också beslut om 
politiskt styrdokument med inriktningar och uppdrag. 
Under hösten som följer tar respektive nämnd – 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden – fram 
verksamhetsplaner för kommande verksamhetsår, vilka 
noteras av kommunfullmäktige i november.

Uppföljning
Uppföljningen ingår som en del i kommunens 
planerings- och styrsystem. Hur budget och utfall 
stämmer överens, är ett mått på den kontroll som 
kommunens beslutsfattare har över den egna ekonomiska 
utvecklingen. Under året görs fem uppföljningar med 
prognoser inklusive delårsbokslut per den 31 augusti, 
samt ett årsbokslut. I samband med delårsbokslut och 
bokslut gör nämnderna även en verksamhetsberättelse 
med uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi. 
Kvalitetssäkring av uppdragen sker löpande under året 
med hjälp av kvalitetsindikatorer och kvalitetsfaktorer i 
respektive nämnd samt i verksamhetsberättelserna.

Uppföljning av uppdragen görs i årsredovisningen under 
verksamhetsberättelserna på sidorna 49-64. 

I samband med delårsbokslut och årsbokslut 
sammanställs och analyseras prognos och resultat för 
kommunens bolag i en sammanställd redovisning. 

En redovisning av bolagen görs på sidorna 67-69. 

Uppföljning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt består enligt 6 
kap. 1 § kommunallagen (2017:725) i att ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. I uppsiktsplikten ingår även att 
styrelsen ska ha uppsikt över sådan avtalssamverkan 

som sker enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller 
enligt annan lag eller författning. Styrelsen ska vidare 
ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs 
i kommunala bolag, stiftelser och föreningar samt 
i kommunalförbund som kommunen är medlem 
i. Av reglementet för kommunstyrelsen framgår 
att styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning 
samt att styrelsen ansvarar för att fullmäktiges uppdrag 
verkställs och följs upp. För att fullgöra sina uppgifter 
utövar styrelsen löpande tillsyn och kontrollerar 
att nämnder och bolag följer av fullmäktige 
angivna mål och riktlinjer. Kommunstyrelsen 
har rätt att göra påpekanden, lämna råd och 
anvisningar. Om nödvändigt kan styrelsen föreslå 
att kommunfullmäktige ingriper. Kommunstyrelsen 
har formaliserat hur uppsiktsplikten ska fullgöras 
genom att den 5 mars 2020 § 110 anta riktlinjer 
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Det har vid 
kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikten inte 
framkommit annat än att verksamheten under 2020 
i berörda hel- och delägda bolag bedrivits i enlighet 
med av fullmäktige uppställda ändamål och inom de 
kommunala befogenheterna. Det som framgår av 
bolagens årsredovisningar och övrig rapportering leder 
inte heller till någon annan slutsats.

Intern kontroll 
Syftet med intern kontroll är att säkerställa att 
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt, att tillförlitlig finansiell 
rapportering sker samt att lagar och regelverk efterlevs. 
Nämnderna antar årligen en plan för intern kontroll 
för att följa upp att verksamheten bedrivs enligt de 
mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt enligt 
bestämmelser i lag och författning. Planen utgår från 
en analys där förvaltningen identifierat och värderat 
risker utifrån sannolikheten att de faller ut och hur 
väsentliga följderna är om så sker. Under året genomförs 
uppföljning och kontroller. Resultatet av den interna 
kontrollen redovisas i samband med årsbokslutet till 
välfärdsnämnden och till kommunstyrelsen. 

Under 2020 har metoden som används utvecklats i syfte 
att hantera mer relevanta risker och därigenom utveckla 
internkontrollen som verktyg för verksamhetsutveckling 
och kvalitetssäkring. Utvecklingen av den interna 
kontrollen beaktar den revision som utfördes av 
revisions- och konsultbolaget ey och som presenterades 
i mars 2020 på uppdrag av kommunens revisorer. 
Arbetet med intern kontroll kommer fortsätta utvecklas, 
bland annat genom tydligare riskkartläggning och 
prioritering. En ytterligare utveckling är att även miljö- 
och bygglovsnämnden antar en plan för intern kontroll, 
liksom valnämnden vid de år det är val. n

För valtningsberättelse
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN
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Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål
Utfall 
2020

Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

▲ Soliditetsnivån ökar  
med en procentenhet per år. Förändring av soliditet 1 2 0 0 

● Resultatet är 2,5 procent av  
     verksamhetens nettokostnader.

Resultatets andel av verksam-
hetens nettokostnader, % 13,6 7,0 3,4 6,4 

Resultatet för koncernen uppgår till 13,6 % av verksamhetens nettokostnad och målet uppnås både för 2020 samt för 
fyraårsperioden. Soliditeten ökar med en procentenhet till 33 %, vilket innebär att målet uppnås för 2020 men inte mätt för 
fyraårsperioden. 

Genom ägardirektiv regleras dessutom lönsamhet, soliditet och avkastning.

För valtningsberättelse
GOD EKONOMISK  HUSHÅLLNING

Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Måluppfyllelsen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder. Kommunfullmäktiges finansiella mål syftar bland 
annat till att klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet på sikt.

Finansiella mål
Utfall 
2020

Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

● Soliditetsnivån ökar  
med en procentenhet per år. Förändring av soliditet 1 3 -1 1

● Resultatet är 2,5 procent av  
     verksamhetens nettokostnader.

Resultatets andel av verksam-
hetens nettokostnader, % 11,4 5,3 1,5 4,8

Det finansiella målet ”soliditeten ökar med en procentenhet per år” uppnås både under 2020 och för fyraårsperioden.  
Soliditeten ökar med en procentenhet från 31 procent till 32 procent. Tack vare det goda resultatet om 234 mnkr ökar soliditeten 
trots en hög investeringsvolym samt ökad upplåning med 200 mnkr till 900 mnkr.

Resultatet för 2020 uppgår till 11,4 procent av verksamhetens nettokostnad vilket är högre än målsättningen 2,5 procent. Det 
betyder att målet nås både för det enskilda året och sett över en rullande fyraårsperiod. Detta trots ett svagt resultat 2018.

  Uppföljning av mål – koncernen

I samband med antagande av budget för 2020 har kommunfullmäktige fastställt att de finansiella målen för god ekonomisk 
hushållning omfattar såväl kommunen som koncernen. De finansiella målen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder.

t

Målen för god hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för 
sitt nyttjande av kommunal verksamhet. Det övergripande målet är att vi efterlämnar miljömässiga, 
sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt

God ekonomisk hushållning 

  Uppföljning av mål – kommunen

I kommunallagen anges att det för ekonomi och verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål och fyra verksamhetsmål.  Sammantaget 
bedöms Härryda kommun uppnå god ekonomisk hushållning.  Det mycket goda resultatet för 2020 bidrar till att de fi-
nansiella målen uppnås både 2020 och för den senaste fyraårsperioden. Av fyra verksamhetsmål bedöms två som uppfyllda 
och två som delvis uppfyllda. Det innebär en förbättring jämför med 2019.
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Politiskt prioriterade  
områden Indikator

Utfall 
2020

Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

▲ Bostadsbyggandet 
utformas så att en 
befolkningsökning på 
lägst 1,5 % kan mötas 
med alla bostäder 
i alla ägande- och 
upplåtelseformer.

Befolkningstillväxt, andel (%) 0,7 0,5 1,1 0,8

Antal färdigställda lägenheter 201 103 197 81

Andel av större exploateringsområden med alla tre  
upplåtelseformerna, % 80 80 60 50

Antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade  
områden med flerbostadshus (1–5 rum och kök) 5 5 5 5

Antalet färdigställda lägenheter har inte mött en befolkningsökning på lägst 1,5%. Antalet har dock fördubblats jämfört med före-
gående år och kunde bidragit till en högre befolkningsökning. Med de projekt som finns i bostadsförsörjningsprogrammet för de 
närmaste åren samt de detaljplaner som kommunen arbetar med, bör målet på sikt uppfyllas med god marginal.

● Full behovstäckning inom 
förskoleverksamheten 
och föräldrar kan välja 
verksamhetsform.

Antal barn som ej erhållit plats inom fyra månader  
(accepterar fler än ett alternativ) 0 0 0 0

Andel föräldrar som får förstahandsval beträffande  
verksamhetsform, % 100 100 100 100

Vårdnadshavare har erbjudits att välja mellan förskola och familjedaghem. Kommunen har klarat full behovstäckning och alla 
föräldrar har fått sitt förstahandsval beträffande verksamhetsform.

▲ Alla elever har efter 
slutförd grundskola  
eller gymnasieutbildning 
tillräcklig kompetens 
för arbete eller fortsatta 
studier.

Andel elever behöriga till gymnasieskolan, % 92,9 91,7 93,1 93,4

Andel elever med examen inom fyra år, inklusive IV/IM, % 80,7 77,8 77,3 76,3

Arbetslöshet, inklusive personer i program med aktivitets-
stöd, 18–24 år (% av befolkningen i Härryda kommun) 7 4,8 3,9 2,5

Arbetslöshet, inkl personer i program med aktivitetsstöd, 
18–24 år (% av befolkningen i Länet) 10,7 7,8 7,1 5,1

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Andelen elever från grundskolan som blev behöriga till gymnasiet är fortsatt hög och 
andelen elever som tar studentexamen inom fyra år är fortsatt hög i förhållande till andra kommuner. Även om alla elever inte 
når gymnasieexamen så går många ut till arbete och försörjning - både de som studerat på yrkesprogrammen och de som 
läst högskoleförberedande program. Några fortsätter ett fjärde år och en del läser vidare på Vuxenutbildningen i den takt som 
passar dem bäst. Ungdomsarbetslösheten har ökat, men är låg jämfört med övriga kommuner i regionen.

● Det finns bostäder av 
god kvalitet och god 
tillgänglighet för äldres 
och funktionsnedsattas 
bedömda behov.

Antal ej verkställda beslut inom tre månader  
avseende särskilt boende 14 28 19 7

Behov av särskilt boende, personer 300 330 338 307

Antal platser särskilt boende 296 288 288 288

Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta 
över 19 år, personer 131 130 129 116

Antal lägenheter för funktionsnedsatta 126 127 124 115

Målet bedöms vara uppfyllt. Antalet äldre i behov av plats på särskilt boende har för 2020 varit färre än beräknat.  
Trots detta har det med anledning av covid-19 ibland tagit lite längre tid att erbjuda plats. 14 personer har väntat längre än tre 
månader på verkställande av sitt beslut, varav hälften erhållit minst ett erbjudande, men tackat nej. Av de sju som ej erhållit något 
erbjudande alls är en person bosatt i Härryda kommun. Övriga med beslut utan erbjudande bor i de flesta på särskilt boende i 
annan kommun. Vid årsskiftet fanns ca 25 lediga platser, varav 6 stycken på covid-enheten vilka ej erbjudits boende på vanligt 
sätt. Att flera lägenheter varit lediga beror på en kombination av tillfälligt användande av permanentplatserna som korttidsplatser, 
samt att smittläget vid mättillfället inte medgav erbjudande av vissa lediga lägenheter. Lediga lägenheter erbjuds alltid så fort  
det blir möjligt.
För målgruppen funktionsstöd pågår ett arbete med att hitta en bra balans mellan behov och utbud av bostad med särskild ser-
vice. Färre personer än prognostiserat har varit i behov av en bostad med särskild service. Fem personer väntade vid årsskiftet 
på plats och alla hade erhållit minst ett erbjudande eller hade en pågående planering. För några barn/ungdomar med särskilda 
behov köper kommunen plats av annan vårdgivare.

För valtningsberättelse
GOD EKONOMISK  HUSHÅLLNING

Målen avser bostadsbyggande, förskoleverksamhet, grundskola och gymnasium samt bostäder för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Nedan redovisas fastställda verksamhetsmål med förvaltningens bedömda måluppfyllelse.

Uppföljning av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt

n
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För valtningsberättelse
EKONOMISK  STÄLLNING

Ekonomisk ställning – finansiell analys
Syftet med den finansiella analysen är att visa om koncernen och kommunen upprätthåller en god 
ekonomisk hushållning, genom att redovisa ekonomisk utveckling och ställning över tiden.

  KONCERNEN
Sammanställd redovisning tas fram för att ge en bild 
av kommunens åtaganden oavsett i vilken juridisk 
form verksamheten bedrivs. Resultatet för koncernen 
är 271 mnkr, vilket motsvarar åtta procent av 
omsättningen på 3,3 miljarder. I redovisningen ingår 
förutom kommunen även Härryda Energi, Förbo 
och Landvetter Södra Utveckling. Kommunen äger 
100 procent i Härryda Energi och Landvetter Södra 
Utveckling samt 42 procent i Förbo. Kommunens 
andel i koncernen är cirka 90 procent.  

Årets resultat är 270,8 mnkr  
Koncernens resultat visar 270,8 mnkr, vilket är 130 
mnkr högre än 2019 vilket beror på att kommunen 
redovisar bättre resultat 2020. Före koncern-
elimineringar redovisar Härryda Energi 20,2 mnkr, 
Förbo 28,2 mnkr (kommunens andel, totalt redovisar 
Förbo plus 66,4 mnkr) och Landvetter Södra 
Utveckling ett nollresultat. Resterande på 234 avser 
kommunens resultat. För de senaste fyra åren redovisas 
en god resultatutveckling. 

Kostnader och intäkter – marginell ökning
Bruttokostnaderna uppgick till 2 982 mnkr, vilket 
är en höjning med 18 mnkr jämfört med 2019. 

Nettokostnaderna minskade med 5 mnkr till 1 995 mnkr.  
Dryga 90 procent av bruttokostnaderna hänför sig till den 
kommunala verksamheten, vilket är oförändrat jämfört 
med de senaste åren. Verksamhetens intäkter uppgick till 
987 mnkr vilket motsvarar en ökning med 38 mnkr. Skatter 
och utjämning i den primärkommunala verksamheten är 
2 307 mnkr, vilket är en ökning med 4,4 procentenheter. 
Verksamhetens kostnader uppgick till 91 procent av 
de totala intäkterna, vilket är en förbättring med tre 
procentenhet jämfört med 2019. Finansiella kostnader är 
44 mnkr och finansiella intäkter 15 mnkr.  

Investeringar för 607 mnkr  
och stärkt soliditet  
Bruttoinvesteringarna är 616  mnkr och nettoinvesteringar-
na inom koncernen uppgår till 607 mnkr. Av de redovisade 
investeringarna kan 390 mnkr kopplas till kommunen. Av 
årets investeringar har 81 procent finansierats via koncer-
nens interna kassaflöde, vilket är en försämring  med fem 
procentenheter jämfört med föregående period. Orsaken  
är en högre nettoinvesteringsnivå 2020. Soliditeten har 
stärkts med en procentenhet till 33 procent, vilket främst 
beror på det goda resultatet. Den långsiktiga skulden 
uppgår till  2 234 mnkr, vilket är en ökning med 335 mnkr. 
2 019 mnkr avser banklån och 215 mnkr avser långsiktig 
skuld till va-kollektivet samt skuld för gatukostnadsersätt-
ning och investeringsbidrag. Under året har nya lån uppta-
gits med 339 mnkr och 4,7 mnkr amorterades. Koncernens 
likvida medel uppgick till 526 mnkr, vilket är en ökning 
med 335 mnkr jämfört med 2019. 

  KOMMUNEN
RESULTAT

Positivt resultat 234  mnkr – uppfyller mål
för god ekonomisk hushållning 
Resultatet är det bästa kommunen haft och det är 180 
mnkr bättre än budgeterat. Det motsvarar 11,4 procent 
av verksamhetens nettokostnader, som uppgår till 2,1 
mdkr I resultatet ingår extra tillskott om sammanlagt 
95 miljoner från staten i form av ett generellt 
statsbidrag “välfärdsmiljarder” samt coronastöd. 
Intäkter från exploateringen tillför 69 mnkr varav 
52 mnkr är en ersättning avseende Mölnlycke 
fabriker.  Resultatet exklusive tillskott från staten och 
exploateringsintäkter uppgår till 70 mnkr. Ytterligare 
budgetavvikelser redovisas på sidan 22 samt under 
avsnittet Verksamhetsredovisning. Resultatet är 123 mnkr 
starkare än föregående år och snittresultatet för de 

Resultaträkning, mnkr
BOKSLUT

2020 2019 2018 2017

Resultat före koncerneliminering

Härryda kommun 234,2 110,7 31,0 93,5

Härryda Energi AB 20,2 3,7 1,3 1,4

Landvetter Södra Utv AB 0,0 0,0 -1,3 -

Andel av Förbo AB:s resultat 28,2 26,6 35,3 25,0

Justering utdelning -11,8

Summa 263,4 140,9 66,3 119,9

Resultat efter koncerneliminering

Härryda kommun 241,2 124,2 36,6 98,4

Härryda Energi AB 12,7 -9,1 -5,8 -4,6

Landvetter Södra Utv AB -0,2 26,7 -0,5 -

Andel av Förbo AB:s resultat 28,9 -0,9 36 26,1

Justering utdelning -11,8

Summa 270,8 140,9 66,3 119,9

Förändrad redovisning från och med 2020 inom koncernen avseende 
bokslutsdispositioner och skatt. Det är orsaken till HEAB:s resultatökning. 

t

Page 166 of 439



20

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

0
50

100
150
200
250
300

2017 2018 2019 2020
Kommunen             Koncernen

234
271

120
94

66
31

141
111

2017 2018 2019 2020
0

100
200
300
400
500
600

490

215

338
414

607

299
212

390

För valtningsberättelse
EKONOMISK  STÄLLNING

t

senaste fyra åren är 117 mnkr. Balanskravet uppnås och 
de två finansiella målen uppnås både för 2020 och för 
den senaste fyraårsperioden.

Intäkter och kostnader – oförändrade nivåer 
Verksamhetens intäkter är 663 mnkr vilken är en 
marginell ökning med 19 mnkr jämfört med 2019. 
Kostnaderna är oförändrade och uppgår till 2 588 mnkr. 
Personalkostnaderna är den största kostnadsgruppen och 
uppgår till 1 689 mnkr vilket är en ökning på 30 mnkr. 
Antalet anställda har minskat något och löneökningen 
är enligt budgeterad nivå på 2,5 procent.  Kostnader för 
avskrivningar ligger på samma nivå som 2019, 130 mnkr.  

Verksamhetens nettokostnader  
och skatteintäkter 
Verksamhetens nettokostnader bör vara lägre än 
kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
Ett mått på detta är nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och utjämningsbidrag, som visar 
hur stor del av skatteintäkterna som går till den 
löpande verksamheten. Om en nettokostnadsandel 
redovisas under 100 procent har kommunen en 

positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. 
Nettokostnadsandelen är 90 procent, vilket är en 
förbättring med fem procentenheter jämfört med 
2019. Verksamhetens nettokostnader uppgick till 2  
056 mnkr, och skatteintäkter och utjämningsbidrag 
uppgick till 2 307 mnkr. Nettokostnaden har minskat 
med 0,8 procentenheter medan skatteintäkter 

och utjämning har ökat med 4,4 procentenheter. 
I genomsnitt har kommunen under den senaste 
fyraårsperioden en marginell skillnad i ökningstakt 
mellan nettokostnad respektive skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. Nettokostnaderna har i genomsnitt 
stigit med 3,2 procentenheter och skatteintäkter och 
utjämningsbidrag har stigit med 4,3 procentenheter 
under perioden. Exkluderas redovisning av 
exploateringsintäkterna från verksamhetens 
nettokostnad landar ökningen 2020 istället på en 
ökning på 0,6 procentenheter. Förändringen som 
redovisas ovan bör ses över flera års tid.

Investeringar på 390 miljoner kronor och en 
självfinansieringsgrad på 94 procent 
Kommunen strävar efter en investeringsverksamhet med 
god planering och framförhållning, och med en jämn 
investeringsnivå över tid. Årets investeringar uppgår 
till 390 mnkr, vilket är den högsta nivå kommunen 
haft. Nivån är dock 408 mnkr lägre än budgeterat 
vilket till stor del beror på tidsförskjutningar och 
fördröjningar av projekt till följd av överklagande 
och ytterligare utredningar. Årets investeringar 
landar under Kommunfullmäktiges taknivå på 
500 mnkr. De två enskilt största investeringarna 
2020 är det nya vattenverket på 105 mnkr och 
Fagerhutskolan i Hindås på 100 mnkr.  Läs vidare om 
fler investeringar och budgetavvikelser under avsnitt 
Verksamhetsredovisning samt på sidan 46. Av årets 
nettoinvesteringar finansierades 94 procent via årets 
resultat och avskrivningar, vilket är 19 procentenheter 
lägre än föregående år. Nettoinvesteringarna är 16,9 
procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag, vilket 
är 7,6 procentenheter högre än 2019. Kommunen hade 
under perioden 2017–2019 en total investeringsvolym 
som var högre jämfört med kommunerna i Västra 
Götaland och övriga riket. Det förklaras främst av 
befolkningstillväxten. 

Ökad soliditet till 32 procent 
Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka 
på lång sikt, och visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som kommunen själv finansierat, det vill 
säga kommunens eget kapital i förhållande till det 

-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%

Nettokostn                 Skatteintäkter mm 

2017 2018 2019 2020

Förändring av nettokostnader och skatteintäkter  
2017–2020

2016 2017 2018 2019
Kommunen             Koncernen

0

30

60

90

120

150

118
144

120
94

66

31

141
111

Resultatutveckling 2017–2020, mnkr Nettoinvesteringar 2017–2020

Page 167 of 439



21

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

För valtningsberättelse
EKONOMISK  STÄLLNING

t

bokförda värdet på tillgångarna. Faktorer som påverkar 
soliditeten är resultatutvecklingen samt tillgångarna 
och skuldernas förändring. Vid bedömning av den 
ekonomiska situationen är det soliditetens utveckling 
snarare än den absoluta nivån som är mest intressant. 
För 2020 uppgår soliditeten till 32 procent, vilket är en 
ökning med en procentenhet. Orsaken till en ökning 
med  enbart en procentenhet trots ett så bra resultat 
beror främst på nyupplåning om 200 mnkr och den 
höga investeringsnivån. Det finansiella målet för god 
ekonomisk hushållning anger att soliditeten ska öka med 
en procentenhet per år. Målet har uppnåtts både för 2020 
och för den senaste fyraårsperioden. 

Tillgångarna är 3 699 miljoner kronor 
De totala bokförda tillgångarna är 3 699 mnkr, vilket är 
en ökning med 588 mnkr jämfört med 2019. Ökningen 
beror på  hög investering- och likviditetsnivå. Av anlägg- 
ningstillgångarna, som uppgår till 2 860 mnkr, avser 2 807 
mnkr kommunens inventarier, anläggningar och bygg-
nader. Resterande avser finansiella anläggningstillgångar. 
Tomtmark till försäljning uppgår till 128 mnkr, vilket är 
marginell minskning. Av kommunens använda lokalyta 
på 213 419 m2 äger kommunen 89 procent. 

Långfristiga skulder är  
1 115 miljoner kronor 
Skulden vid årsskiftet är 1 115 mnkr varav 900 mnkr 
avser banklån och 215 mnkr avser en bokförd skuld 
anläggningsavgifter för vatten och avlopp samt för 
gatukostnadsersättning och investeringsbidrag. Skulden 
är 234 mnkr högre än föregående år.  Utökad upplåning 
gjordes med 200 mnkr under juni månad för att säker-
ställa likviditet för kommunens budgeterade investe-
ringar. En försiktighetsåtgärd som gjordes i samband 
med den osäkerhet på finansmarknaden som covid-19 
förde med sig. Skulden för anläggningsavgifter för 
vatten och avlopp samt skuld för gatukostnadsersättning 
och investeringsbidrag har ökat med 34 mnkr. Kom-
munen långfristiga externa upplåning på 900 mnkr är 
i nivå med budgeten. Den totala skuldsättningsgraden, 
som även omfattar avsättningar, är 68 procent och har 
minskat med 1 procentenhet jämfört med 2019. 

Kommunalskatt 
Den totala kommunalskatten i Härryda kommun var 
under år 2020 32,35 kr per intjänad hundralapp för 
en person som inte var medlem i Svenska kyrkan. 
20,62 kronor gick till kommunen, 11,48 kronor gick 
till regionen och 0,25 kronor till begravningsavgift. 
Kommunens skattesats är oförändrad 2020 och har varit 
oförändrad sedan 2008. 

RISK
Likviditet på 525 miljoner kronor 
Kassalikviditeten, uppgår till 525 mnkr vilket är en 
ökning med 338 mnkr. Ökningen beror på nyupplåning 
med 200 mnkr. Kommunen har en likviditetsreserv i 
form av en kreditgräns på kommunens koncernkonto 
på 150 mnkr, varav 20 mnkr kan utnyttjas av Härryda 
Energi. Krediten utnyttjades inte under 2020. 
Målsättningen är en likviditet runt 0. Kassalikviditeten 
uppgick till 116 procent, vilket är en ökning med 45 
procentenheter jämfört med föregående år. 

Pensionsskuld på 787 miljoner kronor
Härryda kommuns pensionsskuld redovisas som 
avsättning och var 786,8 mnkr år 2020, varav 71 
procent avser pensioner intjänade före 1998 och är en 
minskning med 3 procentenheter jämfört med 2019. 
Pensionsskulden intjänad efter 1998 har däremot ökat 
med 11 procent. Skulden beräknas av kpa Pension. 
Jämfört med förra året har totala pensionsskulden ökat 
med 12 mnkr. Under året har pensionsutbetalningar, 
inklusive löneskatt, gjorts med 41 mnkr varav 
utbetalningar intjänade före 1998 uppgick till 34 mnkr. 
Långtidsprognosen för pensionsskulden visar att 
utbetalningarna under 40 år kommer att bli cirka 400 
mnkr högre än kostnaden enligt fullfonderingsmodellen, 
vilket innebär  ett i genomsnitt ökat likviditetsbehov på 
cirka 10 mnkr årligen. 

Borgensåtaganden 316 miljoner kronor 
Kommunens borgensåtaganden var 316 mnkr, 
vilket är en ökning med 41 mnkr jämfört med 2019. 
Kommunfullmäktige beslutade under året att utöka 
borgen till Pixbo Tennis med 40 mnkr.  Åtagandena 
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t

består till 85 procent av förpliktelser mot kommunens 
egna och delägda bolag och organisationer. Åtaganden 
för föreningar som verkar inom kommunen har ökat 
från 8 mnkr till 40 mnkr i samband med ökad borgen 
för Pixbo tennisklubb. Kommunen har utöver detta 
ett åtagande för Kommuninvest AB:s förpliktelser. 
För närvarande bedöms åtagandena inte utgöra någon 
väsentlig risk för kommunen.

KONTROLL 
Resultat jämfört med budget
Den ekonomiska uppföljningen ingår som en del i 
kommunens planerings- och styrsystem. Hur budget och 
utfall stämmer överens, är ett mått på den kontroll som 
kommunens beslutsfattare har över den egna ekonomiska 
utvecklingen. Kommunens resultat är 180 mnkr bättre 
än budgeterat. Verksamheternas sammanlagda budget-
avvikelse visar en positiv avvikelse på 123 mnkr. Det kan 
jämföras med föregående års budgetavvikelse på plus  
30 mnkr. I budgetavvikelsen ingår exploateringsintäkter 
med 69 mnkr.
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 Budgetavvikelser per sektor/verksamhet 2020 

Budgetavvikelser drift 2020, mnkr

Utbildning, kultur oh fritid 29,1

Ca 50 färre förskolebarn än budgeterat. +6,3

Lägre personalkostnader pga. mindre närvaro bland 
barnen till följd av pandemin. +2,3

Färre köpta platser/fler sålda platser. +3,4

Underskott inom särskoleverksamheten till följd av fler 
elever med stora behov  och ökade skolskjutskostnader. -3,3

Ca 30 färre elever inom grundskola och fritidshem 
jämfört med budgeterat. +2,4

Hulebäcksgymnasiet inklusive köpta och sålda platser 
inom gymnasiet  visar ett överskott. +17,6

Lägre behov av studiehandledning inom utveckling och 
flerspåkighet. +1,0

Socialtjänst +27,5

Försenad start för äldreboendet på Säteriet +15

Merkostnader pga pandemin -24

Sökt ersättning för  merkostnader pga pandemin +20

Lägre beläggning på äldreboende pga pandemin +5,1

Kommunledning & stödfunktionerna +4,6 

Lägre personalkostnader till följd av tillfälligt vakanta 
tjänster, tjänstledigheter och sjukfrånvaro. +4,5

Centrala anslag för kompetensutveckling har inte 
kunnat användas till följd av covid-19. +3,1

Tillkommande kostnader för bolagisering av VA-verk-
samheten samt högre förbundsavgifter än budgeterat. -2,6

Samhällsbyggnad -0,1

Plan och bygglovsärenden. +7,6

Ökade kostnader för dagvattendammarna  
pga felprojektering, samt ev rättsprocess -14,9

Högre kostnader än budgeterat för hämtning  
av hushållsavfall. -2,8

Exploatering +68,5

Slutredovisningar för exploateringsprojekt Björkås, 
Björkelid och Stenhuggeriet. +16,6

Exploateringsbidrag för Mölnlycke fabriker. +51,9

Teknik och förvaltningsstöd -6,3

Högre licenskostnader inom IT. -2,7

Färre beställningar inom måltidsservice pga av att ett antal 
stängda  förskoleavdelningar samt distansundervisning 
inom grunskola och gymnasium till följd av pandemin. -3,3

Finans +57,4

Skatter och bidrag, netto +28,5

-Varav extra bidrag I form  
  av ”välfärdsmiljarder” och pandemistöd +71,3

-Varav slutavräkningar -36,4

Ersättning för sjukskrivningskostnader  
från staten för pandemin. +24,1

Lägre kostnader för pensioner. +7,0
2016        2017         2018         2019 
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Effektiv resursanvändning 
Diagrammet nettokostnadsavvikelse (nedan) redovisar 
den procentuella skillnaden mellan redovisad kostnad 
och förväntad kostnad för Härryda kommun i bokslut 
2018 och 2019. Ett negativt värde innebär att de faktiska 
kostnaderna är lägre än de förväntade, och vice versa.  
I delåret bantade vi ner texten ordentligt. 

Sammanfattande ekonomisk analys 
Årets resultat är det högsta kommunen någonsin haft 
och orsaken till det är huvudsakligen en effekt av statens 
tillskott i form av statsbidrag och coronastöd. Mål och 
balanskrav uppnås 2020 samt under den senaste fyraårs-
perioden. Det genomsnittliga resultatet under fyraårspe-
rioden är 117 mnkr per år, vilket motsvarar 5,7 procent 
av nettokostnaderna. Det kan jämföras med kommunens 
mål på 2,5 procent. Soliditeten under senaste fyraårs-
perioden ökar med 1 procentenhet. Sett ur ett längre 
perspektiv har soliditeten stärkts med 14 procentenheter 
från 2010 till 32 procent 2020.  Pensionsskulden redo-
visas enligt fullfondsmodellen, vilket innebär att alla 
pensionsförpliktelser ingår i balansräkningen. Resultat 
och förmögenhetssituation blir då mer rättvisande. 
I kombination med det finansiella målet om ökande 
soliditet bör detta leda till att soliditetsnivån är drygt 
50 procent.  Det förutsätter att de redovisade resultaten 
fortsättningsvis ligger på ett snitt på minst 60 mnkr. 
Annars riskerar den långfristiga upplåningen att öka i 
samma takt som pensionsskulden minskar. Kassalikvidite-
ten har ökat rejält under 2020 till 525 mnkr vilket främst 
beror på att den sammanlagda låneskulden ökat med 200 
mnkr till 900 mnkr, vilket är enligt budget. Kommunens 
borgensåtagande har ökat med 41 mnkr till 316 mnkr 
och bedöms inte utgöra någon väsentlig risk. Under de 
närmaste åren kommer investeringsbehovet i koncernen 
fortsatt ligga på en hög nivå. Därutöver finns behov av att 
initialt finansiera flera stora exploateringar. Kommunen 
står även inför stora demografiska utmaningar framöver 
där befolkningen beräknas öka mest inom de äldsta och 

yngsta invånarna. Årets goda resultat förbättrar kommu-
nens ekonomiska ställning inför framtida utmaningar.  
Kommunen har väl fungerande ekonomiska planerings- 
och uppföljningssystem. Kontrollen över ekonomin är 
god och budgetföljsamheten är i de flesta fall god. 

Känslighetsanalys 
Ett antal faktorer påverkar hur kommunens ekonomi 
kommer att utvecklas i framtiden. Vissa av dem kan kom-
munen påverka genom egna beslut, andra inte. De senare 
kan exempelvis vara konjunktursvängningar eller föränd-
rade lagar och förordningar. Kommunen har ett ansvar 
för att ha en finansiell beredskap att hantera förändring-
ar, både externa oförutsedda händelser och förändringar 
i den egna kommunen. Möjligheten att öka intäkterna 
genom höjda taxor och avgifter är begränsade, eftersom 
maxtaxor finns inom såväl barn- som äldreomsorg. Den 
största finansiella påverkan har skatteunderlagsutveck-
lingen i riket och befolkningsutvecklingen i kommunen. 
Tabellen till vänster visar vilken effekt olika händelser har 
på Härryda kommuns ekonomi. 

Bedömning 2021
Förvaltningen bedömer att löneökningar kan förväntas 
med 2,5 procent, att skatteunderlagen ökar med 2,5 
procent och en oförändrad utdebitering. Räntenivån 
förväntas öka marginellt, liksom inflationen. Investe-
ringsnivån i kombination med stora exploateringsutgifter 
gör att en nyupplåning, trots den goda likviditeten under 
2020, kan behövas. n 

Känslighetsanalys, årseffekt

Förändringar Mnkr

Lönekostnader inkl sociala avgifter, en procent -16,2

Skatteunderlag, en procent +/-20,9

Utdebitering 10 öre +/-10,1

Ränta med en procent -3,5

Inflation, en procent +/-9,8

Avstämning av balanskrav, mnkr

2020 2019 2018 2017

Redovisat resultat enligt 
fullfonderingsmodellen 234,2 110,7 31,0 93,5

Pensionsförpliktelser 
före 1998 -11,0 -25,0 -14,1 -14,8

Redovisat resultat 
enligt blandmodellen 223,2 85,7 16,9 78,7

Realisationsvinster 0,0 -0,3 -1,7 0,0

Balanskravsresultat 223,2 85,4 15,2 78,7

Härryda kommun tillämpar inte Resultatutjämningsreserv RUR.

Balanskravet uppnås
Enligt kommunallagen har kommunerna ett balanskrav, 
det vill säga att intäkterna ska täcka kostnaderna. Om 
kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäk-
terna, ska det negativa resultatet enligt huvudprincipen 
regleras och det redovisade egna kapitalet återställas 
under de följande tre åren. Om det inte finns särskild an-
ledning, ska fullmäktige vid sådana lägen anta en åtgärds-
plan för hur kommunen ska åstadkomma återställningen. 
Efter justeringar uppgår resultatet för Härryda kommun 
2020 till 223,2 mnkr. Kommunen uppfyller därmed 
lagens minimikrav på god ekonomisk hushållning. n
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  KONCERNEN 
2 910 personer var tillsvidareanställda i koncernen vid 
2020 års slut, av dem arbetade 98 procent i kommunen 
och 80 procent var kvinnor. Medianlönen per månad 
sträcker sig mellan 38 904 kronor inom Förbo till 33 600 
kronor inom kommunen. Koncernen har en förhållande-
vis låg sjukfrånvaro, lägst inom Härryda energi och högst 
i kommunen som hade 8,4 procents sjukfrånvaro. 

  KOMMUNEN 
2020 minskade antalet anställda samt personalomsättningen 
något i Härryda kommun. Andelen medarbetare med 
heltidsanställning ökade. Även sjukfrånvaron ökade under 
året, vilket sannolikt beror på rekommendationen att stanna 
hemma vid förkylningssymtom under pandemin. 

En av de stora utmaningarna framöver är konkurrensen 
om medarbetare, främst inom vissa bristyrken. Kärnan i 
kommunens personalarbete är därför att fortsätta skapa 
förutsättningar för såväl ett gott medarbetarskap som 
ledarskap och stärka arbetsgivarvarumärket.

Personalstruktur 
Antalet tillsvidareanställda var 2 848 den 31 december 
2020. Det är en minskning med 8 medarbetare jämfört 
med 2019. 

Därutöver hade kommunen 328 visstidsanställda medar-
betare. Anledningen till visstidsanställningar är oftast vi-
kariat på grund av föräldraledighet, sjukdom eller annan 
tjänstledighet. Det kan också bero på att behörighetskra-
ven som är nödvändiga för att få tillsvidareanställning, 
inte är uppfyllda. Medelåldern för de anställda 2020 var  
46,7 år, vilket betyder att medelåldern bland kommunens 
anställda har ökat med 1,1 år.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 
2020 var  97,2 procent och 2019 var den 96,8 procent. 

Av kommunens tillsvidareanställda har 90,7 procent 

heltidsanställning, vilket är en ökning med 6,7 procent-
enheter från 2019. Ökningen beror sannolikt på att 
samtliga medarbetare inom verksamhetsområdet 
funktionsstöd samt delar av måltidsservice erbjudits 
heltidsanställning under 2020.
Löner 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare var vid årets 
slut 33 600 kr per månad. Det är en ökning av medianlönen 
med 600 kr per månad jämfört med 2019. 

Kvinnor och män – en jämförelse 
81,0 procent av alla tillsvidareanställda är kvinnor. 
Förhållandet är ungefär likadant i alla kommuner och 
skiljer sig inte mycket över åren. En av få yrkesgrupper 
med en relativt jämn könsfördelning är gymnasielärare. 
Av samtliga chefer är 71,8 procent kvinnor. I gruppen 
sektorchefer, verksamhets- och funktionschefer är 
fördelningen mellan kvinnor och män jämnare: 60,7 
procent är kvinnor. 

Fortsatt satsning på kompetensförsörjning 
Personalomsättningen i kommunen minskade jämfört 
med föregående år. Av de 262 personer som slutade sin 
tillsvidareanställning förra året avgick 54 anställda med 
ålderspension. Om man bortser från de som pensionera-
des var det 9 procent av den tillsvidareanställda personalen 
som slutade 2020. Motsvarande siffra 2019 var 8 procent. 

Kompetensförsörjning fortsatt viktig fråga 

t

Arvoden, lön och ersättningar till ledning och styrelse

Exklusive sociala avgifter. mnkr 2020 2019 2018

Arvoden kommunalråd  (3 st) 2,5 2,4 1,5

Kommundirektör 1,3 1,3 1,2

Övrig ledningsgrupp (7 st) 6,1 5,8 5,3

Personalkostnader, mnkr

2020 2019

Förändring  
jmf med  

2019

Lön 1 205,6 1 198,3 0,6%

 varav arvoden 6,9 8,2 -15,9%

 varav övertid och mertid 12,0 11,4 5,3%

Övrigt 4,6 5,8 -20,7%

Sociala avgifter 373,7 371,4 0,6%

Pensionskostn 
inkl särskild löneskatt 105,4 83,4 26,4%
Totalt 1 698,3 1 658,9 2,4%

Utbildning och 
kultur 54%

Socialtjänst 
29%

Teknik och 
förvaltningsstöd 
11%

Kommunledning  
och staber 3%

Fördelning av tillsvidareanställda per sektor 

Samhällsbyggnad 3%
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t

I samverkan med de fackliga organisationerna har kommu-
nen tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan som 
ligger till grund för arbetet med kompetensförsörjning samt 
lönestrategiska satsningar. Under förra året gjordes strategis-
ka satsningar exempelvis i form av kompetensutvecklingsin-
satser, för att i god tid sörja för den framtida kompetensen. 

I det personalpolitiska programmet (ppp) beskrivs förhåll-
ningssätten som ska genomsyra organisationen och påtala 

vikten av alla anställdas deltagande och engagemang.  
Under 2018 påbörjades ett arbete runt ppp, för att återlansera 
programmet och uppmuntra medarbetare att jobba med 
frågeställningar kring det. Detta arbete fortsatte under 
2019 för att på sikt stärka kommunens arbetsgivarvarumär-
ke som helhet och inom olika personalpolitiska områden. 

Under året har även arbetet med att implementera kom-
munens nya vision i organisationen påbörjats. 

Åldersstruktur bland tillsvidareanställda inom koncernen

Härryda 
kommun

Förbo  
42% Heab Summa

Härryda 
kommun

Förbo  
42% Heab Summa

Ålder Antal 2020 Antal 2020 Antal 2020 Summa Antal 2019 Antal 2019 Antal 2019 Antal 2019

– 29 år 186 4 6 196 243 4 6 253

30 – 39 år 638 8 10 656 662 9 9 680

40 – 49 år 814 5 6 825 824 5 7 836

50 – 59 år 783 10 8 801 787 10 8 805

60 år – 427 0 4 431 338 0 3 341

Totalt 2 848 28 34 2 910 2 856 28 33 2 917

Medelålder 46 44 42 0 46 42 42  

Antalet tillsvidareanställda och medianlön, inom koncernen

FÖRDELAT FÖRDELAT

SUMMA MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MEDIANLÖN

2020 2019 2020 2020 2019 2019 2020 2019

Härryda kommun 2 848 2 856 541 2 307 528 2 328 33 600 33 000

HEAB AB 34 33 10 11 22 11 35 000 35 000

Förbo AB 28 28 13 14 16 11 38 904 39 042

Landvetter Södra AB Bolaget har inga anställda utan köper två tjänster, VD och marknadsansvarig, från Härryda kommun.

Summa 2 910 2 917 565 2 332 566 2 350

81,0 procent av alla tillsvidareanställda är kvinnor. 
Förhållandet är ungefär likadant i alla kommuner 
och skiljer sig inte mycket över åren. En av få 
yrkesgrupper med en relativt jämn könsfördelning 
är gymnasielärare.
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Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid, inom koncernen,%

Härryda kommun Förbo Heab Härryda kommun Förbo Heab 
2020 2020 2020 2019 2019 2019

Total sjukfrånvaro 8,4 3,3 2,1 7,1 1,6

varav sjukfrånvaro över 60 dgr 40,2 0,9 0,0 49,3 0,3 0,0

Män 5,4 2,5 2,2 3,9 2,9 1,4

Kvinnor 9,2 4,4 1,8 7,9 3,6 1,9

Åldersgruppen -29 år 7,2 2,3 2,2 5,3 - 1,7

Åldersgruppen 30 – 49 år 8,4 1,7 1,9 7 2,5 1,3

Åldersgruppen > 50 år 8,6 6,1 2,4 7,8 4,3 2,0

I redovisningen ingår alla som haft anställning, oavsett anställningsform.

Ökad sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för 2020 var 8,4 procent. Det är en ökning 
med 1,3 procentenheter jämfört med 2019. Ökningen 
beror sannolikt på rådande riktlinjer i samband med pan-
demin, t ex att stanna hemma vid minsta symtom. Största 
ökningen skedde under mars och april månad.

Den korta frånvaron, dag 1–14, har ökat med 1,2 procent-
enheter medan längre frånvaron hade ökat med 0,1 procent-
enheter. En knapp tredjedel av sjukfrånvaron utgjordes av 
deltidsfrånvaro. Till någon del finns då medarbetaren i arbe-
te och håller kontakten med arbetsplatsen. Under året hade 
26 procent av medarbetarna inte någon sjukfrånvaro alls. 
Motsvarande siffra under föregående år var 29,3 procent.

Hälsofrämjande arbete
Personalfunktionen och ett verksamhetsnära nätverk med 
150 hälsoinspiratörer, står för stora delar av kommunens 
hälsofrämjande arbete medan den externa företagshäl-
sovårdens främsta uppgift är att arbeta med pågående 
rehabiliteringsärenden och insatser inom arbetsmil-
jö-området. Kommunens upphandlade företagshälsovård 
är Pe3. Utöver rehabilitering genomför de till exempel 
medicinska kartläggningar åt förvaltningen. Medarbetare 
som behöver stöd och råd inom områdena ekonomi, juri-
dik, relationer och hälsa får kostnadsfri telefonrådgivning 
via Falck. Kommunen har även ett nära samarbete med 
Härryda kommuns kultur- och idrottsförening (hkif) 
som anordnar en mängd olika hälsofrämjande aktiviteter 
för medarbetare. Målet att bidra till ett bättre hälsoläge. 

Utbildning och information 
Under 2019 togs en digital introduktion för nya medarbetare 
fram med viktig information, tips och råd samt fakta om 

kommunen. Delar av introduktionen skickas till nyanställda 
redan innan medarbetaren börjat sin anställning. Nya chefer 
i kommunen genomgår en utbildning på ett år som bland 
annat tar upp kommunens organisation, ekonomi, rekryte-
ring och arbetsrätt –men även ledarskap, konflikthantering 
och förhållningssätt. 

Semesterlöneskuld och övertidsskuld
Semesterlöneskulden som utgörs av innestående outtag-
na semesterdagar, uppgick vid årets slut till 70 miljoner 
kronor (mnkr) vilket är en ökning med 8,8 mnkr jämfört 
med föregående år. Skulden för outtagen övertid uppgick 
till 3,0 mnkr. Ferielöneskulden för lärarkollektivet in-
klusive upphållslöneskuld var 30,5 mnkr, en ökning med 
1,6 mnkr jämfört med 2019. Den sammanlagda skulden 
uppgick därmed till 103,6 mnkr inklusive sociala avgifter. 

Framtiden 
För att kunna bibehålla och utveckla den välfärd som 
medborgarna förväntar sig och behöver ställs allt 
högre krav på motiverade, engagerade och kompetenta 
medarbetare. En av de stora utmaningarna framöver 
är konkurrensen om medarbetare, främst inom vissa 
bristyrken. Kärnan i kommunens personalarbete är 
därför att fortsätta skapa förutsättningar för såväl ett gott 
medarbetarskap som ledarskap. Det betonas också i det 
personalpolitiska programmet tillsammans med behovet 
av en god kommunikation och samverkan. 

Organisationen har genomgått en digital omställning 
under 2020 vilket bland annat bidragit till nya arbetssätt 
och mötesformer samt utvecklade strategier för distans-
arbete. En stor utmaning har varit att bibehålla en god 
och säker arbetsmiljö, både för medarbetare som utför 
arbetet hemifrån och på arbetsplatsen.  n

För valtningsberättelse
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Det personalpolitiska programmet (PPP) 

beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. PPP är uppbyggt kring tre 
grundperspektiv: medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Programmet 
ska vara levande och det är viktigt att alla deltar och engagerar sig i arbetet. Utifrån PPP sker  
ett löpande utvecklingsarbete inom olika personalpolitiska områden. 
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För valtningsberättelse
FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Förväntad utveckling
Vi har tagit oss igenom ett turbulent 2020 och blickar framåt 
2021. Året som gått har gett oss ny kunskap inom digitalisering 
och med den ett nytt sätt att interagera med våra invånare. 
Tillsammans tar vi Härryda in i framtiden.

Kommunens vision, med rubriken ”Härryda – här vågar 
vi!” utgör en ledstjärna och viktig del i kommunens 
verktyg för styrning och utveckling – såväl politiskt som 
i uppföljning av verksamheter. Visionen avser även kom-
munens helägda bolag. 

Nytt bolag från 2021 
En central del i att ge fler människor möjligheter att 
bo i Härryda kommun är att det finns god tillgång 
på vatten till alla invånare och för alla behov. Stora 
investeringar pågår och kommer att pågå de närmaste 
åren. Från 2021 kommer VA-verksamheten att drivas 
i bolagsform tillsammans med avfallshanteringen. 
Sammanlagt kommer bolaget att ansvara för tillgångar 
på omkring en miljard kronor. 

Sveriges bästa skola 
Kommunens framtid är beroende av att ha de allra bästa 
förutsättningar för att barn och unga ska kunna växa, 
utvecklas och nå sin fulla potential. Härryda kommun 
har ett tydligt mål att skapa Sveriges bästa skola, från för-

skolan upp till gymnasiet. Som 
ett led i arbetet har politiker och tjänstepersoner 
utarbetat sex prioriterade utvecklingsområden; 

• Lärare med fokus på kärnuppdraget 

• Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt  
   ett kontinuerligt värdegrundsarbete 

• En skola utan våld 

• Insatser för elever som är i behov av stöd 

• Utvecklat systematiskt kvalitetsarbete 

• Kultur och ledarskap för framgång

Att nå ökad måluppfyllelse och kvalitet inom dessa 
områden kommer att vara fokus för hela kommunens 
utvecklingsarbete. Viktiga nyckelområden är lärarens 
kompetens och undervisning, elevernas trygghet och 
studiero samt kunskapsresultat. Att hela tiden arbeta för 
att utvecklas och ta steg framåt är viktiga förutsättningar 
för att skapa Sveriges bästa skola. 

t

Vision: I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer. Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.

Härryda kommun har ett tydligt mål att skapa Sveriges 
bästa skola – från förskolan upp till gymnasiet.
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Fortsatt arbete för hållbar utveckling 
Härryda kommun ska bidra till hållbar utveckling genom att 
ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030. 
Kommunen har bra förutsättningar att göra detta, bland 
annat genom det strategiska läget nära en storstad och goda 
socioekonomiska förutsättningar. Arbetet är långsiktigt och 
sker utifrån fyra särskilda insatsområden; fossilfri kommun, 
psykisk hälsa, biologisk mångfald samt ungas delaktighet. 

Digitalisering   
Under 2020 fick digitaliseringen stor genomslagskraft i 
såväl samhället i stort som i Härryda kommun. Mycket 
av det som tidigare genomfördes i fysiska möten har 
ställts om till digitala lösningar. Detta har ställt nya krav 
och samtidigt visat att förmågan till omställning är hög. 
För Härryda kommun är det viktigt att fortsätta med den 
höga förändrings- och utvecklingstakten inom digitali-
sering. Det är även fortsättningsvis en avgörande kraft 
för att möta våra invånares behov, såväl nuvarande som 
framtida, och leverera en effektiv och relevant service.

Ekonomi  
Ekonomistyrningen ska syfta till att de finansiella målen 
stödjer verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. 
Med andra ord ska ekonomin ge utrymme för att kom-
munens verksamheter ska få det ekonomiska utrymme 
som krävs för att uppnå de prioriterade politiska målen. 
Kommunen levererar merparten av de välfärdstjänster som 
efterfrågas av invånarna och att ha ett finansiellt utrymme 
för detta är grundläggande god ekonomisk hushållning. 

För landet som helhet är den demografiska utvecklingen 
med en åldrande befolkning en stor utmaning. Enligt 
beräkningar baserad på scb:s befolkningsprognos 
kommer kostnaden för de demografiskt betingade 
behoven att öka med i snitt 1,1 procent per år under 
de närmaste tio åren. Den ekonomiska utvecklingen 
i världen är svårbedömd. En konjunkturnedgång 
skulle kunna leda till väsentligt lägre skatteintäkter 
för kommunen. Kombinationen av lägre tillväxt, 
demografiskt betingade behov och svårigheter att 
rekrytera personal indikerar att kommunens verksamhet 
kommer att behöva drivas på ett annat sätt än idag. Det 
kan vara så att man politiskt kan vara tvungen att välja 
mellan att höja avgifter eller skatter alternativt prioritera  
hårdare vilka verksamheter som ska tillhandahållas av 
det offentliga. 

Kommunens ambitioner avseende bostadsbyggande 
innebär sannolikt stora initiala utgifter. På lång sikt kan 
det leda till en alltför stor upplåning och därmed minskad 
valfrihet för kommunen. 

Det senaste årets minskade skatteintäkter har med god 
marginal kompenserats av staten. Den utvecklingen visar 
tydligt statens betydelse för kommunernas möjligheter 
att finansiera välfärden inom ramen för god ekonomisk 
hushållning. Samtidigt har den historiska utvecklingen 
visat att kommunerna inte kan vara säkra på att bli kom-
penserade för varken inflation, konjunktursvängningar 
eller ökande uppgifter. n

Ekonomiska ramar 2020 och 2021, koncernen

RESULTAT, MNKR INVESTERING, MNKR SOLIDITET, %

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Härryda kommun 36,0 29,0 279 107 36 35

Förbo AB, 42% 29,8 32,3 163,8 127,3 31 31

Härryda Energi AB 19,5 19 37,5 36 38 39

Landvetter Södra Utveckling AB 0,0 0,0 0,1 0,1 41 41

Härryda Vatten och Avfall AB 0,0 0,0 296,3 194,4 16 13

Bolagens resultat, före bokslutsdispositioner.

För valtningsberättelse
FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Härryda kommun ska bidra till hållbar utveckling genom att 
ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030. 
Kommunen har bra förutsättningar att göra detta, bland 
annat genom det strategiska läget nära en storstad och goda 
socioekonomiska förutsättningar.
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Härryda kommun har en hög kvalitet i  
jämförelse med Sveriges övriga kommuner 
Härryda kommuns verksamheter bedriver ett aktivt kva-
litetsarbete för att se till att de resurser som finns används 
effektivt och att medborgarna får en så god service som 
möjligt. För att följa upp detta genomförs kontinuerligt 
brukarundersökningar och jämförelser inom en mängd om-
råden. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och medbor-
garundersökningen är två undersökningar som visar på hur 
förvaltningen som helhet presterar och hur nöjda medborg-
arna är med servicen. För varje resultat finns en färgmarke-
ring; grön, gul eller röd, som visar Härryda kommuns värde 
relativt landets andra kommuner. 

Kommunens kvalitet i korthet
För elfte året i rad har Härryda kommun deltagit i det natio-
nella nätverket Kommunens Kvalitet i Korthet, tillsammans 
med 260 kommuner. Genom mätning och jämförelse av olika 
mått ger sammanställningen en bild av kommunernas kvalitet 
och fungerar som underlag för utveckling och styrning. 
Sammanlagt redovisas 42 mått. Resultatet för 2020 visar att 
Härryda kommun tillhör den bästa gruppen i 19 av måtten, 
mittengruppen i 20 av måtten och den lägsta gruppen i 3 av 
måtten. Totalt sett erbjuder Härryda kommun en god kvalitet 
och står sig bra i jämförelse med landets kommuner, men det 
finns också flera utvecklingsområden. 

På www.kolada.se  
finns mer information om resultaten.

BARN OCH UNGA KOMMENTAR

Barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,1 * • Under 2020 påbörjades ett arbete för att minska förskoleverksam-
hetens kostnader. Härryda kommun har tidigare haft förhållande-
vis höga kostnader, vilket delvis berodde på att förskolan hade 
färre andel barn per pedagog. 

• På grund av pandemin genomfördes inga nationella prov under 
2020, resultatet som visas är från 2019. 

• Grundskolan har överlag goda resultat till en låg kostnad. Två 
mått har blivit lägre, vilket gör att de går från att vara i den högsta 
gruppen till mellangruppen – matematik i årskurs 6 som går från 
92 procent till 89 procent och elever i årskurs 9 med lägst betyg E 
i idrott och hälsa, som går från 95 procent till 94 procent. 

• Gymnasieskolan har höga resultat till låga kostnader och Hule-
bäcksgymnasiets resultat står sig väl i jämförelse med gymnasie-
skolorna i landet. 

• Gällande den ogiltiga frånvaron har det gjorts stora satsningar på 
tidiga insatser och främjande aktiviteter. Frånvaron minskar från 
5,0 procent 2019 till 2,9 procent 2020. 

• Resultat för kultur och fritid ökar inom alla tre måtten. Den största 
förbättringen är inom aktivitetstillfällen på bibliotek, där antalet har 
ökat från 44 aktivitetstillfällen 2017 till 84 under 2019.

Kostnad per inskrivet barn i förskolan 153 tkr * 

Elever i åk 3 som deltagit och klarat alla delprov i svenska och svens-
ka som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

80 *

Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala 
skolor, andel

89

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor, andel

93

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 
andel

93

Elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola som helhet, andel 70*

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, 
andel 

94

Kostnad per elev i grundskolan 101 tkr*

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel 83

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 81

Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor, andel 2,9*

Kostnad per elev i gymnasieskola, hemkommun 116 tkr*

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek,  
antal/1 000 invånare

84*

Deltagartillfällen för barn och ungdomar i idrottsföreningar,  
antal/invånare 

35*

Elever i musik- eller kulturskola, andel (%) 24*

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET

t

Härrydas resultat i relation till snittet av landets kommuner

Härryda kommun är bland de 25 procent av kommunerna med bäst resultat

Härryda kommun är bland de 50 procent av kommunerna med medelresultat

Härryda kommun är bland de 25 procent av kommunerna med minst fördelaktigt resultat

* Släpande resultat, från 2019 eller tidigare
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STÖD OCH OMSORG KOMMENTAR

Brukarbedömning IFO totalt - förbättrad situation, andel (%) 65 • Brukarbedömningen inom IFO besvarades av fler personer under 2020, 
men det totala resultatet har försämrats. För barn och unga var dock varia-
beln - förbättrad situation relativt hög med 75% positivt svarande.

• Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd har ökat genom 
att insatser anpassats efter de målgrupper som söker försörjningsstöd. 
Personer med försörjningsstöd har på så vis blivit självförsörjande inte bara 
på kort sikt, utan även på lång sikt. Dock kvarstår en stor målgrupp som har 
svårigheter att bli självförsörjande.

• Ett förändringsarbete har genomförts under året för att i högre grad hitta  
rätt boendeform som matchar stödbehovet och som möjliggör boende-
karriär. Förändringsarbetet har medfört viss förlängning av väntetiden för 
erbjudande om boende enligt LSS.

• Gällande daglig verksamhet så har anpassningar gjorts i utbudet av  
aktiviteter för att minska smittspridningen av covid-19. Deltagarna har inte 
haft fullt inflytande över förändringarna, vilket bedöms påverkat upplevelsen 
av att få bestämma saker som är viktiga.

• Väntetid för inflyttning till särskilt boende har minskat med nästan  
50 procent till följd av fler nya platser och påverkan från covid-19.  

• En hemtjänsttagare möter i snitt 16 personal under en tvåveckorsperiod 
vilket är samma antal som under 2019. Ambitionen är att varje brukare ska 
träffa så få personal, som möjligt men under 2020 har detta försvårats på 
grund av hög sjukfrånvaro till följd av covid-19.

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, andel (%)

89

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, 
medelvärde

7

Kostnad IFO, kr/inv 4 114*

Väntetid från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum,  
LSS, medelvärde

215

Brukarbedömning gruppbostad LSS  
– Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)

77

Brukarbedömning daglig verksamhet  
– Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

64

Kostnad funktionsnedsättning totalt  
(minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv)

6 453*

Väntetid från ansökning till erbjudet inflyttningsdatum till SÄBO, 
medelvärde

89

Antal personal hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medel 16

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg,  
andel (%) av maxpoäng

76

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg  
– helhetssyn, andel (%)

86

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 91

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 242 tkr*

SAMHÄLLE OCH MILJÖ KOMMENTAR

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 85 • I måtten som rör service över telefoni och e-post framgår att till-
gängligheten över e-post är god, i genomsnitt besvaras e-post inom 
fyra timmar. Tillgängligheten över telefon är lägre. 

• Delaktighetsindexet beskriver hur väl kommunen möjliggör för 
medborgarna att delta i kommunens utveckling. Härrydas resultat 
har minskat från 73 under 2019 till 61 under 2020. Men då frågorna 
har förändrats så påverkas jämförbarheten med tidigare undersök-
ningar. 

• I måttet för företagsklimat framgår en mindre ökning för kommunens 
myndighetsutövning från 70 under 2018 till 71. Här syns en förbättring 
inom bygglov som gick från 55 under 2018 till 68 under 2019. Förvalt-
ningen fortsätter att arbeta med att förbättra servicen till företagen.

• För att korta handläggningstiden för bygglov har verksamheten 
arbetat med digitalisering, bland annat bytt till en e-tjänst som är 
lättare att använda för sökande vilket innebär att fler ärenden är 
kompletta från början. 

• Mängden insamlat hushållsavfall i Härryda kommun har minskat 
med cirka 15 procent sedan 2011. Under 2019 slängdes totalt 451 
kg hushållsavfall per invånare.

• Andelen miljöbilar som redovisas gäller hela kommunkoncernen, in-
klusive de kommunala bolagen. Förvaltningens fordonsflotta under 
2020 bestod till 73 procent av miljöbilar. 

Andel som via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 57

Gott bemötande vid kontakt med kommun,  
andel av maxpoäng (%)

89

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 61

Deltagare som efter avslut i arbetsmarknadsverksamheten börjat 
arbeta eller studera, andel (%)

48*

Elever på SFI som klarat minst två kurser,  
nybörjare två år tidigare, andel (%)

39*

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera 
(status efter 90 dagar), andel (%)

47*

Företagsklimat, service i myndighetsutövning enl. Insikt  
– Totalt, NKI 71*

Handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig 
till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, 
median antal dagar

18*

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 451*

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 65

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 33*

Fortsättning från föregående sida

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET

* Släpande resultat, från 2019 eller tidigare t
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Medborgarnas syn på kommunen som  
en plats att leva och bo på (i urval) KOMMENTAR

Nöjd-region-index 69 • Nöjd-region-index består av frågor som handlar om hur medborgaren ser 
på kommunen som en plats att bo och leva på. Det sammanvägda resul-
tatet, 69, är över kommunernas genomsnitt 60. Totalt sett ingår Härryda 
kommun i den bästa gruppen inom sju områden och inom den de två 
mellankvartilerna inom två områden. 

• Ett betydelsefullt område är rekommendation som visar i vilken utsträckning 
medborgarna skulle rekommendera släkt och vänner att flytta till kommu-
nen. Här får Härryda resultatet 77, vilket är över genomsnittet 64. 

• Det enda område där Härryda får ett resultat under medel är kommersiellt 
utbud. Härrydas resultat 59 ligger på gränsen till att vara i den lägsta grup-
pen. Det andra området där kommunen ingår i mellangruppen är trygghet. 
Härryda kommuns resultat, 59, är dock över genomsnittet bland övriga 
kommuner som är 55. 

Bostäder 60

Fritidsaktiviteter 65

Kommersiellt utbud 59

Kommunikationer 67

Rekommendation 77

Trygghet 59

Utbildningsmöjligheter 77

Medborgarnas syn på kommunens verksamheter 
(i urval) KOMMENTAR

Nöjd-medborgar-index 64 • Nöjd-medborgar-index består av frågor som handlar hur nöjd med-
borgarna är med kommunens verksamheter. Frågorna ställs till alla 
oavsett om man har erfarenhet av verksamheten eller inte. Det totala 
indexet, 62 är något lägre än 64 som kommunen fick 2018, men 
högre än kommungenomsnittet 55. Indexet består av 14 områden 
i vilka Härryda kommun hamnar i den bästa gruppen i tio områden 
och i mellangruppen för fyra områden. 

• Det mest framträdande resultatet, 78, ges till kommunens gymnasie-
skola. Här har Härryda det bästa resultatet av alla kommuner, vilket 
kommunen har haft flera undersökningar i rad. 

• För att förbättra medborgarnas nöjdhet lyfter undersökningen fram 
områdena miljöarbete, grundskola och gator och vägar som priori-
terade områden.  

Bemötande och tillgänglighet 60

Förskola 71

Gator och vägar 59

Grundskola 64

Gymnasieskola 78

Gång- och cykelvägar 55

Idrotts- och motionsanläggningar 67

Kultur 70

Miljöarbete 58

Räddningstjänst 76

Stöd för utsatta 53

Vatten och avlopp 77

Äldreomsorg 58

Medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen KOMMENTAR

Nöjd-inflytande-index 44 • Nöjd-inflytande-index består av frågor som handlar om hur med-
borgarna ser på sitt inflytande i kommunen. Indexet består av fyra 
områden och Härryda kommun hamnar i den bästa gruppen i alla 
områden. 

• Flera områdens resultat minskar från 2018, framförallt minskar 
medborgarnas förtroende och upplevelse av påverkansmöjligheter. 
Det gör att det totala indexet går från 48 under 2018 till 44 2020. 
För att förbättra medborgarnas syn på inflytande behöver områdena 
påverkan och förtroende prioriteras enligt SCB. 

Förtroende 50

Information 63

Kontakt 53

Påverkan 43

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET

n

Vad tycker du 
om Härryda kommun? 
Hur är det att bo och leva här? 

Vad tycker du om kommunens verksamheter?

Hur ser du på dina möjligheter till insyn och påverkan?

Du har blivit utvald som en av 1 200 invånare i Härryda kommun, som får tycka till om 

hur det är att bo och leva här. Dina svar är viktiga! Genom att svara på enkäten hjälper 

du oss med viktig kunskap för kommunens fortsatta utveckling. Så tyck till!

Vi tackar på förhand. 

Roger Nordman, kommunfullmäktiges ordförande

Hej!

Enkäten genomförs i 
samarbete med

Medborgarundersökningen 
Under hösten 2020 genomförde Härryda kommun för sjunde gången Medborgarundersökningen 
med stöd av Statistiska centralbyrån, scb. Resultatet ger en bild av medborgarens syn på kommu-
nen och dess verksamheter, vilket kan jämföras med de 99 andra kommuner som deltog i undersök-
ningen. Härryda får överlag ett bra betyg från medborgarna, men det finns även områden kommu-
nen bör förbättra. Nedan presenteras ett urval av de index som används.
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För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSE INOM REGIONEN OCH RIKET

1 

2 

3 

4 

5 

Jämförelser inom regionen och riket
Kommunforskning i Västsverige tar fram finansiella profiler på kommunerna i bland annat Västra 
Götalandsregionen. Det är relativa mått, vilket innebär att de bara visar hur de olika kommunerna 
ligger till i förhållande till varandra. Den senaste profilen avser år 2019 och utgår ifrån fyra olika 
perspektiv; långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, finansiellt riskförhållande 
samt finansiell kontroll. Diagrammet har skalan 1–5, där 5 är högsta betyg.

2017 20192018

Härrydas finansiella profil visade att kommunen 
under 2019 låg över genomsnittet för de samtliga 
fyra perspektiven; kontroll över den finansiella 
resultat, riskförhållande och långsiktig och kortsiktig 
handlingsberedskap. Kommunens poäng för samtliga 
fyra perspektiv förbättrades under perioden. 

Förklaringen till ovanstående förändringar var att 
poängen för fyra nyckeltal; finansiella nettotillgångar, 
kassalikviditet, resultat före extraordinära poster och 
skattefinansieringsgrad av investeringarna, förbättrades 
under perioden. Övriga tre nyckeltal i profilen; skattesats, 
soliditet och budgetföljsamhet, förblev poängmässigt 
oförändrade under perioden.  

Härryda redovisade mellan 2017 till 2019 ett 
genomsnittligt resultat per år i förhållande till 
verksamhetens kostnader på 2,4%, vilket bedöms 
uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning. Snittet i länen under perioden uppgick 
till 1,9% per år. Härrydas genomsnittliga resultat 
under de tre senaste gav en 3:a i den finansiella profilen 
under 2019. En anledning till kommunens goda 
resultatutveckling är att vinster från exploaterings-
redovisningen ingår i resultaten. Härryda hade 2019 
en soliditet som var starkare än snittet i länen. Mellan 
2017 och 2019 uppvisade Härryda utvecklingsmässigt 
samma utveckling som snittet bland kommunerna i 

länen. Kommunen redovisade en förbättrad soliditet 
med två procentenheter, från 29 till 31 procent, och 
den genomsnittliga soliditeten i länen förbättrades med 
två procentenheter, från 19 till 21 procent. Härryda 
hade 2019 den elfte starkaste soliditeten i länet. 
Detta gav en oförändrad 4:a i den finansiella profilen. 
Nettoinvesteringarna var fortsatt högre i kommunen än 
snittet i länet. Härrydas skattesats låg 2019 på 20,62 kr. 
Det var 1,01 kronor lägre än genomsnittet bland Västra 
Götaland och Hallands läns kommuner, vilket uppgick 
till 21,63 kr. Härryda hade under 2019 den femte 
lägsta skatten i länen. Detta innebar att kommunen 
fick en 5:a i den finansiella profilen. Mellan åren 2017 
och 2019 förbättrades Härrydas kassalikviditet med 
22 procentenheter, från 49 procent till 71 procent. 
Likviditeten under perioden i Härryda utvecklades något 
starkare än snittet i länen, men låg på en svagare nivå än 
genomsnittet under 2019. 

Sammanfattningsvis har Härrydas finansiella utveckling 
under den studerade treårsperioden resulterat i en 
förbättrad finansiell profil. Detta innebär att utifrån 
profilen, jämfört med snittet i länen, hade Härryda vid 
utgången av 2019 ett starkare utgångsläge än under 2017.

Det är viktigt att även framöver ligga på en god 
resultatnivå för att kunna möta höga investeringsnivåer 
på grund av befolkningsförändringar. n
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För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER –  F INANSIELL PROFIL

Resultat 2020 inom GR- kommunerna

 Verksamhetens resultat per invånare, mnkr
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 Soliditet fullfond*, %

*Blandmodellen är den modell som kommunerna enligt lag ska använda i samband med redovisning av pensionsskulden. Den innebar att 
pensionsförpliktelser hänförliga till perioden före 1998 inte redovisas som skuld eller avsättning utan redovisas i resultaträkningen. En del 
kommuner frångår denna modell för att ge en mer rättvisande bild och tar med hela pensionsskulden som avsättning. Denna pensionsmodell 
kallas för fullfondsmodellen. Resultatet räknas om för att få en jämförbarhet.

Enligt blandmodellen*

I samband med utskick till KF den 15 mars kompletteras sidorna 33-34 med uppgifter.
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Härryda kommun i jämförelse med riket 2019

Härryda kommun         Medelkommun

Antal invånare 37 977 35 612

Befolkningsförändring 2009-2019 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

Köpt verksamhet 15% 16%

Kommunalskatt 20,62% 20,70%

Skatteintäkter per invånare 53 088 kr 45 662 kr

KOSTNAD PER INVÅNARE

Förskoleverksamhet o skolbarnsomsorg 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

Nettokostnad totalt egentlig verksamhet 56 835 kr 58 783 kr

UTFALL

Resultat enligt blandmodellen per invånare 2 258 kr 1 095 kr

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

Andel elever som fullföljt gymnasieskolan 77,8% 70,5%

Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 7,2% 6,5%

Sammanställning av GR-kommunernas bokslut 2020

Härryda Ale Alingsås Göteborg
 Kungs-
backa Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille

 Stenung-
sund Tjörn Öckerö

Resultat, mnkr 234,2 125,6 162,8 0,0 414,5 158,9 121,0 45,5 393,9 69,2 138,2 0,0 37,0

Resultat bland-
modell, mnkr 223,2 125,6 162,8 0,0 396,0 150,6 103,6 45,5 393,9 69,2 138,2 0,0 37,0

Soliditet  
blandmodell 47,0% 53,7% 29,8% 49,0% 28,4% 40,4% 22,9% 68,4% 66,8% 43,2% 52,0%

Soliditet fullfond 32,0% 29,5% 16,8% 33,0% 17,4% 22,9% -10,0% 49,6% 39,5% 22,4% 19,0%

Långfristiga  
skulder, mnkr 900,0 345,0 3 395,9 1 550,0 1 945,0 1 353,5 255,0 71,0 588,0 23,0

Skattesats 2019 20,62 21,87 21,36 21,12 21,33 21,44 20,65 22,37 20,51 19,96 21,64 21,71 21,21

Skattesats 2020 20,62 21,87 21,36 21,12 21,33 21,44 20,65 22,37 20,51 19,96 21,64 21,71 21,56

Antal invånare 38 246 31 868 41 602 583 056 84 930 47 050 43 020 14 282 69 901 39 512 27 044 16 147 12 934

Årets resultat per 
invånare bland-
modell i kr 5 836 3 940 3 913 0 4 663 3 200 2 408 3 186 5 635 1 751 5 110 0 2 861

Låneskuld per 
invånare i kr 23 532 10 826 81 628 0 18 250 41 339 31 462 17 855 0 0 21 742 0 1 778

Sammanställningen grundar sig på preliminära bokslutssiffror från respektive kommun.

För valtningsberättelse
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – ÖVERSIKT
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RESULTATRÄKNING miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter 1 662,6 643,8 986,6 948,6

Verksamhetens kostnader 2 -2 587,7 -2 587,2 -2 788,5 -2 760,5

Avskrivningar 3 -130,5 -128,0 -193,0 -187,8

Verksamhetens nettokostnader -2 055,7 -2 071,4 -1 994,9 -1 999,7

Skatteintäkter 4 2 041,6 2 016,1 2 041,6 2 016,1

Generella statsbidrag och utjämning 5 265,1 193,4 265,1 193,4

Verksamhetens resultat 251,1 138,2 311,8 209,8

Finansiella intäkter 6 14,5 4,6 2,8 4,5

Finansiella kostnader 6 -31,4 -32,0 -43,8 -45,0

Resultat efter finansiella poster 234,2 110,7 270,8 169,3

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 -20,3

Skatt 0,0 0,0 0,0 -8,0

Årets resultat 7 234,2 110,7 270,8 140,9

Budget 54,3 32,8

KASSAFLÖDESRAPPORT miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2020 2019 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 14 234,2 110,7 270,8 140,9

Justering för av- och nedskrivningar 3 130,5 128,0 193,0 187,8

Justering för överavskrivning 14 0,0 0,0 0,0 16,8

Justering för gjorda avsättningar 15,16 11,1 -9,5 27,5 1,0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 8 0,0 0,0 -0,6 -1,3

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 375,8 229,2 490,7 345,2

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 -26,1 -10,3 -36,8 12,6

Ökning/minskning tomtmark till försäljning 27,7 6,6 27,7 6,6

Ökning/minskning kortfristiga skulder 18 108,8 -6,5 118,7 -27,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 486,2 219,0 600,3 337,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 9 -0,1 -0,4 -0,1 -0,4

Investering i materiella anläggningstillgångar 9 -398,3 -222,4 -615,9 -424,9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 11,4 1,8 11,4 4,4

Försäljning/investering av finansiella anläggningstillgångar 11 4,2 -0,1 4,2 -0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -382,9 -221,1 -600,4 -421,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 17 238,6 17,8 339,4 97,5

Amortering av skuld 17 -4,7 -4,5 -4,7 -4,5

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 11 0,0 0,3 0,0 0,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 233,9 13,6 334,7 93,4

Årets kassaflöde 337,3 11,5 334,6 9,4

Likvida medel vid årets början 187,5 176,0 191,3 181,9

Likvida medel vid årets slut 524,8 187,5 525,9 191,3

Räkenskaper
RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESRAPPORT

t
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EKONOMISKA BEGREPP

Resultaträkningen Sammanfattar årets kostnader och  
intäkter och visar årets resultat.

Avskrivning Minskning av det bokförda värdet av en  
anläggningstillgång.

Kassaflödesrapport Visar hur årets drift-, investerings- och  
låneverksamhet påverkar rörelsekapitalet.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut 
fördelat på tillgångar och skulder.

Anläggningstillgångar Fast och lös egendom som kommunen 
stadig varande innehar, exempelvis värdepapper, fastigheter  
och anläggningar.

Omsättningstillgångar Tillgångar som man oftast räknar med 
att inneha kortare tid än ett år.     
Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar och skulder, det vill säga 
den del som finansierats av det egna resultatet.

Avsättningar En ekonomisk förpliktelse vars belopp eller förfal-
lotidpunkt inte är helt bestämd.

Långfristiga skulder Skulder med löptider längre än ett år.

Kortfristiga skulder Lån och övriga skulder med en löptid av 
ett år eller kortare.

Räkenskaper
BALANSRÄKNING

n

BALANSRÄKNING miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2020 2019 2020 2019

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0,4 0,4 0,4 0,4

Materiella anläggningstillgångar

      Mark, byggnader, tekniska anläggningar 10 2 692,2 2 432,5 4 168,2 3 775,4

      Maskiner och inventarier 10 114,5 117,8 534,0 515,3

Finansiella anläggningstillgångar 11 52,6 56,8 36,6 40,8

Summa anläggningstillgångar 2 859,7 2 607,5 4 739,2 4 331,8

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 0,0 0,0 0,0 0,0 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Tomtmark för försäljning 127,6 155,4 127,6 155,4

Fordringar 12 186,4 160,3 220,6 183,8

Likvida medel 13 524,8 187,5 525,9 191,3

Summa omsättningstillgångar 838,8 503,2 874,1 530,5

Summa tillgångar 3 698,6 3 110,6 5 613,3 4 862,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 14 1 192,2 958,1 1 828,3 1 557,5

      varav årets resultat 234,2 110,7 270,8 140,9

Avsättningar

      Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 786,8 775,1 789,7 776,8

      Avsättning skatteskuld obeskattade reserver 0,0 0,0 91,0 76,3

      Övriga avsättningar 16 9,0 9,6 9,0 9,6

Skulder

      Långfristiga skulder  17 1 115,3 881,4 2 234,2 1 899,5

      Kortfristiga skulder 18 595,3 486,5 661,2 542,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 698,6 3 110,6 5 613,3 4 862,3

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensförbindelser 19 315,6 275,0 55,5 15,1

Donationsfonder 0,0 0,0 0,0 0,0

Ställda panter 0,0 0,0 903,3 800,9

Övriga ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,3 0,3

Koncerninterna ekonomiska förhållanden 21

Förändrad redovisning från och med 2020 inom koncernen avseende bokslutsdispositioner och skatt.
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019

NOT 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 6,3 7,0 123,5 115,5

Taxor och avgifter 202,4 187,2 197,3 180,6

Hyror och arrenden 42,8 42,9 254,4 246,9

Bidrag 234,9 163,0 234,9 163,0

   varav bidrag och ersättningar från staten 174,5 153,9 147,5 153,9

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 153,9 135,5 154,2 134,3

Exploateringsintäkter 22,3 107,9 22,3 107,9

Realisationsvinster 0,0 0,3 0,0 0,3

Summa 662,6 643,8 986,6 948,6

NOT 2 Verksamhetens kostnader

Löner, sociala avgifter, pensionskostnader -1 689,3 -1658,9 -1 741,0 -1 708,2

Bränsle, energi och vatten -31,2 -36,7 -41,4 -45,7

Köp av huvudverksamhet -427,1 -428,9 -420,6 -425,5

Lokal- och markhyror -39,4 -36,2 -35,4 -31,4

Lämnade bidrag -55,3 -58,9 -55,3 -58,9

Realisationsförluster och utrangeringar -4,5 -1,8 -4,6 -1,6

Skatt och bokslutsdispositioner -15,9 0,0

Övriga kostnader -340,8 -365,8 -474,3 -489,2

Summa -2 587,7 -2587,2 -2 788,5 -2 760,5

NOT 3 Avskrivningar

Avskrivningar immateriella tillgångar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Avskrivning byggnader och anläggningar -103,2 -101,2 -145,4 -137,5

Avskrivning maskiner och inventarier -27,2 -26,7 -47,5 -45,9

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 -4,3

Summa -130,5 -128,0 -193,0 -187,8

NOT 4 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 2 078,0 2 031,5 2 078,0 2 031,5

Preliminär slutavräkning innevarande år -27,1 -16,2 -27,1 -16,2

Slutavräkningsdifferens föregående år -9,2 0,9 -9,2 0,9

Summa 2 041,6 2 016,1 2 041,6 2 016,1

NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag

Inkomstutjämningsbidrag 14,7 31,4 14,7 31,4

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Införandebidrag 18,7 0,0 18,7 0,0

Regleringsbidrag 38,9 26,5 38,9 26,5

Kostnadsutjämningsbidrag 37,5 60,7 37,5 60,7

Bidrag för LSS-utjämning 2,1 0,0 2,1 0,0

Kommunal fastighetsavgift 76,8 73,3 76,8 73,3

Generella bidrag från staten 76,5 6,5 76,5 6,5

Summa 265,1 198,3 265,1 198,3

Räkenskaper
NOTER

t
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019
forts. NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Avgifter i utjämningssystemen

Regleringsavgift 0,0 0,0 0,0 0,0

Avgift till LSS-utjämningen 0,0 -4,9 0,0 -4,9

Summa 0,0 -4,9 0,0 -4,9

NOT 6 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar 12,8 3,4 1,1 3,4

Ränteintäkter 1,0 0,4 0,4 0,6

Övriga finansiella intäkter 0,8 0,8 1,4 0,5

Summa 14,5 4,6 2,8 4,5

Finansiella kostnader

Räntekostnader -8,3 -7,0 -20,5 -19,8

Ränta på pensionsskuld -22,7 -24,8 -22,8 -24,9

Övriga finansiella kostnader -0,4 -0,2 -0,5 -0,4

Summa -31,4 -32,0 -43,8 -45,2

NOT 7 Jämförelsestörande poster

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0

NOT 8 Ej likvidpåverkande poster

Nedskrivning ägartillskott Landvetter Södra Utveckling AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Utdelning HEAB o FÖRBO mm 0,0 -1,3

Summa 0,0 0,0 0,0 -1,3

NOT 9 Nettoinvesteringar

Bruttoinvesteringar -398,4 -222,8 -615,9 -425,3

Investeringsbidrag och investeringsinkomster 8,7 11,0 8,7 11,0

Försäljning/Nedskrivning/Utrangering av anläggningstillgångar 
samt överföring till annat slag av tillgång 11,4 1,8 11,4 4,4

Summa -378,3 -210,0 -595,8 -409,9

NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

Kommunens samtliga leasingavtal klassificeras som operationella. Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Pågående investeringar avskrivs ej.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 4 156,3 3 810,1 6 259,1 5 739,4

Ackumulerade avskrivningar -1 464,2 -1 377,6 -2 091,0 -1 963,9

Bokfört värde 2 692,2 2 432,5 4 168,2 3 775,4

Avskrivningstider (genomsnittliga) 31 år 31 år

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 504,0 480,9 1 177,6 1 146,5

Ackumulerade avskrivningar -389,4 -363,2 -643,6 -631,3

Bokfört värde 114,5 117,8 534,0 515,3

Avskrivningstider (genomsnittliga) 7 år 6 år

Räkenskaper
NOTER

t
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019
forts. NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 2 432,5 2 335,0 3 775,4 3 548,0

Investeringar 374,2 201,8 547,7 368,4

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -11,2 -1,8 -11,2 -2,3

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -103,2 -101,2 -143,6 -137,4

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 -1,3 0,0 -1,3

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 2 692,2 2 432,5 4 168,2 3 775,4

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 117,8 122,6 515,2 509,9

Investeringar 24,1 20,5 68,0 56,4

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -0,1 0,0 -0,1 -2,1

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 -4,3

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -27,2 -26,7 -49,0 -46,0

Överföring från eller till annat slag av tillgång -0,1 1,4 -0,1 1,4

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 114,5 117,8 534,0 515,3

NOT 11 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar 42,5 42,5 26,5 26,5

Obligationer, förlagsbevis m.m 0,0 4,2 0,0 4,2

Långfristiga fordringar VA- och gatukostnadslån 0,2 0,3 0,2 0,3

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostadsrätter 9,8 27,7 9,8 27,7

Justering återföring uppskrivning bostadsrätter 0,0 -17,8 0,0 -17,8

Summa 52,6 56,8 36,6 40,8

Aktier 15,9 15,8 0,5 0,5

varav Förbo AB 8 8,0 0,0 0,0

varav Härryda Energi AB 7,1 7,1 0,0 0

varav Landvetter Södra Utveckling AB 0,2 0,2 0,0 0,0

Andelar 26,6 26,6 25,9 25,9

Summa aktier och andelar 42,5 42,4 26,4 26,4

NOT 12 Fordringar

Kundfordringar 37,1 19,3 45,7 25,0

Förutbetalda kostnader 29,4 29,2 34,2 31,7

Upplupna intäkter 72,2 60,2 82,0 76,4

Diverse kortfristiga fordringar 45,1 46,9 56,1 46,1

Statlig ersättning Migrationsverket 2,5 4,7 2,5 4,7

Summa 186,4 160,3 220,6 183,8

* Bland andelar redovisas andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening som uppgår till 870 168 kr samt en särskild insats på 25 061 774 kr som  
inbetalades 2015, sammanlagt 25 931 939 kr. Kommuninvest ekonomisk förening har dessutom beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 6 729 961 kr för 
Härryda kommun. Härryda kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick per 2020-12-31 till 32 661 900 kr.       
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019

NOT 13 Likvida medel

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0

Bank 478,1 133,7 478,5 136,5

Likviditetsöverskott HEAB samt LVSUAB 46,7 53,8 47,4 53,8

Kassa koncernkonto 0,0 0,0 0,0 1,0

Summa 525 187,5 525,9 191,3

Kommunen har en checkkredit på 150 mkr. 

NOT 14 Eget kapital

Ingående eget kapital vid årets början 958,1 865,2 1 557,5 1 418,8

Justering återföring uppskrivning bostadsrätter 0,0 -17,8 0,0 -17,8

Ingående eget kapital efter justering 958,1 847,3 1557,5 1 401,0

Årets resultat 234,2 110,7 270,8 140,9

Utdelning, HEAB och Förbo AB 0,0 0,0 -1,3

Överavskrivning/omföring uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 16,8

Summa utgående balans 1 192,2 958,1 1 828,3 1 557,5

Kommunen tillämpar inte Resultatutjämningsreserv.

NOT 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser inkl löneskatt

Avsättning för pensioner intjänad efter 1998

Ingående avsättning inkl löneskatt 204,6 189,1

Nyintjänad pension 20,1 13,3

 -varav förmånsbestämd ålderspension 19,1 12,8

 -varav särskild avtalspension 0,0 0,0

 -varav efterlevandepension 0,2 0,5

 -varav övrigt 0,8 0,0

Årets utbetalningar -5,7 -5,2

Ränte och basbeloppsuppräkning 4,6 4,9

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0

Övrig post -0,6 -0,6

Förändring av löneskatt 4,4 3,0

Summa avsättning för pensioner intjänad efter 1998 227,4 204,6

Avsättning för pensioner intjänad före 1998

Ingående avsättning inkl löneskatt 570,5 595,5

Ränte och basbeloppsuppräkning 13,7 15,0

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0

Pension till efterlevande 0,0 0,0

Årets utbetalningar -27,0 -27,0

Övrig post 4,4 -8,1

Förändring av löneskatt -2,2 -4,9

Summa avsättning för pensioner intjänad före 1998 559,4 570,5

Summa totalt avsatt till pensioner 786,8 775,1 789,7 776,8

Räkenskaper
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019

forts. NOT 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser inkl löneskatt

Aktualiseringsgrad 95 % 95 %

Antal personer med särskild avtals-/visstidspension

      Politiker 0 0

      Tjänstemän 0 0

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se sid 40

NOT 16 Övriga avsättningar

Marksanering, Mölnlycke fabriker 9,0 9,6 9,0 9,6

Summa 9,0 9,6 9,0 9,6

NOT 17 Långfristiga skulder

Ingående skuld 881,4 868,2 1 899,5 1 806,5

Nyupplåning under året 238,6 17,8 339,4 97,6

Årets amorteringar -4,7 -4,5 -4,7 -4,5

Summa 1 115,3 881,4 2 234,2 1 899,5

   Lån i banker och kreditinstitut 900,0 700,0 2 018,9 1 718,1

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

   Investeringsbidrag 39,7 40,4 39,7 40,4

   Gatukostnadsersättningar 22,2 14,6 22,2 14,6

   Anslutningsavgifter 153,4 126,4 153,4 126,4

Summa förutbetalda intäkter 215,3 181,4 215,3 181,4

Summa långfristiga skulder 1 115,3 881,4 2 234,2 1 899,5

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar periodiseras fr o m 2014  linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Andel som förfaller inom 1 år 6% 36% 15% 34%

Andel som förfaller inom 1–4 år 83% 36% 66% 47%

Andel som förfaller efter 4 år 11% 29% 19% 19%

Andel lån med rörlig ränta 33% 50% 39% 44%

Andel lån med fast ränta 67% 50% 61% 56%

Genomsnittsränta 1,0% 1,0%

Kreditgivare

Kommuninvest 900,0 700,0 1 160,0 960,0

Övriga 215,3 181,4 1 074,2 758,1

Summa 1 115,3 881,4 2 234,2 1 718,1

NOT 18 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 46,7 53,8 0,7 0,0

Leverantörsskulder 107,0 105,7 148,4 144,3

Moms och särskilda punktskatter 8,8 4,3 28,6 23,1

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 28,3 25,1 29,8 26,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 319,8 268,4 354,4 314,5

   varav semester- och övertidsskuld 103,6 93,3 105,2 94,3

   varav upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension 51,8 52,8 51,8 52,8

   varav upplupen särskild löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension 28,1 28,1 29,4 28,5

Räkenskaper
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019

forts. NOT 18 Kortfristiga skulder

Exploateringsverksamhet 80,9 23,8 80,9 23,8

Utnyttjad checkkredit 0,0 0,0 10,9 1,0

Övriga kortfristiga skulder 3,8 5,3 7,5 9,2

Summa 595,3 486,5 661,2 542,5

NOT 19 Borgensförbindelser*

Kommunägda företag

GRYAAB 0,0 0,0 0,0 0,0

Härryda Energi AB 260,0 260,0 0,0 0,0

Räddningstjänsten Storgöteborg 7,1 6,3 7,1 6,4

Renova 0,5 0,5 0,5 0,5

Summa Kommunägda företag 267,6 266,8 7,6 6,9

Föreningar

Pixbo Tennisklubb 42,4 2,4 42,4 2,4

Hindås Tennisklubb 3,6 3,5 3,5 3,5

Landvetter tennisklubb 2,0 2,3 2,0 2,3

Summa föreningar 47,9 8,2 47,9 8,2

Summa borgensförbindelser 315,6 275,0 55,5 15,1

Enhet
Ägd 

andel
Försäljning, 

mnkr Lån, mnkr
Räntor, aktieutdelning och 

borgensavgifter, mkr Borgen, mnkr

Intäkt Kostnad Givare Mottagare Intäkt Kostnad Givare Mottagare

Kommunen 12,9 19,7 12,3 260

Förbo AB 42% 5,5 6,1 8,4

Landvetter Södra utv AB 100% 3,4 3,2

Härryda Energi AB 100% 11,6 4,4 3,9 260

Övrig upplysning: Bolagens räkenskaper hanteras i respektive styrelse och stämma efter kommunfullmäktiges möte.

NOT 21 Koncerninterna förhållanden och övrig upplysning

NOT 20 Övriga upplysningar

Räkenskaper
NOTER

* Härryda kommun har i augusti 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 290 
kommuner och landsting som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.  

 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnde borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 
till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Härryda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kr.  Kommunens andel av förpliktelserna 
uppgick till 1 434 973 010 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 527 567 346 kronor.

Upplysning om särredovisningar
Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
Särredovisningen finns tillgänglig inom sektor för samhällsbyggnad. 

Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision
Den totala kostnaden för revision uppgår till 1,5 mnkr för år 2020, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 1,2 mnkr. 
Kostnaderna för räkenskapsrevision uppgår till 0,1 mnkr och avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport    
samt årsredovisning för räkenskapsår 2020. Kostnader för sakkunnigt biträde uppgår till dryga 0,2 mnkr.

n
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Ny kommunal redovisningslag 
Kommunen följer i allt väsentligt den nya kommuna-
la redovisningslagen som gäller från 2019. Två större 
avvikelseposter förekommer sedan tidigare. Fullfonde-
ringsmodellen tillämpas istället för blandmodellen. Även 
slutredovisning av exploateringsprojekt avviker. Från 
och med 2019 tillämpas komponenthantering avseende 
kommunens anläggningstillgångar. Vad gäller hantering av 
intäkter som regleras i rkr r2 har ingen förändring gjorts 
gällande till exempel gatukostnader. En återföring om 18 
mnkr har gjorts för en tidigare uppskrivning av bostadsrät-
ter enligt rkr r7 och r12.

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER 
I den kommunala koncernen ingår bolag där 
kommunen har en ägarandel på minst 20 procent. 
Enligt rkr r16 har kommunen skyldighet att upprätta 
sammanställda räkenskaper om kommunens andel av 
de kommunala koncernföretagens omsättning är fem 
procent eller mer av kommunens skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Eller om kommunens andel av 
de kommunala koncernföretagens balansomslutning 
uppgår till fem procent eller mer av kommunens 
balansomslutning. De företag som omfattas är; Förbo, 
Härryda Energi och från och med 2018 även Landvetter 
Södra Utveckling. De sammanställda räkenskaperna för 
kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Härryda kommuns 
bokförda värden på aktier i dotterbolagen har elimine-
rats mot dotterbolagens egna kapital. Endast Härryda 
kommuns ägda andel av dotterbolagens intäkts- och 
kostnadsposter respektive tillgångs- och skuldposter 
ingår i sammanställningen. Interna transaktioner av 
väsentlig betydelse har eliminerats. Från och med 1 
januari 2021 överförs verksamheten vatten och avfall från 
kommunens verksamhet till ett nytt helägt kommunalt 
bolag. Bolaget är registrerat men inte aktivt och därför 
inte med i koncernsammanställningen. Förändrad 
redovisning från och med 2020 inom koncernen avseende 
bokslutsdispositioner och skatt.

KOMMUNEN 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp 
till anskaffningsvärdet reducerad med avskrivningar. För 

att aktiveras som investering måste anläggningstillgången 
ha en livslängd på minst tre år och ett anskaffningsvärde 
på över 20 tkr. Avskrivningar och internränta bokförs den 
månad investeringen aktiveras. Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjande-
perioden med linjär avskrivning baserat på anskaffnings-
värdet exklusive eventuellt restvärde. Linjär avskrivning 
tillämpas i enlighet med den beräknade ekonomiska 
livslängd som anges i tabellen nedan. Inköp av datorer 
redovisas som korttidsinventarier och kostnadsförs direkt i 
samband med anskaffningen.

Komponentindelning tillämpas från och med 2016 på 
kommunens fastigheter som är anskaffade från och med 
2005. Från och med 2018 tillämpas komponenthante-
ring inom mark och anläggning och från 2019 hanteras 
komponentavskrivning inom gator och vägar. Det innebär 
att rkr r4 följs.

Exploateringstillgångar 
Byggklar mark klassificeras som omsättningstillgång 
och i värdet ingår såväl markinköp som övriga tidigare 
nedlagda utgifter. Först när exploateringsprojekten 
slutredovisas helt eller delvis redovisas kostnader och 
intäkter på resultaträkningen, vilket avviker från rkr 
r2 och r4 samt rkr:s vägledning för markexploatering. 
Ekonomisk effekt är att vinst eller förlust för ett område/
projekt inte bokförs löpande efterhand som tomter säljs 

Upplysning om redovisningsprinciper
Härryda kommun tillämpar god redovisningssed och följer i allt väsentligt Lagen om kommunal 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Räkenskaper
UPPLYSNING OM REDOVISNINGSPRINCIPER

t

Avskrivningstider  

Mark, kulturbyggnader och del av väg 0 år

Verksamhetsfastigheter 5–60 år

Publika fastigheter 5–70 år

Affärsfastigheter 20–50 år

Maskiner, inventarier och It-utrustning (exkl datorer) 3–10 år

Bilar och övriga transportmedel 5–10 år

Immateriella anläggningar 5 år

Konstnärlig utsmyckning 0 år
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utan först när hela området är klart. Det kan innebära 
större resultatsvängningar enstaka år, vilket även 
påverkar balansräkningen. Exploateringsredovisningen 
är under utveckling.

2020 slut- och delredovisades 17 mnkr från fem 
exploateringsprojekt. Utöver slutredovisningar har 
exploateringsintäkter om 52 mnkr avseende Mölnlycke 
fabriker bok- förts i resultatet enligt rkr r2.

Redovisning av skatteintäkter, utjämning och 
generellt bidrag 
Redovisning och periodisering av skatteintäkter sker 
i enlighet med rkr r2. Det innebär att årets bokslut 
innehåller definitiv slutavräkning för 2019 och en 
preliminär slutavräkning för 2020 enligt prognos från 
Sveriges kommuner och landsting. Den kommunala 
fastighetsavgiften periodiseras till det år intäkten 
hänför sig. Konjunkturstöden har bokförts när de har 
betalats in till kommunen. Någon periodisering i 1/12 
del har därmed inte gjorts enligt rkr:s ”Yttrande om 
vissa redovisningsfrågor med anledning av särskilda 
omständigheter kopplade till coronapandemin”.

Övriga intäkter 
Anslutningsavgifter har intäktsförts i samma takt som 
avskrivningar görs på de investeringar som anslutnings-
avgifterna bidragit till att finansiera. Nästkommande 
års periodiserade anslutningsavgifter bokförs som 
en kortfristig skuld, resterande års skuld klassificeras 
som en långfristig skuld. Från och med 2014 hanteras 
investerings- och gatukostnadsersättning enligt tidigare 
rekommendation rkr 18 och 2019 inom linjen för 
rekommendation rkr r2. Exploateringsbidrag om 82,3 
mnkr har betalats ut 2018 med 30,2 mnkr och 2020 
med 52 mnkr. Bidraget avser ett område vid Mölnlycke 
fabriker. Sammanlagt uppgår bidraget i avtalet till 82,3 
mnkr. Bidragen har bokförts i resultaträkningen, vilket 
avviker från tidigare hantering. Övriga avgifter och 
driftbidrag periodiseras på aktuell period.

Pensioner 
I Härryda kommun redovisas pensionsskulden enligt 
fullfonderingsmodellen, vilket strider mot gällande 
lagstiftning. Syftet är att uppnå en mer rättvisande 
redovisning. Fullfonderingsmodellen innebär att 
pensionsåtagandet redovisas i balansräkningen som en 
avsättning samt att hela den årliga förändringen bokförs 
som kostnad. Löneskatten ingår i pensionsskulden. 
Kommunen använder beräkningsmodellen rips17. Ränta 
och basbeloppsuppräkning redovisas som finansiell 
kostnad. Den del av den avgiftsbestämda ålderspensionen 
avseende 2020 som inte betalats in under året bokas 

upp som kortfristig skuld i 2020 års bokslut. Tecknade 
avtal enligt Alternativ kap-kl och löneväxling till 
pension redovisas som pensionsförsäkringsavgifter 
för enskilda arbetstagare. Kommunens pensionsskuld 
inkluderar även förtroendevalda som inte ingår i den 
ordinarie pensionsskuldsberäkningen. Ingen del av 
pensionsavsättningen har försäkrats bort. 

Öppet för externa transaktioner 
Kommunens redovisning har varit öppen för externa 
transaktioner till den 8 januari 2021. Därefter har 
kostnader och intäkter överstigande 50 tkr hänförts 
till redovisningsåret. Det förekommer inga väsentliga 
händelser efter räkenskapsperiodens utgång. 

Leasing 
Leasingavtal ska enligt rekommendation r5 klassificeras 
och redovisas som finansiellt eller operationellt avtal. 
Avgörande för om ett leasingavtal är ett finansiellt 
eller ett operationellt avtal är i vilken omfattning de 
ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet av 
det aktuella leasingobjektet finns hos leasegivaren eller 
leasetagaren. Kommunen har inte klassificerat några 
finansiella leasingavtal utan de avtal som finns som 
operationella. 89 % av kommunens använda lokaler ägs 
av kommunen och resterande hyrs externt. Kommunen 
betraktar riskerna som marginella för dessa avtal. 

Redovisning av lånekostnader 
Härryda kommun tillämpar huvudmetoden i enlighet 
med rkr:s rekommendation. 

Inga jämförelsestörande poster 2020

Ändring av redovisningsprinciper 
Med anledning av den nya kommunala 
redovisningslagen har en återföring 2019 av tidigare 
gjord uppskrivning av bostadsrätter gjorts med 18 
mnkr. Återföringen är gjord via balansräkningen. 
Uppskrivningen gjordes 2014. Hanteringen är enligt 
rkr r7 och rkr r12. Historiska nyckeltal har setts över 
och soliditeten för 2018 är ändrad från 29 till 28 
procent. I övrigt förekommer inga effekter på den 
aktuella rapportperioden av ändrade uppskattningar 
och bedömningar som har redovisats under tidigare 
räkenskapsår. n

Räkenskaper
UPPLYSNING OM REDOVISNINGSPRINCIPER
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
DRIFTREDOVISNING

Driftredovisning, mnkr
BOKSLUT 2020 BOKSLUT 2019

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

KOMMUNSTYRELSEN 886,0 720,6 165,4 232,0 66,6 899,0 731,5 167,5

Kommunledning  
och stödfunktioner 122,4 9,5 112,9 117,5 4,6 113,6 6,9 106,7

Ledning 38,2 0,1 38,1 35,5 -2,6 38,2 0,7 37,5

Ekonomi 16,9 1,1 15,8 18,0 2,2 17,6 0,8 16,8

Personal 33,1 6,5 26,6 30,9 4,2 25,7 2,1 23,6

Utveckling 34,2 1,8 32,4 33,1 0,7 32,1 3,3 28,8

Samhällsbyggnad 278,2 255,0 23,2 91,6 68,4 312,9 272,4 40,5

Ledning admn inkl kommuneko-
elog

10,4 1,7 8,7 12,1 3,4 11,6 1,7 9,8

Miljö- och hälsoskydd 9,2 4,2 5,0 4,3 -0,7 8,6 3,3 5,3

Trafik 92,7 25,3 67,4 69,2 1,8 89,7 25,7 64,1

Mark och bostad 18,3 82,3 -64,0 4,4 68,4 81,3 116,5 -35,2

Plan och bygglov 18,9 24,9 -6,0 1,6 7,6 15,4 18,9 -3,5
S:a skattefinansierad verksamhet 149,4 138,3 11,1 91,6 80,5 206,6 166,1 40,4

Avfall 37,8 35,9 1,9 0,0 -1,9 36,6 34,6 2,0

Vatten och avlopp 91,0 80,8 10,2 0,0 -10,2 69,8 71,7 -1,9
S:a avgiftsinansierad verksamhet 128,8 116,7 12,1 0,0 -12,1 106,4 106,3 0,1

Teknik och förvaltningsstöd 485,4 456,2 29,2 22,9 -6,3 472,5 452,2 20,3

Ledning 2,7 0,0 2,7 2,6 -0,1 4,6 0,0 4,6

Service 69,5 61,9 7,6 7,2 -0,3 67,6 61,7 5,9

Fastighet 233,7 232,2 1,4 0,5 -0,9 225,2 223,4 1,8

Städservice 34,5 33,5 1,0 2,0 0,9 32,2 33,0 -0,8

Måltidsservice 99,4 94,5 4,9 1,6 -3,3 101,7 101,2 0,5

IT 40,9 32,7 8,1 6,1 -2,1 36,9 31,7 5,2

Säkerhet 4,9 1,3 3,5 3,0 -0,6 4,3 1,3 3,0

VÄLFÄRDSNÄMND 2 402,3 479,0 1 923,4 1 980,0 56,6 2 412,7 471,2 1 941,5

Utbildning, kultur och fritid 1 470,5 243,5 1 227,0 1 256,1 29,1 1 511,3 257,7 1 253,6

Ledning 12,4 0,0 12,4 13,2 0,8 12,3 0,0 12,3

Förskola 327,4 44,1 283,3 295,3 12,0 346,0 46,0 300,0

Grundskola 712,0 68,4 643,6 641,7 -1,8 697,0 69,0 627,9

Gymnasium 277,0 116,6 160,4 178,0 17,6 272,3 109,1 163,2

Vuxenutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,5 17,9 21,6

Kultur och fritid 105,0 9,2 95,8 94,5 -1,3 104,1 10,0 94,1

Utveckling, flerspråkighet 36,8 5,2 31,5 33,4 1,8 40,1 5,6 34,5

Drift, investering och exploatering i siffror
Här redovisas hur utfallet förhåller sig till kommunens budget som fastställts av kommunfullmäktige. 
Budgetavvikelser kommenteras under verksamhetsredovisning och större budgetavvikelser inom 
driften är sammanställda på sidan 22.

t
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
DRIFT / INVESTERING

t

Fortsättning från föregående sida

Driftredovisning, mnkr
BOKSLUT 2020 BOKSLUT 2019

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

VÄLFÄRDSNÄMND  fortsättning

Socialtjänst 931,8 235,5 696,4 723,9 27,5 901,4 213,5 688,0

Ledning 80,8 15,0 65,8 80,9 15,1 51,1 10,5 40,5

Vård och omsorg 300,1 105,7 194,5 199,9 5,5 295,6 101,6 194,1

Hälsa och bistånd 193,2 27,2 166,0 164,2 -1,8 194,7 26,0 168,6

Funktionsstöd 169,3 32,6 136,7 139,6 2,9 187,5 26,6 160,9

Härryda framtid 99,2 40,8 58,4 62,6 4,2 75,2 36,0 39,2

Barn och familj 88,7 13,8 74,9 76,7 1,7 97,4 12,7 84,6

SUMMA NÄMNDER 3 288,3 1 199,6 2 088,7 2 211,9 123,2 3 312,0 1 202,7 2 109,3

Politisk organisation 13,7 0,0 13,7 13,0 -0,7 15,6 0,8 14,8

Verksamhetskostnad/övrigt 29,3 76,5 -47,2 -22,9 24,3 0,4 53,0 -52,7

VERKSAMHETENS  
NETTOKOSTNAD 3 331,4 1 276,1 2 055,2 2 202,0 146,8 3 327,9 1 256,5 2 071,4

Interna poster -612,9 -612,9 0,0 -617,6 -617,6 0,0

Skatter och utjämning 2 306,2 2 306,2 2 277,7 28,5 4,9 2 214,5 2 209,6

Finansnetto 31,4 14,5 -16,9 -21,4 4,5 32,0 4,6 -27,4
SUMMA ENLIGT
RESULTATRÄKNING 2 749,9 2 983,9 234,2 54,3 179,9 2 747,2 2 857,9 110,7

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT tusen kronor

Benämning
Projekt-
budget

Utfall 
2020

Budget-
avvikelse

 2020

Budget-
avvikelse

 2020

P=
Pågående 
A=  
Avslutat

Beräknas 
avslutas

Netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift Netto

Sektor för utbildning, kultur och fritid

Investering förskola 2 157 378 378

Investering grundskola 5 830 2 490 2 490

Investering utveckling och flerspråkighet, 
ledning 0 1 000 1 000

Investering gymnasium 1 890 660 660

Investering kultur och fritid 127 1 427 127 610 737

Summa utbildning, kultur och fritid 127 11 304 127 5 138 5 265

Sektor för socialtjänst

Summa sektor för socialtjänst 0 2 678 0 2 809 2 809
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
INVESTERING

n

Fortsättning från föregående sida

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT tusen kronor

Benämning
Projekt-
budget

Utfall 
2020

Budget-
avvikelse

 2020

Budget-
avvikelse

 2020

P=
Pågående 
A=  
Avslutat

Beräknas 
avslutas

Netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift Netto

Sektor för samhällsbyggnad

Mölnlycke dagvattenpark 37 000 7 296 3 027 7 296 17 490 24 786 P

Reinvestering underhåll gator och vägar 6 436 436 436

 Gc-Väg Wendelsv Gärdesområdet 760 0 8 543 8 543 P

Övrigt skattefinansierat 1 243 18 776 843 74 899 75 743

Summa skattefinansierat 8 539 28 999 8 139 101 368 109 508

VA-investeringar kopplade till färdiga 
exploateringsområden 0 3 158 -2 100 15 454 13 354

Investeringar befintliga ledningar 12 223 -2 223 -2 223

Nytt vattenverk Västra Nedsjön 547 000 105 343 117 808 117 808 P 2022

Byggnad återanvändning Bråta ÅC 615 -291 -291 A

Övrigt avgiftsfinansierat 13 350 83 753 83 753

Summa avgiftsfinansierat 0 134 689 -2 100 214 501 212 401

Summa samhällsbyggnad 8 539 163 688 6 039 315 869 321 909

Sektor för teknik och förvaltningsstöd

Fagerhultsskolan nybyggnad 177 000 100 394 8 548 8 548 P 2021

Wallenstam arena 135 000 72 477 8 114 8 114 P 2021

Utveckling Råda säteri 20 500 7 349 3 209 3 209 P 2022

Gymnastik- och trampolinhall 65 000 0 23 500 23 500

Energieffektivisering 2 850 2 267 2 267 P 2020

Hulebäcksgymnasiet ombyggnad kök 12 000 686 4 314 4 314 P 2022

Komponentutbyten fastighet 8 254 -3 144 -3 144

Hindås idrottshall tillbyggnad förråd 5 000 2 665 1 580 1 580 P 2021

IT-investeringar 4 140 3 080 3 080

Investeringar fritidsanläggningar 4 981 3 712 3 712

Övrigt teknik och förvaltningsstöd 16 910 19 764 19 764

Summa teknik och förvaltningsstöd 0 220 706 0 74 944 74 944

Kommunledning  
och stödfunktioner summa 0 21 0 2 728 2 728 P

Totalt kommunen 8 666 398 397 6 166 401 488 407 655

Varav summa pågående investeringar 7 423 306 876 7 423 179 739 187 162

Drift- och investeringsbudgetens uppbyggnad samt de för drift- och investeringsredovisningarna mest väsentliga  
principerna för ekonomistyrning, redovisas i ett särskilt dokument.
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EXPLOATERING tusen kronor

EXPLOATERINGS- 
PROJEKT Status1

Budget  
2020

Utfall  
2020

Avvikelse
2020

Bokslut 2020-12-31
Utgående balans

Resultatföring
2020

Namn Inkomst Utgifter Netto Inkomst Utgifter Netto Netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift

Industrimark

Airport City P 1 000 0 1 000 1 625 0 1 625 -625 2 982 0

Björkåsen Landvetter S 500 1 500 -1 000 0 1 678 -1 678 678 4 583 11 617 4 583 11 617

Björröd P 7 500 0 7 500 6 251 8 497 -2 246 9 746 6 269 17 898

Bårhults företagspark P 0 25 500 -25 500 283 28 976 -28 693 3 193 52 303 64 068

Skola Djupedalsäng P 1 500 0 1 500 1 428 -21 1 449 51 1 428 -21

Företagsparken III P 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hindås industriomr. P 0 0 0 3 053 0 3 053 -3 053 3 104 1

Mölnlyckemotet P 1 565 0 1 565 1 787 0 1 787 -222 3 180 0

Summa 12 065 27 000 -14 935 14 427 39 131 -24 703 9 768 73 849 93 563 4 583 11 617

Mark för bostäder

Bh, Björröd Alberts väg³ D 0 0 0 710 558 152 -152 710 558 710 558

Bh, Säteriet (Förbo)³ D 0 0 0 407 274 133 -133 407 274 407 274

Bh, Wendelstrand 
(Bråta)³ D 0 0 0 870 610 260 -260 870 610 870 610

Björkelidsvägen S 0 0 0 116 15 101 -101 492 6 670 492 6 670

Bocköhalvön P 0 0 0 47 0 47 -47 68 0

Enebacken II P 6 850 0 6 850 680 0 680 6 170 5 741 0

Hindås skola P 2 000 0 2 000 4 748 3 036 1 712 288 12 611 3 037

Idrottsvägen Mölnlycke P 17 320 58 440 -41 120 9 034 60 506 -51 473 10 353 11 340 60 506

Landvetter Centrum P 13 627 24 794 -11 167 4 455 1 150 3 305 -14 472 14 232 13 719

Landvetter södra P 19 000 0 19 000 7 013 2 435 4 577 14 423 103 204 7 348

Landvetters Backa P 9 374 31 834 -22 459 739 24 980 -24 241 1 781 58 251 55 843

Solåsen Hindås P 0 0 0 3 0 3 -3 1 454 14

Stenhuggeriet² S 0 0 0 146 4 051 -3 905 3 905 146 4 051 146 4 051

Strukturplan  
Mölnlycke centrum P 0 0 0 6 0 6 -6 6 0

Säteriet, Särskilt boende P 750 0 750 174 9 423 -9 249 9 999 1 081 9 423

Valborgs kulle P 1 000 0 1 000 1 180 0 1 180 -180 1 285 0

Summa 69 921 115 068 -45 146 30 328 107 038 -76 710 31 564 211 898 162 054 2 625 12 163

Summa brutto 81 986 142 068 -60 081 44 755 146 169 -101 414 41 333 285 747 255 617 7 208 23 780

Summa netto 30 130 -16 572

Utgående Balans 46 702

1 Status: Pågående=P, Slutredovisas= S, Delredovisas=D. 
2 Stenhuggeriet ett tidigare avslutat projekt, infrastruktur var utbyggd och sista tomtförsäljning gjord 2020 
3 Byggherredriven detaljplan. 

Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
EXPLOATERING

n

Läs om projekten på sidan 57

t
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Ansvarar för verksamheterna:
Utbildning
Socialtjänst
Kultur
Fritid

Omsättning: 2 402 mnkr
Budgetavvikelse: +57 mnkr

Den politiska organisationen
Härryda kommuns verksamheter delas från och med 2020 in under kommunstyrelsen respektive 
välfärdsnämnden.

Verksamhetsredovisning
POLIT ISK  ORGANISATION

Maria Kornevik  
Jakobsson (C)

ordförande

Håkan Eriksson (KD) Inger Axelsson (KD)

Roland Jonsson (MP) Peter Arvidsson (SD)Robert Langholz (S) Inga-Lena Persson (MP)

Grim Pedersen (M) Evalotta Liljenzin (M)

Ronny Sjöberg (C) Ing-Marie Rydén Höök (L)

Patrik Linde (S)
2:e vice ordförande

Siw Hallbert (S)
2:e vice ordförande

Mikael Johannison (M) Kristina Andrén (M)

David Dinsdale (L)
1:e vice ordförande

Sven Karlsson (M) 
1:e vice ordförande

Per Vorberg (M) 
ordförande

Kersti Lagergren (M) Ulrika Nordenstam (M)

Martin Tengfjord (SP) Birgitta Berntsson (S)Ulla-Karin Johansson (S) Jonas Andersson (S)

Leo Welter (SD) Nina Sjöstedt (SD)

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter 31 december 2020 Välfärdsnämndens ordinarie ledamöter 31 december 2020

t

   KOMMUNSTYRELSEN VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Ansvarar för verksamheterna:
Mark och bostad
Miljö- och hälsoskydd
Trafik
Vatten och avfall
Nämnd och övriga frågor

Omsättning: 886 mnkr
Budgetavvikelse: +66 mnkr
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Bokslut, mnkr 2020 2019

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

Kommunstyrelsen 886,0 720,6 165,4 232,0 66,6 899,0 731,5 167,5

Välfärdsnämnd 2401,8 478,5 1923,4 1980,0 56,6 2412,7 471,2 1941,5

Summa nämnder 3287,8 1199,1 2088,7 2211,9 123,2 3311,8 1202,7 2109,1

Politisk organisation 13,7 0,0 13,7 13,0 -0,7 15,6 0,8 14,8

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Politisk organisation 13,0 13,7 -0,7

Summa 13,0 13,7 -0,7

Varav, mnkr  

Kommunfullmäktige 2,5 2,9 -0,4

Kommunstyrelsen 3,4 3,6 -0,2

Valnämnd 0,0 0,0 0,0

Miljö- och bygglovsnämnd 0,4 0,4 0,0

Revisorer 1,3 1,5 -0,2

Fasta beredningar 0,6 0,5 0,1

Välfärdsnämnd 3,0 3,0 0,0

Verksamhetsredovisning
POLIT ISK  ORGANISATION

Årets viktigaste händelser
Den politiska organisation som infördes 2019 fortsatte 
att hitta sina former under året. Digitaliseringen av de 
politiska processerna fortsatte i en ökande takt under 
året till följd av pandemin. Flertalet möten har skett 
digitalt, t ex sker nu  kommunfullmäktiges möten helt 
digitalt, med endast presidiet och sekretariat på plats. 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att 
verksamheten inom Vatten och Avfall ska bolagiseras, 
under året fastställdes de nya styrdokumenten och en 
styrelse tillsattes för det nybildade bolaget.

Ekonomi
DRIFTANALYS
För den politiska verksamheten redovisas ett underskott 
på 0,7 mnkr. Kommunfullmäktige visar på en negativ 
budgetavvikelse med 0,4 mnkr vilket framför allt beror 
på högre hyreskostnader för externt inhyrda lokaler. Ett 
underskott på drygt 0,2 mnkr belastar kommunstyrelsen 
vilket främst är en följd av ej budgeterade arbetsgrupper. 
Kommunrevisionen redovisar en negativ budgetavvikelse 
med knappt 0,2 mnkr vilket förklaras av högre kostnader 
än budgeterat för köpta tjänster.

Nettokostnaderna är 1,1 mnkr lägre än föregående år 
vilket i huvudsak beror på 2019 års utbildningskostnader 
för nyvalda politiker. n

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Kommunfullmäktige

Antal sammanträden per år 10 10 10 10

Antal ärenden per år 258 193 230 232

Antal ledamöter 51 51 51 51

Antal ersättare 30 30 29 31

Kommunstyrelsen

Antal beslutssammanträden per år 12 11 10 10

Antal informationssammanträden 
per år 0 10 9 9

Antal sammanträden med  
genomgång av kommunens  
verksamhetsberättelse per år 1 1 2 2

Antal ärenden per år 478 847 495 458

Antal ledamöter 13 13 13 13

Antal ersättare 13 13 13 13

Valnämnd

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 3 3 3 3

Miljö- och bygglovsnämnd

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 3 3 3 3

Överförmyndarnämnd

Antal ledamöter 1 3 3 3

Antal ersättare 1 3 1 1

Revisorer

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 0 0 0 0

Välfärdsnämnd

Antal beslutssammanträden per år 13 14 0 0

Antal informationssammantr. per år 0 10 0 0

Antal sammanträden med 
genomgång av kommunens 
verksamhetsberättelse per år 1 1 0 0

Antal ärenden per år 316 693 0 0

Antal ledamöter 13 13 0 0

Antal ersättare 13 13 0 0
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Verksamhetsredovisning
KOMMUNLEDNING OCH STÖDFUNKTIONER

Årets viktigaste händelser
Året har präglats av ett fortsatt arbete med digitaliserings-
utveckling inom samtliga områden, både inom politik 
och förvaltning. Exempel på detta är att kommunen 
har upphandlat en chatt-bot (kommun-Kim) som med 
hjälp av artificiell intelligens svarar på frågor dygnet 
runt på kommunens webbplats. Dessutom har en digital 
introduktion för nyanställda i organisationen införts. 

Kommunens vision, med rubriken ”Härryda – här vågar 
vi”, är en viktig del i kommunens styrmodell. Under året 
har förvaltningen arbetat med att ta fram gemensamma 
förhållningssätt som ska komplettera visionen.

Ett arbete har genomförts för att överföra verksamheten inom 
vatten och avfall (VA) till ett helägt kommunalt bolag från år 2021. 

Ökad tillgänglighet med digitala hjälpmedel 
Kvalitet, service och bemötande är nyckelord för kommunens ledning och stödfunktioner när 
kommunen jobbar med att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar.

Uppdragsbeskrivning
Kommunledning och stödfunktionerna 
tillhandahåller service till den politiska 
organisationen, till förvaltningen samt till företag 
och medborgare och övriga externa intressenter. 
Stödfunktionerna omfattar utveckling, ekonomi och 
upphandling samt personaladministration.
Arbetet styrs av reglementen, lagar, avtal, 
policyer och beslut från kommunstyrelse samt 
kommunfullmäktige.

t

Året har präglats av ett fortsatt arbete med digitaliseringsutveckling 
inom samtliga områden, både inom politik och förvaltning.
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Verksamhetsredovisning
KOMMUNLEDNING OCH STÖDFUNKTIONER

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 7,3 3,2 2,5

Bidrag 2,2 3,7 1,9

Summa intäkter 9,5 6,9 4,4

Personalkostnader 60,1 53,9 52,5

Köp av huvudverksamhet 28,6 26,9 28,1

Avskrivn/internränta 0,1 0,1 0,1

Övriga kostnader 33,6 32,7 27,3

Summa kostnader 122,4 113,6 108,0

Nettokostnader 112,9 106,7 103,6

Budgetavvikelse 4,6 3,7 -0,1

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 94 86 81 68

Utbetalda löner 49 985 50 805 54 174 52 320

Fakturor 56 585 60 140 64 829 63 878

Kundfakturor 101 826 104 051 108 051 129 685

Svenskt näringslivs 
ranking* 7 10 15 4

Uppföljning av grunduppdrag 
Grunduppdragen för stödfunktionerna Ekonomi- och 
upphandling, Personal samt Utvecklingsfunktionen 
består i att stödja den politiska organisationen samt 
kommunens verksamheter och utveckla de olika 
områdena som ligger inom funktionerna. De årliga 
enkäterna som används för uppföljning av hur verk-
samheterna uppfattas pekar på en hög nöjdhetsgrad.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Kommunledning och stödfunktionerna redovisar en 
nettokostnad på 112,9 mnkr, vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse med 4,6 mnkr.

Samtliga stödfunktioner redovisar överskott på 
sammantaget 7,1 mnkr vilket i huvudsak förklaras 
av lägre personalkostnader till följd av tillfälligt 
vakanta tjänster, tjänstledigheter och sjukfrånvaro. 
Dessutom har 3,0 mnkr av det centrala anslaget för 
kompetensutveckling inte kunnat användas till följd av 
covid-19. Kostnader för kurser och utbildning är också 
betydligt lägre än budgeterat vilket även detta är en 
konsekvens av covid-19.

För kommunledning redovisas ett underskott med 2,6 
mnkr vilket i huvudsak beror på tillkommande kostnader 
för bolagisering av VA-verksamheten samt högre 
förbundsavgifter än budgeterat. 

Den totala nettokostnaden för kommunledning och 
stödfunktionerna är knappt sex procent högre än år 2019. 

Det beror främst på att bemanningsenheten från och 
med år 2020 är organiserad under personalfunktionen. 
En förklaring är också högre kostnader för digitalisering 
i form av satsningen ”Digitala klivet”, vars syfte är att 
skapa förutsättningar för förvaltningen att öka takten 
i den digitala transformationen, exempelvis i frågor 
som ökad automatisering, effektivare distansmöten och 
förbättrad service.

Avvikelserna bedöms i huvudsak vara av engångskaraktär. 
Däremot är det troligt att tillfälligt vakanta tjänster 
uppstår i varierande utsträckning även i framtiden vilket 
kommer att generera överskott, då vissa yrkesgrupper 
inom stödfunktionerna är svårrekryterade. Dock kan 
specialkompetens i form av konsulter behöva köpas in vid 
sådana tillfällen.

INVESTERINGSANALYS
På investeringssidan redovisas ett överskott på 2,7 
mnkr, varav 2,6 mnkr förklaras av tidsförskjutningar 
avseende konstnärlig utsmyckning, bland annat till följd 
av covid-19. Investeringar för konstnärlig utsmyckning 
bokförs på framför allt samhällsbyggnad och sektorn 
för teknik och förvaltningsstöd där motsvarande 
budget flyttas från kommunledning. Årets utgifter för 
konstnärlig utsmyckning uppgår till knappt 1,7 mnkr. 
Anslaget för e-arkiv har inte använts fullt ut vilket har 
genererat ett överskott på 0,1 mnkr.

Framtiden
Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta för att 
erbjuda ett så effektivt och ändamålsenligt stöd som 
möjligt till kommunens politiska organisation och 
kärnverksamheter. Kvalitet, service och bemötande är 
fortsatt viktiga frågor, liksom att digitalisera och förenkla 
externa och interna processer. Ett fortsatt arbete med att 
utveckla styrmodellen kommer att ske.  n

* Rankning av lokalt företagsklimat i landets 290 kommuner

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 35,6 38,1 -2,6

Ekonomi och upphandling 18,0 15,8 2,2

Personal 30,9 26,6 4,2

Utvecklingsfunktionen 33,1 32,4 0,7
Summa 117,5 112,9 4,6

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 2,6 0,0 2,6

Utvecklingsfunktionen 0,1 0,0 0,1

Summa 2,7 0,0 2,7
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Årets viktigaste händelser
Inom ramen för arbetet med ny kommunövergripande 
översiktsplan har kommunstyrelsen antagit en strategisk 
utvecklingsinriktning och arbetet fortsätter med mer de-
taljerade markanvändningsfrågor. Den fördjupade över-
siktsplanen för Landvetter Södra ställdes ut på samråd, en 
milstolpe i den nya stadens utveckling. Samarbetet med 
Landvetter Södra Utveckling ab och byggherrekonsortiet 
har gått in i ett mer intensivt skede, bland annat för att 
finna gemensamma lösningar på svåra planeringsfrågor 
såsom artskydd och trafikförsörjning men även för att 
förbereda för första etappen detaljplaner. 

De första exploatörsdrivna detaljplanerna, Wendelstrand 
och Björröd med totalt 1200 bostäder, har antagits under 
året och arbete pågår för att de ska vinna laga kraft. På 
Idrottsgatan och Bäckvägen i centrala Mölnlycke pågår 
arbetet för ett nytt bostadskvarter med cirka 160 nya 
bostäder med blandade upplåtelseformer. De första 
hyresgästerna flyttade in i Mölnlycke Fabriker.

Sektorn har arbetat med att säkra arbetsprocesser och 
hitta lämpliga samarbetsformer inför att vatten- och 
avfallsverksamhet blir eget bolag från årsskiftet 2021. 
Trafikverksamheten har genomfört det politiska 
uppdraget att flytta över ägande, drift och underhåll av 
belysning till Härryda Energi ab.

Uppföljning av grunduppdrag 
Mark och exploatering har under året arbetat med 15 
exploateringsprojekt för bostäder och åtta exploate-
ringsprojekt för verksamheter. Totalt färdigställdes 201 
bostäder, varav 161 i flerbostadshus och 40 i småhus. 
Ytterligare 576 bostäder har byggstartat och ca 85 000 
kvm verksamhetsmark har sålts i Bårhult och Björröd.

Strategisk utvecklingsinriktning för den nya översiktsplanen har antagits. Totalt färdigställdes 201 
bostäder, varav 161 i flerbostadshus och 40 i småhus. Ytterligare 576 bostäder har byggstartat. Så många 
bostäder inom en 1-årsperiod har inte producerats på 15 år. De första exploatörsdrivna detaljplanerna 
med totalt 1 200 bostäder har antagits och arbete pågår för att de ska vinna laga kraft.

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

SKATTEF INANSIERAD VERKSAMHET 

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för samhällsbyggnad ansvarar för gator och vägar, 
parker, markområden, detaljplaner, översiktsplaner, bygglov, 
kart- och mätverksamhet, exploatering, miljötillsyn, 
hälsoskydd, livsmedelskontroll med mera.

t

Strategisk utvecklingsinriktning  
för översiktsplanen antagen

Under året projekterade 
trafikverksamheten bland 
annat gator, gång och 
cykelvägar samt vatten- 
och avlopp i området 
Mölnlycke fabriker.
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Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 84,0 163,7 89,7

Bidrag 54,3 1,4 36,0

Summa intäkter 138,3 165,1 125,7

Personalkostnader 48,0 47,6 44,7

Köp av huvudverksamhet 30,6 34,3 33,5

Avskrivn/internränta 17,0 14,9 17,6

Övriga kostnader 53,7 108,9 80,7

Summa kostnader 149,3 205,7 176,5

Nettokostnader 11,0 40,6 50,8

Budgetavvikelse 80,4 46,7 47,1

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 88 85 75 62

Trafikbelysning 

Per styck,  
exl kapitaltjänst, kr 715 696 610 727

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning och administration 12,1 8,7 3,4
Mark och exploatering 4,4 4,5 -0,1
Slutredov. och explaoteringsbidrag 0,0 -68,5 68,5

Plan och bygglov 1,6 -6,0 7,6
Trafik 69,2 67,4 1,8
Miljö och Häsloskydd 4,3 5,0 -0,7
Summa 91,6 11,1 80,5

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning och administration 0,1 0,0 0,1
Mark och exploatering 1,0 0,1 0,9
Plan och bygglov 0,5 0,0 0,5

Trafik 127,9 20,4 107,5
Miljö och Häsloskydd 0,5 0,0 0,5
Summa 130,0 20,5 109,5

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

SKATTEF INANSIERAD VERKSAMHET 

Under året antogs sex detaljplaner som möjliggör totalt 
1 400 bostäder och arbete pågår för att få de lagakraft-
vunna. Trafikverksamheten projekterade och genomförde 
byggnationer av ett flertal projekt kopplade till antagna 
detaljplaner. Exempel på projekt i projekteringsfasen är 
gata, gång- och cykelväg samt vatten- och avlopp inom 
Mölnlycke Fabriker, samt vattenöverföringsledning och 
utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Rävlanda och 
Hällingsjö. Under året påbörjades genomförandet av 
projektet Mölnlycke dagvattenpark med bland annat 
muddring av Mölndalsån.

Det preliminära resultatet för 2020-års Insiktsmätning 
bland företag, visar att både bygglov och miljö- och hälsa 
behåller ungefär samma goda omdömen som under 2019. 

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektorns skattefinansierade verksamhet visar en positiv 
budgetavvikelse på 80,4 mnkr jämfört med budget. Den 
enskilt största avvikelsen om 68,4 mnkr finns hos mark- 
och exploateringsverksamheten och beror på slutredo-
visningar och exploateringsbidrag. Plan- och bygglovs-
verksamheten redovisar ett överskott på 7,6 mnkr med 
anledning av högre intäkter än budgeterat.

Ledning och administration redovisar ett överskott på drygt 
3,4 mnkr främst på grund av att budgeterade personalkost-
nader inte förbrukats. Trafik visar ett överskott på 1,7 mnkr 
som delvis beror på framskjutna investeringsprojekt.

INVESTERINGSANALYS
Utfallet är på 20,4 mnkr i nettoutgifter jämfört med bud-
geterade 130 mnkr. Detta innebär ett överskott om 109,5 
mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar och 
fördröjningar av projekt till följd av överklagande och 
tillkommande utredningar. 

De största projekten som pågår är Mölnlycke 
dagvattenpark och Mölnlycke fabriker. Det är inom 
ramen för dessa projekt som de största avvikelserna finns 
i och med tidigare förseningar. Startbesked finns för 
dagvattenparken gällande bland annat muddring. 

Exploatering 
Exploateringen redovisade ett överskott om 16,6 mnkr. 
Överskottet avser tre områden där marken är såld. 
Det är verksamhetsmark i Landvetter där sista tomten 
såldes under våren med nettoöverskott på 7 mnkr. 
Det andra projektet avser bostäder i Rävlanda, med 
överskottet från markförsäljningen på 6,2 mnkr. Mark 
är såld i ett sedan tidigare avslutat exploateringsområde, 
Stenhuggeriet, och överskottet för den sista 
tomtförsäljningen är 3,9 mnkr.

Framtiden
Det råder fortfarande osäkerhet om vilken sträckning den 
planerade tågförbindelsen mellan Göteborg och Borås 
får genom kommunen. Trafikverket har inlett ett omtag 
av planeringen av sträckningen där tidigare ställningsta-
ganden om järnvägskorridor och stationslägen kommer 
att omprövas. Dessutom kommer en översyn av Kust till 
kust-banans funktion och kapacitet att göras.

Kommunens tillväxtmål om 1,5 procent förutsätter 
nybyggnad av bostäder och en bostadsefterfrågan på 
den nivå som vi sett senaste månaderna och åren. Hur 
efterfrågan efter covid-19 perioden utvecklas är svårt 
att förutse och det kan påverka förutsättningarna för 
sektorns arbete. n
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Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Antal årsarbetare 2 2 2 2

Insamlad mängd matavfall, ton  1 352 1 362 1 435
Hushållsavfall till förbränning, 
kg per invånare  133 133 134
Kostnadstäckningsgrad, % 95 94 97 107

Investering 2019

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Avfall 1,0 1,0 0,0
Summa 1,0 1,0 0,0

Årets viktigaste händelser
Verksamheten har under året, i nära samarbete med 
andra verksamheter inom kommunen, arbetat för en 
verksamhetsövergång till bolaget Härryda Vatten och 
Avfall AB” Kommunfullmäktige beslutade om överlåtelse 
och verksamhetsövergång i december 2020 då man även 
beslutade om bolagsordning och ägardirektiv för bolaget. 
Under året har kommunen antagit en ny avfallsplan som 
gäller för göteborgsregionens 13 kommuner. ”Göte-
borgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030”.

Uppföljning av grunduppdrag 
Avfallsverksamheten arbetar kontinuerligt med avfalls-
minimering och återanvändning genom bland annat 
informationsinsatser och medverkan i olika projekt. 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan 
och Härryda har under året antagit en ny avfallsplan 
framtagen tillsammans med och gällande för 13 kom-
muner i Göteborgsregionen. Planen har ett fokus på 
förebyggande arbete och återanvändning som återspeglas 
i kommunens arbete. Kvaliteten i verksamheten säker-
ställdes genom regelbundna avstämningar med berörda 
insamlingsentreprenörer, med mottagningsanläggningar 
för avfallet samt med övriga samarbetspartners.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Verksamheten redovisar en nettokostnad och avvikelse 
mot budget om 1,9 mnkr. I samband med årsskiftet när 
verksamheten bolagiseras är periodiseringar gjorda för 
att kostnader som avser kommunen ska redovisas på 
2020. I och med att stora entreprenader som sophämt-

Fokus på minskat avfall 
Under året har kommunen antagit den nya avfallsplan som gäller för Göteborgsregionens 13 
kommuner. Den nya avfallsplanen gäller från 2021 och sträcker sig fram till 2030. Den innehåller 
nya områden och involverar fler sektorer och verksamheter inom avfallsområdet än tidigare. Ett av 
fokusområdena i planen är avfallshantering i samhällsplaneringen.

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET –  AVFALL 

Uppdragsbeskrivning
Avfallsverksamhetens uppdrag är att ansvara för 
insamling, transport och återvinning samt bortskaffande 
av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen och 
som inte faller under producentansvaret.

ning och hantering av olika av avfall debiteras i efterhand 
månadsvis, landar 13 månader på 2020 som förklarar 
avvikelsen utöver tidigare prognos. I delåret prognosti-
serades en negativ avvikelse mot budget på 800 tkr. Det 
beror mestadels på högre kostnader om 2,8 mnkr än 
budgeterat för hämtning av hushållsavfall.

INVESTERINGSANALYS
Under året har en ny byggnad för ”återbruk” färdigställts 
på Bråta åvc, utgift under 2020 var 0,6 mnkr. Resterande 
investeringar avser i huvudsak löpande förbättringsåtgär-
der på återvinningsstationer och Bråta åvc.

Framtiden 
Under 2021 kommer verksamheten även att införa ett kör-
kortsbaserat inpasseringssystem till Bråta. Även drift och 
bemanning samt transporter av grovavfall från Bråta upp-
handlas under 2021. För att kunna arbeta mer aktivt med 
målen i avfallsplanen och därmed uppmuntra till förebyg-
gande och återanvändning av avfall kommer återbrukshu-
set Paviljongen att tas i bruk. I huset kommer det att finnas 
en stående bytardel där centralens besökare kan få lämna 
såväl som ta med sig begagnade kläder och prylar.  n

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 35,9 34,6 32,3

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 35,9 34,6 32,3

Personalkostnader 1,5 1,3 1,3

Köp av huvudverksamhet 33,4 32,2 28,9

Avskrivn/internränta 1,3 1,2 1,2

Övriga kostnader 1,6 1,9 1,9

Summa kostnader 37,8 36,6 33,3

Nettokostnader 1,9 2,0 1,0

Budgetavvikelse -1,9 -2,0 -1,0

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Avfall 0,0 1,9 -1,9
Summa 0,0 1,9 -1,9
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Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 80,8 71,7 69,7

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 80,8 71,7 69,7

Personalkostnader 14,4 13,4 12,3

Köp av huvudverksamhet 20,0 18,5 19,2

Avskrivn/internränta 21,1 20,3 19,8

Övriga kostnader 35,5 17,4 8,7

Summa kostnader 91,0 69,6 60,0

Nettokostnader 10,2 -2,1 -9,7

Budgetavvikelse 0,0 2,0 3,7

Årets viktigaste händelser
Verksamheten har under året, i nära samarbete med 
andra verksamheter inom kommunen, arbetat för en 
verksamhetsövergång till bolaget Härryda Vatten och 
Avfall ab” Kommunfullmäktige beslutade om överlåtelse 
och verksamhetsövergång i december 2020 då man även 
beslutade om bolagsordning och ägardirektiv för bolaget. 
Under sommaren infördes ett bevattningsförbud i hela 
kommunen mellan juni och augusti då den första upp-
maningen i april var att spara på vattnet.

Uppföljning av grunduppdrag
Arbetet med nya överföringsledningar mellan Landvet-
ter och Hindås fortlöper fortgår och en intagsstation 
på Bocköhalvön och en högreservoar är i slutskedet av 
byggnation. Allt är viktiga delar för att möta framtidens 
behov av dricksvatten och möjliggöra avledning av spill-
vatten i hela kommunen. 

Ekonomi
DRIFTANALYS
Nettokostnaden landar på 10,2 mnkr, detta trots att VA 
prognostiserade ett överskott på 3,2 mnkr vid delåret. 
Främst beror avvikelsen på åtgärder i ett sent skede inför 
verksamhetsövergång till bolag. Största kostnaden avser 
ett sektorsgemensamt projekt med dagvattenpark och 
dammar i Mölnlycke centrum. Bedömningen i nuläget 
är att dammarna inte kommer att genomföras och av för-
siktighetsprincip belastar 9,3 mnkr i upparbetade utgifter 
verksamheten år 2020. I samband med en inventering 
av ekonomiskt anläggningsregister fann vi anläggningar 
som i som i realiteten ar avvecklade alternativt sålda vilka 
har utrangerats till en kostnad om 1,8 mnkr.

INVESTERINGSANALYS
Största avvikelsen gentemot budget avser projektet med 
nytt vattenverk med tillhörande överföringsledningar där 
totalt 117 mnkr förbrukats, vilket är en avvikelse på 107 
mnkr. Projektet har en tidsplan som är snäv men över-
skottet i budget innebär inte att tidsplanen inte håller 
utan snarare hur budgeten är fördelad över åren. Arbetet 
med överföringsledningar mellan Landvetter och Hin-
dås, högreservoar och intagsstation i Hindås är påbörjat, 
de tre första etapperna på överföringsledningarna och 
högreservoar är i stort sätt färdigställda under 2020. För 
VA’s räkning ingår även försening och överskott i projek-
tet överföringsledning mellan Hällingsjö och Rävlanda.

Framtiden
För att klara den önskade befolkningsutvecklingen i 
kommunen är det helt nödvändigt att vattenförsörj-
ningen säkras. Under 2021 ska byggnation av det nya 
vattenverket i Hindås upphandlas. Från årsskiftet 2021 
bolagiseras verksamheten och arbetet under början av 
2021 kommer till stor del handla om att sätta nya rutiner 
och hitta nya former för samarbete med kommunen och 
andra parter. n

Utbyggnad av vattenförsörjning pågår
Under sommaren blev det tydligt för alla hur viktig vattenförsörjningen i kommunen är. I början av 
våren fick gick verksamheten ut med information som uppmanade alla att spara på dricksvattnet. 
Ett kortare bevattningsförbud infördes under juni och augusti, vilket hjälpte till att säkerställa 
vattenleveransen för resten av året.

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 23 23 21 19

Rörlig avgift, kr/m³ 27 25 24 24

Kostnadstäckningsgrad, % 89 103 116 104

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Vatten och avlopp 0,0 10,2 -10,2
Summa 0,0 10,2 -10,2

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Vatten och avlopp 346,1 133,6 212,4
Summa 346,1 133,6 212,4

Uppdragsbeskrivning
Vattenverksamhetens uppdrag är att producera och 
distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt 
avleda dagvatten enligt kommunens dagvattenpolicy. 

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET –  VATTEN 
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Exploatering 
Härryda kommun arbetar aktivt med exploatering av mark 
för bostäder. Enheten säkerställer också tillgången på mark 
för infrastruktur och verksamhetsetableringar. Förra året 
pågick 24 mark- och bostadsprojekt, varav tre slutredovi-
sades och två delredovisades. Tillsammans med politiska 
representanter upprättar och reviderar förvaltningen årligen 
kommunens bostadsförsörjningsprogram. Programmet 
redovisar exploateringsområden, antal bostäder som planeras 
att byggas, tid för byggstart och typ av bostad. Kommun-
styrelsen beslutar om att detaljplaner ska starta, avrop av 
upphandlingar och typen av tilldelningsförfarande för 
bostadsmark. Löpande inkomster och utgifter för pågående 
exploateringsprojekt redovisas och bokförs i balansräkningen 
som en tillgång eller skuld. Del- och slutredovisningar av 
vinst och förlust i varje projekt bokförs i resultatet för året.

Året som gått 
Löpande utgifter för exploateringar uppgår till 45 mnkr. 
Entreprenad och utbyggnad av infrastruktur har i stort sett 
färdigställts i projekten Björröds Industriområde och Hindås 
skola.  Idrottsvägen är påbörjad med ledningsflytt och arbeten 
under mark. I Landvetter centrum har infrastruktur avseende 
kv 2–3 färdigställts, projektering för bulleråtgärder och park 

är påbörjat. Exempel på projekt i tidigare skeden är Skola 
Djupedal och Valborgskulle som påbörjats under året. 
Planarbete i Landvetter södra, Enebacken II och Möln-
lyckemotet fortlöper. Under året har verksamhetsmark 
sålts i Bårhult företagspark, Björröd och Björkåsen. Mark 
för bostäder har sålts på Idrottsgatan, i Landvetters backa, 
Säteriet (säbo) och Stenhuggeriet. Totala inkomster vid 
markförsäljning uppgår till 146 mnkr.
Tre projekt  slutredovisades med en samlad vinst på 17 mnkr. 
Slutredovisade projekt är verksamhetsmark i Landvetter där 
sista tomten såldes. Det andra projektet avser bostäder där 
exploatören bygger ut infrastruktur och gator inom detalj- 
planen i Rävlanda, Björkelidsvägen. Till sist är mark såld i ett 
sedan tidigare avslutat exploateringsområde, Stenhuggeriet, 
där infrastruktur är utbyggd sedan tidigare.

Det projekt med högsta bokförda värde är Landvetter Södra 
96 mnkr. I takt med att markförsäljning, anslutningsavgifter 
och gatukostnadsersättning betalas in minskar det bokförda 
värdet. Vid slutredovisning förväntas inkomsterna överstiga 
utgifterna. Utgående balans för hela projektportföljen visar 
knappt 46,7 mnkr i exploateringstillgångar. Totala utgifter 
överstiger inkomsterna. n

En sammanställning av projekten redovisas på sidan 48.

Både bostäder och verksamheter i fokus

Bh, Björröd Alberts väg. Explo-
atörsdriven detaljplan i Björröd i 
Landvetter. Detaljplanen innehåller 
cirka 250 bostäder i småhus 
och flerbostadshus. Detaljplanen 
antogs av under 2020. Beräknad 
byggstart för en ny gata och VA 
hösten 2021. 

Bh, Säteriet (Förbo). Exploatörs-
driven detaljplan för bostäder i 
Mölnlycke, Råda Säteri. Områdets 
planeras att förtätas med cirka 
300 bostäder. Enligt preliminär 
tidplan beräknas inflyttning 2023. 

Bh, Wendelstrand (Bråta 
bergtäkt). Exploatörsdriven 
detaljplan mellan Mölnlycke och 
Landvetter. I området planeras 
cirka 750 bostäder och lokaler 
för verksamheter och kommunal 
service. Detaljplan överprövad 
och beräknas gå ut på granskning 
2021. Inflyttning beräknas 2022.

Björkelidsvägen. Slutredovisas. 
Detaljplanen fick laga kraft 2017. 
Bostäder i flerbostadshus om 72 
lägenheter samt radhus om 9 
äganderätter är i slutskedet.

Bocköhalvön. Detaljplanelägg-
ning och gatukostnadsutredning 
pågår. 

Enebacken II. Första etappen 
med 18 radhus och 46 lägenheter i 
flerbostadshus färdigställdes hösten 
2016 och slutredovisades 2019. 
Detaljplanearbete för etapp 2 pågår. 

Hindås nya skola. Byggnation 
pågår för en skola med planerad 
skolstart hösten 2021. Inom om-
rådet finns också 4 kommunägda 
villatomter vilka beräknas säljas 
under 2021. 

Idrottsvägen Mölnlycke. 
Detaljplanen fick laga kraft 2019. 
Området beräknas innehålla 
cirka 200 bostäder, en befintlig 
förskola och kommersiella lokaler. 
Byggnation av breddad gata, VA 
och bostäder har startat 2020. 

Landvetter centrum. Detaljplanen 
för kvarter 2 och 3 har fått laga 
kraft. Byggstarten för bostäder i 
kvarter 2 inleddes 2019 samt kvar-
teret 3 beräknas starta årsskiftet 
2021. Detaljplanearbete för kvarter 
4–6 pågår tillsammans med stads-
byggnadsstudien för Landvetter. 

Landvetter Södra. Kommunens 
arbete med den fördjupade översikts-
planen för området pågår. Ett särskilt 
utvecklingsbolag bildades 2018. En 
överenskommelse med exploatörer i 
ett konsortie tecknades år 2019.

Landvetters Backa. I östra Backa 
är infrastrukturen utbyggd och 
byggnation av bostäder pågår. 
Detaljplanen innehåller tomter för 
verksamheter, flerbostadshus med 
69 lägenheter samt 53 stycken 
småhus. Detaljplanen för västra 
Backa har fått laga kraft med 
byggstart 2022.

Solåsen i Hindås. Detaljplane- 
läggningen är pausad. I området 
planeras en blandad bebyggelse 
med olika upplåtelseformer.

Stenhuggeriet. Ett sedan tidigare 
färdigt projekt, där en fastighet för 
bostäder har sålts under 2020.

Säteriet, särskilt boende.
Detaljplanen fick laga kraft 2019. 
Byggstarten för ett 50-tal platser 
i särskilt äldreboende och mellan 
80-100 bostäder i flerfamiljshus 
har startats 2020. 

Valborgs kulle. Detaljplanen 
innehåller cirka 250 bostäder (va-
rav ca 50 på kommunens mark), 
utökning av befintlig skola och en 
idrottshall. Det är ett samarbete 
mellan kommunen och två privata 
fastighetsägare. Detaljplanen har 
startat våren 2020.

A K T U E L L A  E X P L OAT E R I N G S P R O J E K T 
Under 2020 pågick 24 projekt varav tre slutredovisades och två delredovisades.

Airport City. Detaljplanearbete och utbyggnad 
av gata, vatten och avlopp görs i etapper. 
Härryda kommun äger cirka 220 000 kvadrat-
meter (kvm) byggbar mark i etapp 4, norr om 
flygplatsmotet. 
Björkåsen. Slutredovisas. Cirka 19 000 kvm 
industrimark har sålts av kommunen. Reste-
rande mark, cirka 27 000 kvm är exploaterad 
av en privat markägare. En förskola finns inom 
detaljplaneområdet. 
Björröds industriområde. Detaljplanelagd 
mark för verksamhetsetableringar är slutsåld 
eller uppbokad. Byggnation av såväl större 
som mindre etableringar är i slutskedet. 
Bårhults företagspark. Utbyggnad gata och 
kommunalt vatten och avlopp färdigställt 
2018. Cirka 140 000 kvm planlagd industri-
mark för verksamhetsetableringar.
Detaljplan Skola i Djupedalsäng. Detaljplane-
arbete har startat under våren 2020. Detaljpla-
nen avser att möjliggöra en skola för ca 640 
elever. Inom projektet pågår ett samarbete med 
Skanska och Internationella Engelska skolan.
Företagsparken 3 i Mölnlycke. Projektet 
omfattar kommunens mark. Området omfattar 
ca 10-15 hektar byggbar verksamhetsmark.
Hindås industriområde. Delredovisades 
2019. Försäljning pågår och cirka 20 000 kvm 
mark finns tillgängligt för försäljning.
Mölnlyckemotet. Detaljplanen beräknas gå ut 
granskning 2021. Området beräknas innehålla 
runt 30 000 kvm industrimark.

INDUSTRIMARK MARK FÖR BOSTÄDER

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

EXPLOATERING AV MARK OCH BOSTÄDER
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Årets viktigaste händelser
Pandemin har påverkat sektorn på flera sätt, verksamheter har 
fått prioritera om och tänka nytt. På grund av pandemin har 
förvaltningens krisledningsorganisation, under ledning av med-
arbetare inom sektorn, varit aktiv under större delen av året.  

 Under hösten fick en anlagd brand vid Ekdalaskolans 
huvudentré stora negativa konsekvenser för såväl verksam-
heten i skolan som byggnaden. Detta innebar bland annat att 
fastighetsfunktionen fick ordna tillfälliga lokaler för elever och 
personal, men även leda arbetet med att sanera och renovera 
de delar av skolan som skadades i branden. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Sektorn har klarat grunduppdraget på ett bra sätt under året. 
Bland annat har skolornas behov av tillfälliga lokaler tillgodosetts. 

Tillgängligheten till kommunens IT-infrastruktur har varit hög 
och visar på en positiv trend där antalet incidenter med större 
kundpåverkan har minskat under 2020, detta trots att flera stora 
förändringsprojekt i IT-miljön genomförts under året. 

Miljöarbetet har fortsatt under året och sektorn klarade återi-
gen kraven för   miljödiplomering. Bland annat har mängden 
gummigranulat som används på konstgräsplanerna minskat 
till 13 ton vilket motsvarar 33 procent. Matsvinnet har dock 
ökat då servering även skett i tillfälliga matsalar. Distansunder-

visningen har också påverkat matsvinnet negativt då elevanta-
let varit svårt att beräkna. 

Städservice har fått ställa om och förändra städrutiner utifrån 
rådande pandemi med ökade uppdrag som följd. Stort fokus 
har varit att rengöra och desinfektera kontaktytor i kommunens 
verksamheter, samt extra städning av idrottshallar kvällar och 
helger. Tack vare en låg sjukfrånvaro har uppdragen klarats av. 

Arbetet med internt skydd och informationssäkerhet har 
genomförts enligt plan. Däremot har arbetet med bland annat 
säkerhetsskydd och civilt försvar prioriterats ner under året på 
grund av pandemin. 

Ekonomi 
DRIFTANALYS 
Sektorn redovisar en negativ budgetavvikelse med 6,3 mnkr. 

Sektorns miljöarbete fortsatte under året och flera förändringsprojekt inom IT-området genomfördes. 
Pandemin fick stor påverkan och verksamheter och funktioner sattes på prov genom att man tvingades 
prioritera om och ta sig an nya arbetsuppgifter. 

Verksamhetsredovisning, kommunstyrelsen
TEKNIK  OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd är förvaltningens 
servicesektor. Uppdraget är att tillhandahålla intern service 
inom fastighet, städ, måltider, IT och säkerhet. Sektorn 
arbetar också med kontorsservice i kommunhusen, 
posthantering, kontaktcenter, fordonscentral, konsument-
vägledning, budget- och skuldrådgivning, krisledning, 
samt drift, skötsel och underhåll av kommunala 
fritidsanläggningar, gator och grönytor.

t

Fortsatt fokus på miljö och verksamhetsstöd 

Stängda förskoleavdelningar och distansundervisning 
på Hulebäcksgymnasiet är några av anledningarna till 
minskade intäkterna för måltidsservice.
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Verksamhetsredovisning, kommunstyrelsen
TEKNIK  OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 2,6 2,7 -0,1

Fastighet 0,5 1,4 -0,9

IT 6,1 8,1 -2,1

Måltidsservice 1,6 4,9 -3,3

Service 7,2 7,6 -0,3

Städservice 2,0 1,0 0,9
Säkerhet 3,0 3,5 -0,6

Summa 22,9 29,2 -6,3

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 311 310 312 323

Förvaltad yta, m2 213 419 215 834 218 489 208 972

- varav hyrda lokaler 24 214 24 114 23 269 19 314

Area per kommuninv, m2 6 6 6 6

Bruttokostnad per 
kommuninv, kr 5 573 5 534 5 142 5 054

Städad area, m2 145 614 145 823 143 064 141 000

Fastighetsfunktionen redovisar ett underskott på 0,9 mnkr 
som framför allt kan hänföras till  branden på Ekdalaskolan 
samt utrangering av Lunnekullens förskola som inneburit 
kostnader som överstiger budget. 

Underskottet för IT på 2,1 mnkr beror främst på högre kostna-
der för Microsoft-licenser, antivirusprogram samt Officepaket. 

Måltidsservice som redovisar en negativ budgetavvikelse 
med 3,3 mnkr, har påverkats av att ett antal förskoleavdel-
ningar stängts från och med höstterminen vilket genererat 
lägre intäkter. Det är i stort sett endast råvarukostnaden som 
kunnat sparas in eftersom en viss grundbemanning krävs, 
samtidigt som hyreskostnaderna för köken varit oförändrade. 
Pandemin har inneburit högre personalkostnader genom en 
mer omfattande hantering med tillfälliga lunchrestauranger 
i många skolor och ökat svinn. Intäkterna har även påverkats 
negativt av att gymnasiet under perioder bedrivit undervis-
ning på distans. 

Underskottet för säkerhetsfunktionen är en konsekvens av dy-
rare avtal för bevakningstjänster samt kamera- och extrabevak-
ning utöver budget. Budget 2021 har justerats med anledning 
av det dyrare avtalet. 

INVESTERINGSANALYS 
Sektorns investeringsutgifter uppgår till 220,7 mnkr vilket 
innebär ett överskott med 74,9 mnkr. För fastighetfunktionen 

återstår 64,1 mnkr av investeringsbudgeten  där den störs-
ta delen beror på tidsförskjutningar och att nybyggnad av 
gymnastik- och trampolinhall avbröts utifrån beslut i kom-
munstyrelsen. Kommunen kommer istället att köpa en gym-
nastik- och trampolinhall av Wallenstam AB under år 2021. 
Tidsförskjutningarna kan framför allt hänföras till Wallenstam 
arena och Fagerhultsskolan i Hindås där betalplanerna inte 
följer budget. Detta innebär dock inga förseningar av planerad 
driftstart för dessa objekt. Ett ärende med förslag om utökad 
investeringsram för att renovera mangårdsbyggnaden på Råda 
Säteri har återremitterats från kommunstyrelsen med uppdrag 
till förvaltningen att ta fram en helhetsbild av samtliga delar 
inom arbetet med Råda Säteri. Endast en mindre del av 
budgeten för ombyggnad av Hulebäcksgymnasiets kök har 
använts som en följd av tidsförskjutningar. 

Överskottet inom ledning på 2,7 mnkr beror på projekt som 
av olika skäl pausats. 

För IT-funktionen redovisas ett överskott på 4,9 mnkr som 
förklaras av tidsförskjutningar, fördelaktiga upphandlingar och 
mer kostnadseffektiv lagringslösning.  

För servicefunktionen förklaras överskottet bland annat av att 
anslaget för inventarier i Wallenstam arena till största delen 
kommer att användas under 2021. Anslaget för möbler till kon-
ferensrum i kommunhuset har inte behövts användas fullt ut. 

Framtiden 
Sektorn kommer att arbeta vidare med utvecklingsområdet 
kostnadsmedvetenhet. En fortsatt utmaning är att hantera 
kundernas ökande behov av service inom bland annat IT utan 
att öka kostnaden för de tjänster som funktionen levererar.  n

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 450,6 445,1 395,2

Bidrag 5,6 7,2 6,1

Summa intäkter 456,2 452,2 401,3

Personalkostnader 158,0 155,5 154,0

Köp av huvudverksamhet 0,1 0,2 0,5

Avskrivn/internränta 118,4 117,8 116,1

Övriga kostnader 209,0 199,0 192,6

Summa kostnader 485,4 472,5 463,2

Nettokostnader 29,2 20,3 61,9

Budgetavvikelse -6,3 1,8 5,2

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 2,7 0,0 2,7

Fastighet 274,8 210,8 64,1

IT 9,0 4,1 4,9

Måltidsservice 0,5 0,2 0,3

Service 8,1 5,2 2,9

Städservice 0,5 0,5 0,0

Summa 295,7 220,7 74,9
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Årets viktigaste händelser
Pandemin påverkade sektorns alla verksamheter och 
ställde stora krav på anpassningar, snabba lösningar, flex-
ibilitet, ledarskap och uthållighet. Arbetet för att minska 
smittspridning har varit omfattande och genomgripande.

Digitaliseringen tog ett stort språng i alla verksamhe-
ter med både distansundervisning, virtuella möten och 
distansarbete. Denna omställning ställde krav på både 
arbetsmiljö och alla medarbetare, framgångsfaktorer i att 
kunna möta utmaningarna har varit en stabil ledning och 
god samverkan med de fackliga organisationerna.

I  september drabbades Ekdalaskolan av en anlagd brand 
där lokalerna rökskadades kraftigt. Konsekvenser av 
branden blev omfattande då undervisningen för vissa 
elevgrupper fick flyttas  till tillfälliga lokaler året ut.  
Även personalen fick tillfälliga lokaler. Också Hulebäcks-

gymnasiet påverkades av branden då elevgrupper och 
personal därifrån också fick flytta sig tillfälligt för att lösa 
lokalfrågan”

Från och med augusti 2020 har en omorganisation av 
verksamheten utveckling och flerspråkighet genomförts, 
där enheten centrum för flerspråkigt lärande (cfl) samt 
den centralt organiserade barn- och elevhälsan flyttats 
till grundskoleverksamheten. En ny funktion har bildats 

Digitalisering och utveckling  
av skolan i fokus
Sektorn har tagit de första kliven i arbetet mot målet om Sveriges bästa skola. I övrigt 
kännetecknades året av snabb digital omställning och anpassningar efter nya förutsättningar 
kopplade till pandemin.

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING,  KULTUR OCH FR IT ID

Uppdragsbeskrivning
Sektorn omfattar förskola, grundskola, gymnasium, 
kultur och fritid samt utveckling och flerspråkighet. 
Mål och uppdrag finns i internationella, nationella och 
lokala styrdokument samt i lagar och förordningar. 

t

Coronaanpassat studentfirande 
på Hulebäcksgymnasiet. 
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– verksamhetsstöd, med uppdrag att stödja och samverka 
med hela sektorn i syfte att utveckla en hög och likvärdig 
kvalitet. 

Två verksamhetschefer har rekryterats under året, vilka 
båda påbörjade sina uppdrag i augusti. Sektorns namn 
har ändrats till sektorn för utbildning, kultur och fritid, 
med förkortningen ukf.

Sektorn har under året arbetat med att konkretisera 
den politiska målsättning om att Härryda kommun 
ska ha ”Sveriges bästa skola”. Processen har skett i 
samverkan mellan politiker, tjänstepersoner, rektorer, 
lärare och fackliga ombud. Detta har resulterat i sex olika 
utvecklingsområden och nu påbörjas förändringsarbetet 
inom dessa. 

Förskolorna Stommen i Landvetter och Högadal i 
Mölnlycke stängdes till sommaren och lokalerna gick 
från och med augusti över till andra verksamheter inom 
sektorn. Den nya Fagerhultsskolan åk 4–9 har börjat 
byggas och börjar ta form i Hindås. Skolan beräknas vara 
klar höstterminen 2021. 

Wallenstams arena samt gymnastik- och trampolinhallen 
är under byggnation och beräknas vara klara till 
sommaren 2021.

Uppföljning av grunduppdrag
Förskoleverksamheten har under året arbetat 
framgångsrikt med flera gemensamma inriktningar, 
däribland att utveckla barnens lärmiljöer och att 
synliggöra och beskriva barnens utveckling. Under året 
har en kompetensutvecklingsinsats för rektorer inom 
förskola och grundskola genomförts i samarbete med 
Göteborgs  universitet.

Grundskoleverksamheten har fortsatt hög måluppfyllelse 
gällande behörighet till gymnasiet och meritvärden 
i årskurs 9. Det finns dock skillnader mellan 
kommunens skolor, varför insatser riktas till enskilda 
skolor för att kompensera för skillnader i elevernas 
förutsättningar. Tidiga och riktade insatser är viktiga och 
bedömningsstöd används redan i förskoleklass för att 
uppmärksamma elever i behov av anpassning och stöd. 

Implementering av den nyligen framtagna 
elevhälsoplanen har påbörjats. Kompetenshöjande 
satsningar inom fritidshem har genomförts under 
året och lett till en ökad uppdragsmedvetenhet hos 
medarbetarna.

Hulebäcksgymnasiet har fortsatt högt söktryck och 
andelen elever som klarar sin examen är högre än 

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING,  KULTUR OCH FR IT ID

t

Grundskoleverksamheten har fortsatt 
hög måluppfyllelse gällande behörighet till 
gymnasiet och meritvärden i årskurs 9.
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Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING,  KULTUR OCH FR IT ID

rikssnittet såväl för de yrkesförberedande som de 
högskoleförberedande programmen. Eleverna är överlag 
nöjda med sin skola. En elevhälsoplan har utvecklats 
som stöd för att ta fram extra anpassningar och särskilt 
stöd i syfte att gynna elevers psykiska hälsa och främja 
närvaron. Parallellt med distansundervisningen har 
verksamheten arbetat med fokusområdena; inkluderande 
arbetssätt och digitalisering. 

Kultur och fritid, vars verksamhet i hög 
utsträckning bygger på möten, har under 
året ställt om efter rådande omständig-
heter och hittat nya sätt att nå ut till 
kommunens invånare, bland annat 
genom digitala mötesplatser och 
uppsökande verksamhet. Under 
hösten fattades beslut om ett nytt 
regelverk för bidrag till kommunens 
föreningar. Beslutet föregicks av om-
fattande dialog med föreningarna.

Verksamheten för utveckling och flersprå-
kighet har arbetat med en rad uppdrag utifrån 
prioriterade mål och  verksamheternas önskemål. I 
samverkan med sektorn för socialtjänst har projekt i syfte 
att erbjuda tidigt stöd till barn och familjer bedrivits. För 
att utveckla kvaliteten i modersmålsundervisningen har 
föregående års kompetensutvecklingsinsatser fortsatt 
under året.

Under 2020 har ungdomsrådet tagit form och ett flertal 
elevutbildningar har genomförts. 

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektorn visar ett överskott om 29,1 mnkr, vilket mot-
svarar en avvikelse om två procent av sektorns totala 
budget. Förskolan redovisar ett överskott om 12 mnkr, 
vilket till stor del förklaras av att det varit 50 färre barn 
än budgeterat i verksamheten. Även pandemin har 
bidragit till överskottet, genom att barnen haft en lägre 

närvaro under året och att behovet av personal 
därmed varit mindre.

Grundskoleverksamheten visar totalt ett 
underskott om 1,8 mnkr. Detta beror 

främst på underskott inom särsko-
leverksamheten samt för ett antal 
grundskoleenheter.  

Elevantalet under året inom grund-
skola och fritidshem var cirka 30 färre 

jämfört med budgeterat.

Gymnasieverksamheten totalt, Hulebäcks-
gymnasiet inklusive köpta och sålda platser, visar 

en positiv budgetavvikelse om 17,6 mnkr. Fler elever har 
antagits till

Hulebäcksgymnasiet, vilket gör att verksamheten sålt 
fler gymnasieplatser. Samtidigt är kostnaden för köpta 
platser lägre, både på grund av lägre volym och lägre 
snittpris per plats. Även Hulebäcksgymnasiet redovisar 
ett överskott.

Utveckling och flerspråkighet visar ett överskott om 1,8 

t

En stor del av kulturs verksamhet fick på 
grund av pandemin ställas om till digitala 

mötesplatser och uppsökande verksamhet.
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mnkr. Överskottet beror främst på lägre behov av studie-
handledning samt högre intäkter för externfinansierade 
projekt än budgeterat. Sektorledning visar också ett 
överskott om totalt 0,8 mnkr, vilket framförallt förklaras 
av vakanser och tjänstledigheter.

Kultur- och fritidsverksamheten visar ett underskott 
om 1,3 mnkr, vilket beror på lägre intäkter av kulturhus 
och idrottshallar som en effekt av pandemin samt högre 
personalkostnader inom fritidsverksamheten.

Jämfört med 2019 års bokslut har intäkterna ökat som 
en effekt av fler sålda platser på Hulebäcksgymnasiet. 
Bortsett från vuxenutbildningen har intäkterna ökat, som 
en effekt av fler sålda platser på Hulebäcksgymnasiet.

Sektorns totala kostnader är oförändrade, även om 
det varierar mellan verksamheterna. Elevökning inom 
grundskole- och gymnasieverksamheten har gett ökade 
kostnader medan det lägre barnantalet inom förskola 
samt en minskning av verksamheten utveckling och 
flerspråkighet gett minskade kostnader.

INVESTERINGSANALYS
Sektorn redovisar ett överskott om 5,3 mnkr, vilket beror 
på tidsförskjutningar framförallt gällande utrustandet av 
nya skolor.

Framtiden
Härryda kommun har en ambition om att ha “Sveriges 
bästa skola”. För att gå från bra till bäst behöver verk-
samheterna fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet, 
arbetsmiljön samt att skapa effektiva organisationer och 
arbetssätt. Sektorn strävar dessutom efter att erbjuda ett 
rikt och varierat kulturutbud, goda fritidsmöjligheter 
och en god service. En utmaning framgent är fortsatt 
kompetensförsörjning. 

Pandemin har påskyndat digitaliseringen men samtidigt 
finns en oro för negativa konsekvenser avseende kun-
skapsutveckling och psykiskt mående. Sektorns generellt 
goda resultat och välfungerande verksamheter ger goda 
förutsättningar att möta framtidens utmaningar. n

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 176,9 166,5 164,1

Bidrag 66,6 73,3 73,0

Summa intäkter 243,5 239,8 237,1

Personalkostnader 861,8 862,5 836,6

Köp av huvudverksamhet 252,6 246,5 201,2

Avskrivn/internränta 14,5 14,8 14,5

Övriga kostnader 341,7 348,0 333,7

Summa kostnader 1 470,5 1 471,8 1 385,9

Nettokostnader 1 227,0 1 232,0 1 148,8

Budgetavvikelse 29,1 -8,9 -15,9

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 1 464 1 476 1 529 1 457

Förskola

Inskrivna barn i kommunal 
verksamhet 2 062 2 171 2 226 2 205

Bruttokostnad per inskrivet 
barn, tkr 132 132 135 130

Avgiftsfinansieringsgrad, % 8 7 7 7

Grundskola

Elever i kommunal grund-
skola inkl. förskoleklass 5 433 5 343 5 196 5 014

Nettokostnad i tkr/invånare 
6-15 år 104 103 98 95

Gymnasium

Antal elever  
på Hulebäcksgymnasiet 1 770 1 716 1 716 1 789

- varav från andra  
kommuner 1 086 1 020 1 021 1 047

Kultur

Andel aktiva låntagare  
i biblioteken, % av  
kommunens invånare 35 37 37 38

 

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 13,2 12,4 0,8

Förskoleverksamhet 295,3 283,3 12,0

Grundskoleverksamhet 641,7 643,6 -1,8

Gymnasieverksamhet 178,0 160,4 17,6

Kultur och fritid 94,5 95,8 -1,3

Utveckling och flerspråkighet 33,4 31,6 1,8

Summa 1 256,1 1 227,0 29,1

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 0,2 0,0 0,2

Förskoleverksamhet 2,5 2,2 0,4

Grundskoleverksamhet 8,3 5,8 2,5

Gymnasieverksamhet 2,6 1,9 0,7

Kultur och fritid 2,0 1,3 0,7

Utveckling och flerspråkighet 0,8 0,0 0,8

Summa 16,4 11,2 5,3

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING,  KULTUR OCH FR IT ID
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Ett år av omställningar men också av 
satsningar och digitala kliv

Årets viktigaste händelser
Året som gått har präglats av den globala pandemin. Soci-
altjänsten har prövats på nationell, regional och lokal nivå. 
Behovet av information och samordning har varit stort. En 
av utmaningarna har varit att gå i takt med myndigheters 
rekommendationer och riktlinjer.

Under året har sektorn fokuserat på rutiner och arbetssätt 
för att säkerställa att socialtjänstens målgrupper erbjuds 
en bostad som motsvarar behov och utan långa väntetider. 
Omstruktureringen har medfört ökad rättssäkerhet för den 
enskilde samt en ökad kostnadseffektivitet.

Från årsskiftet tillhör vuxenutbildningen sektorn och ingår 
i Härryda framtid. En gemensam organisation underlättar 
samverkan och samarbete och ger bättre förutsättningar för 

att kunna kraftsamla kommunens arbetsmarknadsåtgärder. 
Kommunala beredskapsjobb, jobbspår och korta yrkesut-
bildningar på vuxenutbildningen är insatser under året som 
har bidragit till att förhindra ökat bidragsberoende. 

Vid sidan av pandemin har sektorn tagit stora digitala kliv inom allt från vårdplaneringar och distans-
undervisning till nya mötesformer. Satsningar har gjorts för att utöka stödet till barn och föräldrar,  
men också till personer med psykisk ohälsa. 2020 var också året då vuxenutbildningen flyttade över  
till Härryda framtid som nu står ännu bättre rustad att nå målet Sveriges lägsta arbetslöshet.

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
SOCIALTJÄNST

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för socialtjänst har som uppdrag att 
bidra till goda livsvillkor hela livet för människor 
som vistas i Härryda kommun. Detta uppnås 
genom att erbjuda äldreomsorg, omsorg om 
funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, 
kommunal hälso- och sjukvård, integration, 
arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning.

t

Vuxenutbildningen flyttades över till verksamheten 
Härryda framtid i syfte att skapa bättre förutsättningar 
för kommunens arbetsmarknadsåtgärder.
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En effektiv bemanning genom samplanering och gemen-
sam bemanningsenhet har utvecklats under året. Det har 
också medfört att funktionsstöd har kunnat erbjuda med-
arbetare bättre anställningsvillkor genom rätt till heltid. En 
förändring som genomförts utan ökade personalkostnader.

För att stärka stödet till personer med psykisk ohälsa, sam-
sjuklighet och beroendeproblematik har särskilda socialpsy-
kiatrihandläggare och ett psykiatriteam utsetts och Kreativt 
center har utökat sina öppettider.

Orosanmälningar kring barn som far illa har ökat under 
året. Verksamheten har medvetet och strukturerat arbetat 
med öppna stödinsatser till barn och föräldrar utifrån 
inriktningen ”hemma först” i syfte att förhindra att barn 
placeras. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Grunduppdraget inom vård och omsorg utgår från lagstift-
ning och präglas av ett salutogent förhållningssätt och en 
helhetssyn med utgångspunkt från den enskildes behov och 
alla människors lika värde. Inom verksamheten har fram-
gångsfaktorer för att bibehålla rättssäkerhet och patient-
säkerhet varit ett nära ledarskap, en efterlevnad av rutiner 
och riktlinjer, god tillgång till skyddsutrustning, kompetens 
hos medarbetare samt en mycket god samverkan 
både internt och externt. Brukarundersök-
ningen inom områdena bemötande, 
trygghet samt delaktighet och 
inflytande visar på goda resultat.  

Hälsa och bistånd präglas av 
en rättssäker handläggning 
och tillhandahållande av 
förebyggande insatser samt 
en god och säker hälso- och 
sjukvård till kommunens 
invånare, utifrån målgrupp 
och behov. Arbetet ska präglas 
av god kvalité i utredningar 
och beslut. Antalet vuxna med 
missbruk eller samsjuklighet som 
varit placerade är totalt sätt på en lägre 
nivå jämfört med de senaste fem åren. 
Däremot har andelen tvångsvård ökat.

Grunduppdraget för verksamhetsområdet funktionsstöd 
syftar till att skapa social trygghet och öka möjligheten till 
ett självständigt liv till invånare med funktionsnedsättning. 
Inom bostad med särskild service ligger fortsatt fokus på att 
utföra boendeinsatsen genom en vårdnivå som motsvarar 
brukarens behov samt möjliggöra en boendekarriär. 

Samplaneringen har påbörjats under året. Där är syftet att 
öka personalkontinuitet och kompetens samt att medarbe-
tarnas rätt till heltid förväntas trygga kompetensförsörjning.

Verksamhetsområdet för Härryda framtid bygger på idén 

om alla kommuninvånares möjlighet till arbete, studier 
och egenförsörjning. Pandemin har resulterat i att vuxen-
utbildningen har bedrivit distansundervisning. Flykting-
mottagandet och elever på sfi samt grundläggande nivå 
har minskat. Arbetslösheten har ökat i kommunen och då 
främst bland ungdomar. För att möta detta har verksam-
heten infört nya flexibla och samordnade insatser som ska 
hjälpa människor till egenförsörjning.

Barn och familj ska främja social trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och öka möjligheten till ett självständigt liv. 
Verksamheten har under flera år sett en stadig ökning av 
antalet anmälningar. En del av anmälningarna kan kopplas 
direkt till pandemin och rör barn som redan innan pande-
min befunnits i utsatta familjer. Antal barn som någon gång 
varit placerad utanför hemmet under året har minskat. 
Jämfört med förra året så har andelen barn som återaktuali-
serats ökat något.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektor för socialtjänst redovisar ett överskott på 27,5 mnkr 
som helhet. Överskottet består till stor del av förseningen 
av äldreboendet på Säteriet, som återfinns inom verksam-

hetsområdet ledning. 

Vård och omsorg redovisar ett överskott på 
5,5 mnkr, vilket kan härledas till en läg-

re beläggningsgrad boendena i egen 
regi och minskade resekostnader 

inom dagverksamheten.

Hälsa och bistånd redovisaar 
ett underskott på 1,8 mnkr 
vilket främst beror på ökade 
kostnader för placeringar av 
vuxna med missbruk och/eller 
samsjuklighet som redovisar 

ett underskott på 3,2 mnkr. 
Samtidigt som sjuksköterskeenhe-

ten och rehabenheten tillsammans 
redovisar ett överskott på 2,2 mnkr. 

Funktionsstöd redovisar ett överskott på 
2,9 mnkr som främst beror på överskott inom 

verksamheten för korttidsboenden samt ledsagar- och 
avlösarservice där antalet insatser varit färre som en följd av 
pandemin. 

Härryda framtid redovisar ett överskott på 4,2 mnkr, varav 
vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 3,2 mnkr. 
Detta beror huvudsakligen på att färre elever sökt regionala 
yrkesutbildningar samt ökat statsbidrag för yrkesutbild-
ningar som kommunen bedriver.

Ett överskott på 1,7 mnkr redovisas inom barn och familj, 
vilket främst beror på lägre placeringskostnader för barn och 
unga som tillsammans redovisar ett överskott på 1,9 mnkr. 

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
SOCIALTJÄNST

t
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I överskottet ingår intäkter från Migrationsverket avseende 
ensamkommande barn och unga.

INVESTERINGSANALYS
Sektorn redovisar ett överskott på totalt 2,8 mnkr gällande 
investeringar. Överskottet består främst av datainventarier 
där anslaget inte nyttjas under året. Datainventarier redo-
visar en budgetavvikelse på 1,5 mnkr och återfinns inom 
verksamheten sektorsledning. Reinvesteringar redovisar 
ett överskott på 0,9 mnkr och återfinns inom samtliga 
verksamheter.

Framtiden
Pandemin som drabbat världen kommer att fortsätta 
påverka framtidens socialtjänst inom en rad olika områ-
den. Behovet av att utveckla äldreomsorgen och påskynda 
hälso- och sjukvårdens omställningsarbete ”Nära vård” har 
både synliggjorts och välkomnats. Omstruktureringen stär-
ker vårdkedjan samtidigt som arbetet bedrivs mer person-
centrerat. Den medicinska kompetensen inom äldreomsor-
gen behöver stärkas utan att återgå till äldre tiders sjukhem 
med fastställda rutiner och utan individuellt hänsynstagan-

de. Införande av ett gemensamt dokumentationssystem, 
framtidens vårdinformationsmiljö (fvm) kommer att stödja 
utvecklingen där patienten/brukaren lättare kommer att 
kunna ta del av sin dokumentation. 

Ett förebyggande och rehabiliterande synsätt behöver stå 
i fokus och då krävs kontinuerlig kompetensutveckling. 
Inom ramen för den statliga satsningen ”Vårdens medar-
betare” har vårdpersonal utbildats på vuxenutbildningen 
under hösten. Fler liknade utbildningar planeras.

En trolig konsekvens av pandemin är ett ökat behov av 
försörjningsstöd, stöd till våldsutsatta och till personer med 
beroendeproblematik samt en ökad arbetslöshet under 
åren som följer. Med Härryda framtid är sektorn väl rustad 
för att kunna erbjuda individuella, flexibla och samordnade 
arbetsmarknadsåtgärder.

De senaste åren har verksamheter inom socialtjänsten 
upphandlats och privata utförare utgör nu en betydande 
del av totala verksamheten och beslut är tagna om fortsatt 
konkurrensutsättning. För att kvalitetssäkra upphandlad 
socialtjänst och för att bli en god samverkanspartner för 
externa utförare inrättas en beställarfunktion näst- 
kommande år.

En framgångsfaktor för god kvalitet i den allt mer speciali-
serade socialtjänsten är samverkan med andra. Under året 
har beslut tagits om en gemensam familjerätt för kom-
munerna Härryda, Mölndal och Partille med placering i 
Partille. Fler verksamheter kommer att prövas på liknande 
sätt under år 2021.  

Pandemin har påverkat den digitala utvecklingen på ett 
gynnsamt sätt. Digitala möten, vårdplanering på distans 
och distansundervisning inom vuxenutbildningen är några 
exempel som kommer att finnas kvar och utvecklas även 
efter pandemin. n

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
SOCIALTJÄNST

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 153,1 154,2 144,8
Bidrag 82,4 77,3 102,5
Summa intäkter 235,5 231,4 247,4

Personalkostnader 517,4 525,4 511,1
Köp av huvudverksamhet 206,9 208,3 211,6
Avskrivn/internränta 4,2 4,2 4,2
Övriga kostnader 203,3 203,0 209,1
Summa kostnader 931,9 940,9 935,9

Nettokostnader 696,4 709,5 688,6
Budgetavvikelse 27,5 -13,0 -21,6

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 848 808 827 830

Äldreboende, antal platser 296 288 288 288

Hemtjänst, antal personer 719 718 705 687

Ekonomiskt bistånd, antal 
hushåll 395 412 419 390

Genomsnittlig kostnad per hushåll 63 65 66 57

Placerade barn och unga, antal 88 102 116 92

Placerade vuxna, antal 20 26 28 26

Bostäder till funktionsnedsatta 126 127 122 115

Daglig verksamhet,  
antal personer 131 121 117 113

Heltidsläsande elever i gymnasial 
vuxenutbildning, antal 194 200 182 166

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse
Sektorsledning 80,9 65,8 15,1
Vård och omsorg 199,9 194,5 5,5
Hälsa och bistånd 164,2 166,0 -1,8
Funktionsstöd 139,6 136,7 2,9
Härryda framtid 62,6 58,4 4,2
Barn och familj 76,7 74,9 1,7
Summa 723,9 696,4 27,5

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 1,8 0,0 1,8
Vård och omsorg 2,3 2,1 0,2
Hälsa och bistånd 0,3 0,0 0,2
Funktionsstöd 0,5 0,5 0,0
Härryda framtid 0,5 0,0 0,5
Barn och familj 0,2 0,0 0,2
Summa 5,5 2,7 2,8
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Utvecklar och bygger ut elnätet
2020 var ett händelserikt år för Härryda Energi med många utförda investeringsprojekt, hög 
kundnöjdhet samt en ny verksamhet i drift- och underhåll av den kommunala gatubelysningen. Bolaget 
har under året genomfört planerade åtgärder och det ekonomiska resultatet blev bättre än beräknat. 

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG –  HÄRRYDA ENERGI  AB

Årets viktigaste händelser
Vädersäkrings- och kvalitetsprojekt har genomförts i bland 
annat Flahall, Åsliden, Härsjösand-Bockö, centrala Hindås och 
Hårskered-Finnsjön. Bussterminalen i Mölnlycke har fått en ny 
nätstation samt kabel för laddning av elbussar och nya kunder 
har anslutits i bland annat Mölnlycke Fabriker. Kommunens ut-
byggnad av VA-nätet medför flera projekt med nya nätstationer. 
Elmätarna har till följd av nya lagkrav bytts ut hos samtliga kun-
der vilket slutfördes under våren 2020. Under hösten 2020 har 
Härryda Energi utökat verksamheten med drift- och underhåll 
av den kommunala gatubelysningen. Vid årsskiftet 2020/2021 
övergick ägandet av gatubelysningen till Härryda Energi.     

Måluppfyllelse 
Härryda Energi har genomfört de åtgärder som planerades i 
budgeten och uppnått de uppsatta målen. 

Ekonomi 
Resultatet före bokslutsdispositioner uppgår till 25,4 mnkr, vilket 
är 8 mnkr bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen jämfört 

med budget beror till stor del på högre intäkter för nyanslutning-
ar. Resultat efter bokslutsdispositioner är 1,4 mnkr. Resultatet 
efter koncernjustering uppgår till 20,2 mnkr. Elhandelns omsätt-
ning är 2,2 mnkr vilket är i nivå med omsättningen 2019.

Investeringarna blev 41,9 mnkr, vilket är 1,8 mnkr högre än 
budget. Anledningen är främst att fler nyanslutningsprojekt 
genomförts samt att samförläggningsprojekt ledda av externa 
aktörer möjliggjordes.  

Framtiden 
2021 planeras projekt med syfte att förbättra och förstärka 
elnätet med fokus på kvalitet och driftsäkerhet. Detta genom 
fler slingor i högspänningsnätet och automation i transforma-
torstationer, men även genom förstärkning av befintligt nät 
genom kabelbyten eller kablifiering av befintliga ledningar. 
Exempelvis ska en ny slinga byggas i Björröd för högspän-
ningsnätet samt att området kring Hornasjövägen kommer 
att förstärkas. Nyanslutningar görs löpande under året och då 
Härryda är en expansiv kommun så kommer stort fokus ligga 
på att leverera god kvalitet i rätt tid till våra nya kunder.  n

Uppdragsbeskrivning
Härryda Energi är ett helägt kommunalt bolag som 
har till uppgift att distribuera ledningsbunden energi 
inom kommunens område. Uppdraget tillåter 
även att tillhandahålla elförsäljning, vilket sker i 
dotterbolaget Härryda Energi Elhandel AB.

Siffror i sammandrag, mnkr 2020 2019

Summa intäkter, mnkr 132,3 122,9

Summa kostnader, mnkr 104,7 95,2

Resultat före bokslutsdispositioner, mnkr 25,4 24,9

Balansomslutning, mnkr 529 509
Soliditet, procent 34 32

Ägarandel, procent 100 100

Antal årsarbetare 34 33

Kommunens utbyggnad av vatten- och 
avloppsnätet har medfört flera projekt 
med nya nätstationer.
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Årets viktigaste händelser
51 nya bostäder stod klara i kvarteret Tallspinnaren i 
Mölnlycke under hösten och uthyrningen för ytterligare 
102 nya bostäder i centrala Landvetter inleddes i 
december. Kvarteret Tallspinnaren har utrustats med 
solceller på taket som förser allmänna utrymmen 
med el, vilket är ett led i Förbos arbete för att minska 
klimatpåverkan. Pågående områdesutveckling på 
Säteriet i Mölnlycke har rönt stort intresse och flera 
studiebesök har genomförts.  Stora renoverings- 
och underhållsprojekt har fortsatt, bland annat i 
bostadsområdena Säteriet och Stommen i Landvetter. 
Indragning av fiber till alla lägenheter pågår och 
beräknas vara klart 2022. Under den pågående pandemin 
har arbeten i den löpande förvaltningen fokuserats 
på akuta åtgärder för att i möjligaste mån undvika 
smittspridning. Personal har kunnat ställa om till 
distansarbete och ökat den digitala kommunikationen 
både internt och externt. 

Måluppfyllelse
I ägardirektiven har kommunerna angivit två 
ekonomiska mål som innebär att direktavkastningen 
ska uppgå till minst 3,5 procent och soliditeten vara 
minst 20 procent. Bolaget ska även i enlighet med 
ägardirektivet, tillhandahålla ett varierat bostadsbestånd 
av god kvalitet, samverka med ägarkommunerna kring 
boende för grupper med särskilda behov, präglas av ett 
aktivt miljöarbete, bidra till integration och mångfald 
samt ta ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i 
ägarkommunerna.  

De övergripande målen – nöjda kunder och nöjda 
ägare, mäts bland annat genom enkäter. Resultatet 
för serviceindex gick från 78 till 79. Stor effekt kunde 
noteras inom utemiljö där Förbo vidtagit en rad åtgärder. 
Tillgänglighet och nåbarhet är områden att fortsätta 
arbeta med. Hyresgästerna är nöjda med bemötande 
och trivseln i både lägenheter och områden. Resultatet 
i ägarmätningen visar att tillfrågade politiker och 
tjänstemän i de fyra kommunerna skattar Förbo på en 
hög nivå, 79 på en skala 1–100.

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgick till 93 mnkr för 
perioden. Hyresförhandlingen innebar en höjning med 
i genomsnitt 1,99 procent från 1 januari. Hyresnivån för 
bostadslägenheter uppgick i genomsnitt till 1 168 kr per 
kvm. Av låneportföljen har 53 procent en räntebindning 
på kortare tid än ett år. Outnyttjade checkkrediter 
uppgick vid periodens slut till 74 mnkr. Under perioden 
har fastighetsunderhåll motsvarande 216 mnkr utförts 
och 196 mnkr har investerats i nyproduktion.

Framtiden
En ny affärsplan för de kommande fem åren har tagits fram. 
Fokus ligger på fyra strategiska områden; skapa fler bostäder, 
agera hållbart, ha fokus på kunden och vara en attraktiv 
arbetsplats. Efterfrågan på bostäder i regionen är fortsatt 
mycket hög och intresset för att samverka inom hållbarhets- 
frågor från olika håll är stort. Under den kommande femårs-
perioden ska ytterligare 500 nya bostäder skapas både i egen 
regi och genom samarbeten med andra aktörer. n

Hållbarhet viktigt när  
framtidens bostäder skapas 
Under året jobbade Förbo vidare med att utveckla bostads-
bestånden i både Mölnlycke och Landvetter. Nya bostäder 

stod klara i kvarteret Tallspinnaren och bolagets satsning på 
hållbarhet fortsatte.

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG –  FÖRBO AB

Uppdragsbeskrivning
Förbo ägs av Härryda (42,0 %), Mölndals (27,6 %), 
Lerums (21,4 %) och Kungälvs kommun (9,0 %). 
Bolaget ska främja ägarkommunernas bostadsförsörj-
ning. Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt och med 
möjlighet till boendeinflytande, förenat med ett etiskt, 
miljömässigt och socialt ansvarstagande. I stort sett hela 
beståndet är bostäder och specialbostäder.

Förbo AB, mnkr 2020 2019

Intäkter, mnkr 523,7 502,3

Kostnader, mnkr -431,1 -422,4

Resultat före bokslutsdisp, mnkr 92,6 80,0

Tillgångarnas värde 3 449 3 126

Direktavkastning marknadsvärde, procent 3,6 3,5

Soliditet, procent 32 34

Ägarandel, procent 42 42

Antal årsarbetare 63 64
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Årets viktigaste händelser
Verksamheten har anpassats kontinuerligt utifrån 
rådande läge kring covid-19. 

Strategisk kommunikation är fortsatt prioriterat för 
transparens och dialog med medborgare samt för 
att kunna svara på remisser från Trafikverket och 
liknande som berör Landvetter Södra. Vidare har 
digitala mötesformer utvecklats och ett arbete framåt 
för ett effektivt genomförande är prioriterat för hela 
konsortiet. Parterna i konsortiet är förutom Landvetter 
Södra Utveckling Ab och Härryda kommun: gbj Bygg, 
Nord, Riksbyggen, Serneke, Skanska med Boklok och 
Wallenstam. Tre heltidsanställda arbetar i bolaget.

Måluppfyllelse 
Bolaget har fyra politiska inriktningsmål som syftar till 
att skapa en attraktiv stad att leva, verka och bo i. Inrikt-
ningsmålen är att staden som utvecklas ska vara mänsklig, 
modern, internationell och innovativ. Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål konkretiseras i bolagets verksamhetsplan och 
signerade avtal med konsortiet där delmål förtydligas och 
följs upp kontinuerligt.

Ekonomi
Resultatet för bolaget är ett nollresultat enligt budget. Totala 
kostnader uppgår till dryga 5,3 mnkr varav 1,3 mnkr är 
processkostnader vilka har vidarefakturerats till konsortiet.  

Totalt har bolaget därmed haft 3,7 mnkr i kostnader för 
utveckling av projektet Landvetter Södra. 1,2 mnkr är 
fysisk utveckling och huvudsakligen arbete inom ramen 
för planer och markutveckling. Marknad och kommu-
nikation har medfört 1,0 mnkr och avser ytterligare 
insatser för marknadsföring och pr. Resterande 1,5 mnkr 
är overheadkostnader som vd och övriga administrativa 
tjänster och lokaler.   

Framtiden
Fokus för 2021 är fortsatt en robust totalekonomi och 
organisation för utvecklingen. Viktigt för konsortiet 
blir det planförberedande arbetet för genomförande av 
den första etappen av Landvetter Södra. Den fysiska 
utvecklingen går i takt med kommunens fördjupade 
översiktsplan för Landvetter Södra och Trafikverkets 
utredningar kring järnvägen. n

Uppdragsbeskrivning
Bolagets övergripande syfte är att skapa nytta för 
Härryda kommun och dess invånare. För bolaget 
innebär det specifikt att planera och förverkliga en ny 
hållbar stad inom kommunen, kallad Landvetter Södra. 
Att etablera Landvetter Södra är av central betydelse 
för kommunens långsiktiga utveckling. Idén om 
Landvetter Södra bygger på insikten om att det nu 
finns en unik möjlighet att utveckla kommunen genom 
att bygga en hållbar stad från grunden, med plats för 
minst 25 000 invånare.

Landvetter Södra utveckling AB, mnkr 2020 2019

Summa intäkter 5,0 3,5 

Summa kostnader -5,0 -3,5 

Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 

Balansomslutning 2,1 1,5 

Soliditet, procent 41 62 

Ägarandel, procent 100 100

Antal årsarbetare* 3 2

*Inhyrda från Härryda kommun, vd, marknadsansvarig och projektledare.

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG – LANDVETTER SÖDRA UTVECKLING AB

Fokus på organisation och ekonomi 
Fokus har under året legat på att bygga upp en robust organisation i konsortiet. Arbetsgrupper har 
bildats för att hantera totalekonomin, genomförandefrågor samt en gemensam målbild. Systerskapsavtal 
har signerats av Härryda kommun och Namyangju i Sydkorea. Kunskapsutbyte ska ske mellan länderna. 
Samarbetet stärker Sveriges internationella satsningar för stärkt näringsliv och innovation. 
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Med hållbar utveckling i sikte
Härryda kommun ska bidra till hållbar utveckling genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet 
med Agenda 2030. Kommunen har goda förutsättningar att göra detta och under året har flera viktiga 
steg tagits i arbetet för hållbar utveckling.

Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

Nuläget i Härryda kommun
Härryda kommun har goda förutsättningar för att ta täten 
och bidra till en hållbar utveckling i regionen. Kommunen 
placerar sig på fjärde plats i en ranking av kommuners 
lokala måluppfyllelse av de globala hållbarhetsmålen. 
Rankingen bygger på ett antal nationellt framtagna indika-
torer och är sammanställd av tidningen Dagens Samhälle. 
Rankingen visar att kommunens strategiska läge nära en 
storstad och dess socioekonomiska förutsättningar innebär 
goda förutsättningar. 

I slutet av 2019 togs välfärds- och miljöbokslut fram för 
att synliggöra hur nuläget i kommunen ser ut utifrån den 
sociala respektive miljömässiga dimensionen. Boksluten 
visar generellt på goda resultat men också att det finns lokala 
skillnader inom kommunen mellan olika orter och befolk-
ningsgrupper. Under våren 2020 genomfördes flera insatser 
för att sprida kunskapen om bokslutens resultat då de utgör 
en viktig grund i kommande verksamhetsplanering.

Strategisk plan med fyra insatsområden
Arbetet med Agenda 2030 är ett långsiktigt prioriterat 
område. 2019 antog kommunfullmäktige Strategisk plan för 
Agenda 2030. Planen pekar ut fyra insatsområden där särskilt 
fokus ska läggas framöver; fossilfri kommun, psykisk hälsa, 
biologisk mångfald och ungas delaktighet. Ett hållbarhets-
strategiskt program ska utarbetas för att peka ut långsiktiga 
mål och inriktning. Arbetet har påbörjats under året. 

Öka ungas delaktighet
Under hösten genomfördes enkäten Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (lupp) bland elever i årskurs 8 och års-
kurs 2 på gymnasiet. Enkäten syftar till att följa upp ungas 
livssituation och ge ett underlag för beslut som rör barn 
och unga. Resultatet visar att ungefär hälften av de unga vill 
vara med och påverka frågor som rör den egna kommu-
nen. I årskurs 8 har andelen som vill vara med och påverka 
ökat marginellt sedan 2017 men på gymnasiet har andelen 
minskat med tio procentenheter. Andelen unga som tror 

t

Kommunfullmäktige fastställde i december en strategisk plan för arbetet med 
Agenda 2030. Planen anger strategier för arbetet och fyra insatsområden som 
förvaltningen ska lägga fokus på: Fossilfri kommun 2030, fokus på psykisk hälsa, 
stärka den biologiska mångfalden samt öka ungas delaktighet. 
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sig ha möjlighet att föra fram sina åsikter till beslutsfattare i 
kommunen har ökat i båda åldersgrupperna. 

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 
2020. Kommunen har utsett en barnrätts-
samordnare med uppdrag att stötta 
verksamheterna i arbetet för barns 
rättigheter. 

Ungdomsrådet har under året bland 
annat diskuterat ny översiktsplan, 
trygghetsfrågor, psykisk hälsa, 
drogförebyggande arbete och bud-
getprocessen. 

Ungdomsrådet består av två repre-
sentanter från varje kommunal hög-
stadieskola och åtta representanter från 
gymnasieskolan.

Elever i årkurs 7– 9 från två av kommunens skolor har i 
samverkan med åtta lokala företag arbetat med projektet 
”Tillsammans för Agenda 2030”. Eleverna har fått lära 
sig mer om hur företagen arbetar och sedan fungerat som 
hållbarhetskonsulter till dem. 

I oktober genomfördes Ung & hållbar, en dag där elever 
i årskurs 9 från fyra av kommunens skolor deltog digitalt 
i föreläsningar och diskussioner kring hållbarhetsfrågor. 
Företrädare från FN, regering, kommun, civilsamhälle, 
näringsliv och akademi medverkade. 

Fokus på psykisk hälsa
Under våren 2020, innan pandemin, genomfördes den 

nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor bland 
invånare i åldern 16 – 84 år. Cirka 80 procent 

av männen och 70 procent av kvinnorna 
upplever en god hälsa. Kvinnor har 

symptom som kan kopplas till psykisk 
ohälsa i högre utsträckning än 
män. Två procent uppgav att de 
någon gång under det senaste året 
funderat på att ta sitt liv. Män har 
självmordstankar i högre utsträck-
ning än kvinnor.

Vad gäller unga visar lupp-enkäten att 
majoriteten mår mycket eller ganska bra. 

Dock kan noteras att det är en stor skillnad 
i upplevd hälsa mellan pojkar och flickor. 60 

procent av flickorna i de båda årskurserna uppger en god 
hälsa jämfört med 80 procent av pojkarna. Andelen flickor 
på gymnasiet som uppger sin hälsa som ganska eller mycket 
dålig är nästan 20 procent vilket kan jämföras med knappt   
5 procent bland pojkarna. 

Härryda kommun arbetar med två metoder för att mot-
verka psykisk hälsa. Under året har utbildningsinsatser i 
metoden mhfa (Mental Health First Aid), ”Första hjälpen 
till psykisk hälsa” genomförts. mhfa syftar till att rusta 
medarbetare att upptäcka, reagera på och hantera tecken 

Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

t

Cirka 80 procent av männen och 70 procent av 
kvinnorna upplever att de har en god hälsa.  

Det visar folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som 
genomfördes under året.
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Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

på psykisk ohälsa. 23 personer har deltagit i mhfa-kurs 
under året. Totalt har 130 personer inom förvaltningen 
utbildats sedan starten 2019. Genom yam (Youth Aware of 
Mental Health) får elever i årskurs 8 kunskap om psykisk 
hälsa och ohälsa samt vad de kan göra om någon mår 
dåligt. Tre nya yam-ledare utbildades under våren. yam 
genomfördes på två av sex kommunala skolor. 

Flera utåtriktade arrangemang har genomförts gentemot 
skolelever och allmänhet för att uppmärksamma psykisk 
hälsa, suicidprevention och våld i nära relationer. 
Föreläsningar och workshops har erbjudits för publik 
både på plats och digitalt för att öka förutsättningar för 
deltagande.

Fossilfri kommun 2030
2018 släpptes det ut motsvarande 3,5 ton koldioxidekvi-
valenter per invånare i kommunen. Detta innefattar de 
utsläpp som genererats inom kommunens gränser. För att 
få hela bilden måste även de konsumtionsbaserade utsläp-
pen av växthusgaser räknas in. Naturvårdverket beräknar 
dessa till cirka 8 ton per person och år i Sverige. Utsläppen 
minskar, men inte tillräckligt fort. För att nå 1,5-graders- 
målet i enlighet med Parisavtalet behöver de globala ut-
släppen vara högst 1 ton per person och år till 2050.

Inom ramen för Klimat 2030 arbetar Härryda kommun 
tillsammans med samtliga kommuner i länet för att skapa 
en fossiloberoende region till 2030. I november antog 
kommunstyrelsen elva klimatlöften inför 2021. Sedan 
tidigare pågår arbete med bland annat utfasning av fossila 
engångsprodukter och med att minska klimatbelastningen 
vid byggnation. Ett förslag på nytt arbetssätt för möbel-
hantering har utarbetats under året. Syftet är att minska 
kostnaderna för inköp av nya möbler, minska mängden 
avfall och öka graden av återbruk, vilket också är en del av 
kommunens antagna klimatlöften. 

Under året har kommunen arbetat tillsammans med explo-
atörer i bland annat detaljplanerna för Säteriet och Möln-
lycke fabriker för att främja hållbart resande på sikt. En 
mobilitetsutredning ligger till grund för dialog och beslut 
om minskning av antalet parkeringsplatser om exploatö-
ren avser att genomföra åtgärder så som att göra plats för 
bilpool, främja kollektivtrafik och genomföra cykelåtgärder. 

Stärka den biologiska mångfalden
Kulturlandskapen är viktiga för att bevara den biologiska 
mångfalden. En aktuell kartläggning visar att 5,7 procent 
av kommunens totala yta utgörs av jordbruksmark. Jord-
bruksmarken har minskat under flera år och de ytor som 
tidigare var jordbruksmark är till stor del bebyggda. Över-
siktsplanens utvecklingsinriktning pekar bland annat på 
vikten av att värna och utveckla gröna och blå stråk samt 
viktiga landskapsmiljöer för att främja biologisk mångfald.

30 procent av inköpskostnaden för kommunens livsmedel 
utgörs av ekologiskt producerade livsmedel, vilket innebär en 
minskning från föregående år. Enligt Jordbruksverket främjar 
ekologisk odling biologisk mångfald bland annat på grund av 
minskade utsläpp av bekämpningsmedel i mark och vatten. 

Storåns dalgång har en viktig funktion för biologisk mång-
fald eftersom dalgångens kulturlandskap erbjuder bo-
platser och platser för att söka föda för flera hotade arter. 
Under året har ett pollineringsprojekt startats i Rävlanda 
i samverkan med Länsstyrelsen för att skapa spridnings-
korridorer och utöka livsmiljöer ytterligare för hotade 
pollinatörer i dalgången. 

Härryda kommun har under året påbörjat ett projekt där 
grisar använts för att bekämpa den invasiva arten parkslide. 
Invånare har hjälpt till att titta till och sköta om grisarna. 
Projektet som pågår under två år har rönt stor uppmärk-
samhet både i lokal och nationell media.  n

Ekar som togs tillvara i 
samband med bygget 
av Mölnlycke fabriker 

blev till vackra och 
robusta lekredskap i 

Wendelsebergsparken. 
Här på Skogsleken 

utmanas och inspireras 
barn till lek.

Biologisk mångfald: 2019 flyttades tre plantor 
av den fridlysta orkidén grönvit nattviol från 
området där den nya skolan i Hindås byggs, 
till en äng i Rävlanda. Uppföljningen under 

2020 visade att en av tre plantor blommade. 
Blomning indikerar en lyckad återetablering.
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Övrigt
BEGREPPSFÖRKLARING

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom som kommunen stadigvarande 
innehar, exempelvis värdepapper, fastigheter och  
anläggningar.

Avskrivningar
Avskrivning innebär att det bokförda värdet av en 
anläggningstillgång minskas. De sker enligt planmässig 
värdeminskning till följd av ålder och förslitning. 

Avsättningar
Avsättningar är en ekonomisk förpliktelse vars belopp 
eller förfallotidpunkt inte är helt bestämd.

Balanskrav 
Kommunsektorns balanskrav innebär att kommuner och 
landsting ska upprätta budgeten för nästa kalenderår så 
att intäkterna överstiger kostnaderna. 

Balansräkningen 
Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut fördelad 
på tillgångar och skulder. 

Driftredovisning 
Redovisar utfallet av kostnader och intäkter för den 
löpande verksamheten under året jämfört med budget.

Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar och skulder, det vill säga den 
del som finansierats av egna resultat.

Kassaflödesanalys
Beskriver hur årets drift-, investerings- och låneverk- 
samhet påverkar rörelsekapitalet.

Finansnetto 
Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, 
huvudsakligen räntor.

Investeringsredovisningen 
Beskriver hur investeringsutgifter under året fördelat sig 
på olika sektorer, jämfört med budget.

Komponentredovisning
Avskrivningstiden för en anläggningstillgång ska spegla 
hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt 
förbrukas. För betydande komponenter måste skillnader 
i förbrukning och nyttjandeperioder beaktas. Det innebär 
exempelvis att en fastighet delas upp i flera betydande 
komponenter, exempel fastighetens stomme, med olika 
avskrivningstider.

Koncernredovisning
En koncernredovisning är en redovisning för ett moder-
företag (i detta fall Härryda kommun) och dess dotter- 
företag sammanställs som om dessa vore en enda ekono-
misk enhet. De koncerninterna transaktionerna mellan 
tas bort. En koncernredovisning innehåller en förvalt-
ningsberättelse, en balansräkning, en resultaträkning,  
en kassaflödesanalys samt noter. 

Kortfristiga skulder 
Lån och övriga skulder med en löptid på ett år eller 
kortare.

Likviditet 
Beskriver betalningsberedskapen på kort sikt,  
exempelvis kassa och bankmedel.

Långfristiga skulder
Lån och övriga skulder med löptid längre än ett år.

Nettoinvestering 
Investeringsutgifter minus investeringsinkomster.

Omsättningstillgångar 
Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk  
eller innehav är omsättningstillgångar, till exempel  
likvida medel och kortfristiga fordringar.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter som ska belasta det 
år de tillhör.

Resultaträkningen 
En sammanfattning av årets kostnader och intäkter och 
visar årets resultat.

Skatteintäktsutveckling 
Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning

Självfinansieringsgraden 
Visar hur mycket av årets investeringar som finansieras  
med egna medel.

Soliditeten
Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 
Soliditeten är eget kapital satt i relation till de totala 
tillgångarna.

Begreppsförklaring för  
räkenskaper och ekonomisk ställning
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Övrigt
REVIS IONSBERÄTTELSE

t

Page 221 of 439



75

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Övrigt
REVIS IONSBERÄTTELSE
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En kortversion av 
årsredovisningen skickas ut 
till alla hushåll och företag 
i Härryda kommun.

Page 224 of 439



  1 (1) 

  

 2021-03-04  

Ekonomi och upphandling 

Helena Hatheyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra utskick till KS den 4 mars - delar i årsredovisning 2020 

 

Årsredovisningen har kompletteras med: 

• Kommunstyrelsens ordförande. Sidan 4.  

• Effekter av covid 19. Sid 9-10.  

• Jämförelser inom GR- kommuner. Delar av sida 33-34.  

• Koncernens resultat 2020 har justerats från 263,4 mnkr till 270,8 mnkr efter 

samråd med revisionen. Det påverkar räkenskaperna samt beskrivningar av 

koncernens ekonomiska ställning. 

 

Finns tillgängligt i Meetings. 

 

 

I samband med utskick till KF den 15 mars kompletteras årsredovisningen med uppgif-

ter på sidan 33-34. 

 

Även mindre korrekturjusteringar kommer göras. 

  

 

Vänligen 

 

 

Helena Hatheyer 

Redovisningschef 

Härryda kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 80        Dnr 2021KS75 

Ekonomiska planeringsförutsättningar inför driftbudget/plan 2022-2024 
och investeringsbudget/plan 2022-2026  

  
Kommunfullmäktige ska den 17 juni 2021 fatta beslut om driftbudget/plan inför perioden 
2022-2024 och investeringsbudget/plan 2022-2026. I samband med beslutet fastställs även 
mål och inriktningar för perioden. 
 
 Inför kommunfullmäktiges beslut arbetar den politiska organisationen parallellt med 
förvaltningen i syfte att ta fram underlag inför kommunfullmäktiges beslut. Dokumentet 
Ekonomiska planeringsförutsättningar budget/plan 2022-2024 (2026) redovisar förvaltningens 
bedömning av det ekonomiska läget och de ekonomiska och praktiska förutsättningar som 
ingår i det kommande budget och planeringsarbetet. Dokumentet innehåller en uppdatering av 
befintlig politiskt fastställd plan med bland annat befolkningsförändringar, förändringar av 
skatte- och statsbidragsprognos och löneutfall. Drift-resultatet för år 2024 är uppdaterad med 
konsekvenser av fastställd investeringsplan. 
 
 De ekonomiska planeringsförutsättningarna utgår från att de finansiella målen ska uppnås 
utan förändringar av den kommunala skattesatsen. 
 
 Förvaltningen bedömer att de redovisade förutsättningarna i kombination med befintliga 
styrdokument, samt nu gällande flerårsplanering kan ligga till grund för det kommande 
budgetarbetet. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 februari 2021 
 Ekonomiska planeringsförutsättningar, budget/plan 2022-2024 (2026) 

 

Beslut 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige noterar de ekonomiska planeringsförutsättningar som ligger till grund 
för förvaltningens arbete med budget/plan inför perioden 2022-2026. 
 

---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-02   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS75 042 

 

 

Ekonomiska planeringsförutsättningar inför 
driftbudget/plan 2022-2024 och investeringsbudget/plan 
2022-2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige noterar de ekonomiska planeringsförutsättningar som 
ligger till grund för förvaltningens arbete med budget/plan inför perioden 
2022-2026. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige ska den 17 juni 2021 fatta beslut om driftbudget/plan 
inför perioden 2022-2024 och investeringsbudget/plan 2022-2026. I 
samband med beslutet fastställs även mål och inriktningar för perioden. 
 
Inför kommunfullmäktiges beslut arbetar den politiska organisationen 
parallellt med förvaltningen i syfte att ta fram underlag inför 
kommunfullmäktiges beslut. Dokumentet Ekonomiska 
planeringsförutsättningar budget/plan 2022-2024 (2026) redovisar 
förvaltningens bedömning av det ekonomiska läget och de ekonomiska och 
praktiska förutsättningar som ingår i det kommande budget och 
planeringsarbetet. Dokumentet innehåller en uppdatering av befintlig 
politiskt fastställd plan med bland annat befolkningsförändringar, 
förändringar av skatte- och statsbidragsprognos och löneutfall. Drift-
resultatet för år 2024 är uppdaterad med konsekvenser av fastställd 
investeringsplan. 
 
De ekonomiska planeringsförutsättningarna utgår från att de finansiella 
målen ska uppnås utan förändringar av den kommunala skattesatsen. 
 
Förvaltningen bedömer att de redovisade förutsättningarna i kombination 
med befintliga styrdokument, samt nu gällande flerårsplanering kan ligga 
till grund för det kommande budgetarbetet.  
  
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2 februari 2021 

Page 229 of 439



  2(2) 

           
       

 Ekonomiska planeringsförutsättningar, budget/plan 2022-2024 
(2026) 

 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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1 Arbetssätt för budgetprocess 2022-2024 (2026) 

1.1 Budgetprocessen 
 

Styrmodell 

Härryda kommuns styrmodell innebär att styrning sker med hjälp av vision, förhållningssätt, 
inriktningar och mål utöver de ekonomiska ramarna. Styrmodellen infördes från och med 2019 
och även 2020 har inneburit fortsatt uppbyggnad för arbetssätt och processer kring 
styrmodellen. Alla verksamheter har varit med och jobbat fram underlag för gemensamma 
förhållningssätt utifrån visionen. Respektive verksamhet beskriver och analyserar sitt 
grunduppdrag i verksamhetsplan. Samtliga delar kommer att följas upp i samband med 
ordinarie uppföljningar. 

 

  
 

Arbetssätt 

Förvaltningens arbete med att ta fram de ekonomiska förutsättningarna för den kommande 
planperioden tar i allt väsentligt sin utgångspunkt i det budgetbeslut som kommunfullmäktige 
tog den 15 juni 2020 samt den av kommunfullmäktige 2019 antagna strategiska planen. Även 
förslag på bostadsförsörjningsprogram och lokalresursplan tas fram under våren. Arbetet sker i 
nära samarbete med den politiska majoriteten i syfte att kommunfullmäktige ska kunna anta 
budgeten och politiskt styrdokument med prioriterade mål, inriktningar och uppdrag den 17 
juni.  

Verksamhetsplanen kommer att arbetas fram av kommunstyrelsen och välfärdsnämnden och 
antas av nämnderna i november. 
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1.2 Underlag för beslut om budget 2022-2024 (2026) 
Härryda kommun har ett arbetssätt för långtidsplanering som innehåller nedanstående delar. 
Dessa utgör underlag för beslut om budget 2022-2024 (2026) i KF den 17 juni 2021. 

• Strategisk plan 2019-2022 

Den strategiska planen fastställdes av KF den 28 mars 2019 och ska ingå som ett underlag i 
förvaltningens budgetarbete. Den strategiska planen innehåller: 
 *Kommunen som samhällsaktör  
 *Kommunen som serviceorganisation 
 *Mål för god ekonomisk hushållning 

• Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 

Bostadsförsörjningsprogrammet utgör riktlinjer för kommunens ambition om expansion och 
utveckling samt bostadsbyggandets omfattning. På kort sikt utgör programmet underlag för 
detaljplaneläggning, projektering och upprättande av befolkningsprognos. Befolknings-
prognosen upprättas i mars och ska utgöra underlag för det fortsatta planeringsarbetet. 
Befolkningsprognosen utgör även underlag för de skatteintäkter och statsbidrag som 
budgeteras.  

• Lokalresursplan 2022-2026 

Lokalresursplanen, som bygger på bostadsförsörjningsprogrammet redovisar behovet av 
verksamhetslokaler under de kommande fem åren. Lokalresursplanen får konsekvenser i 
driftbudgeten och i många fall i investeringsbudgeten. Dessa planer ligger till grund för 
upprättandet av övriga delar i budget/plan. 

• Driftbudget för år 2022-2024 samt investeringsplan för 2022-2026 

Driftbudgeten upprättas för de kommande tre åren och investeringsbudget/plan för de 
kommande fem åren. Budgetåret utgör första året i planen. 

• Exploateringsbudget 2022-2026 

Varje år upprättas en exploateringsbudget som redovisar de expolateringsprojekt som är 
aktuella för planperioden.  

1.3 Beslut att fatta i samband med budget 2022-2024 (2026) 
I samband med beslut om budget 202s-2026 17 juni 2021 fattas också beslut om: 

• Utdebitering 

Kommunfullmäktige ska varje år fastställa utdebiteringen för kommande år. 

• Tak för nettoinvesteringar 2022 

Kommunfullmäktige ska varje år fastställa ett tak för nettoinvesteringar kommande år. 

• Långfristig upplåning 2022 

Ett beslut om långfristig upplåning för 2022 fattas. 

• Anslagsbindning 2022 

Anslagsbindningen i relation till nämnderna fastställs varje år för drift- och 
investeringsbudget.  
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2 Ekonomisk omvärld 

2.1 Samhällsekonomi 
(Källa: Ekonomirapporten, oktober 2020 SKR) 

Nyckeltal för svensk ekonomi, 
procentuell förändring 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Realt skatteunderlag 0,5 0,8 -0,1 1,5 1,2 0,9 

Bruttonationalprodukt (BNP) 1,2 -3,9 2,9 3,1 2,4 2,2 

Konsumentprisindex (KPI) 1,8 0,5 1,1 1,8 2,2 2,4 

Sysselsättning, arbetade timmar -0,3 -3,7 1,5 1,5 1,5 0,9 

Arbetslöshet 6,8 8,8 9,5 8,6 7,7 7,5 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,3 2,1 2,3 2,5 2,7 

Beräkningarna i SKR:s Ekonomirapport visar en prognos för 2020 med ett scenario för de 
efterföljande åren. Där beskrivs att prognoser för framtiden är väldigt osäkra men att det 
samhällsekonomiska scenariot är att lågkonjunkturen håller i sig ända till 2024. De kommande 
åren kommer BNP tillväxten att öka medan sysselsättningen tar lite längre tid på sig för 
återhämtning. Andelen arbetslösa väntas ligga kvar på en relativt hög nivå några år till.  

2.2 Kommunernas ekonomiska utveckling 
I SKR:s rapport ”Ekonomirapporten, oktober 2020” beskrivs kommunernas framtida 
utmaningar och ekonomiska utveckling de senaste åren.  

Kommunsverige redovisade ett resultat under 2019 motsvarande 2,9 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. I resultaten ingår däremot stora rea- och exploateringsvinster och 
rensat för dessa uppgår resultatet till 1,5 procent av skatter och bidrag. Detta anses för lågt för 
god ekonomisk hushållning.  

Kommunerna kommer in i 2020 efter ett par år med något svagare resultat. Många kommuner 
har påbörjat ett effektiviseringsarbete för att klara den demografiska situationen och 
prognoserna de närmsta åren såg inte så ljusa ut. Detta gjorde att regering och riksdag, i början 
av året, ökade de generella statsbidragen. Från och med mars började kommunerna påverkas 
av starkt av pandemin och staten hade för avsikt att hålla kommunerna skadeslösa och ökade 
därför statsbidragen ytterligare. Under hösten blev det tydligt att skatteunderlaget inte vikit 
lika mycket som tidigare prognostiserats och detta gjorde att många kommuner avslutar 2020 
med ett stort överskott. 

För 2021 prognostiserar SKR att kommunerna kommer att ha en relativt låg 
skatteunderlagstillväxt men att den delvis vägs upp av stora ökningar av generella statsbidrag. 
Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser goda ut för 2021.  

De utmaningar som kommunsektorn står inför är framförallt den demografiska utvecklingen. 
Detta samtidigt som skatteunderlaget ökar betydligt långsammare än tidigare. Dilemmat för 
kommunerna är att hålla tillbaks förväntningarna som ökar med de starka resultaten. De 
långsiktiga utmaningarna som fanns innan pandemin kvarstår. 
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Härryda kommun stämmer väl in i beskrivningen av hur förutsättningarna ser ut för Sveriges 
kommuner i stort. 
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3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 2022-
2024 (2026) 

3.1 Härryda kommuns ekonomiska utveckling och nuläge 
Under en period har kommunens resultat varit mycket goda, med ett undantag för 2018. 
Mellan åren 2014-2017 var det genomsnittliga resultatet ca 100 mnkr/år och de finansiella 
målen för god ekonomisk hushållning uppfylldes mer än väl. Resultatet för 2018 blev 
betydligt svagare, 31 mnkr. I resultatet ingick intäkter från den egna 
exploateringsverksamheten med 18 mnkr, samt ytterligare 30 mnkr i exploateringsbidrag, 
vilket betyder att kommunen visat underskott utan dessa intäkter. 2019 visar ett bättre resultat, 
71 mnkr, men även detta år ingår intäkter från exploateringsverksamheten med 40 mnkr. 2020 
visar kommunen ett resultat om 234 mnkr som exklusive exploateringsintäkter om 69 mnkr 
sjunker till 166 mnkr. Med hänsyn taget till blandfondsmodell avseende pensioner är resultatet 
ca 155 mnkr. Detta gör att båda de finansiella målen för god ekonomisk hushållning uppfylls. 
Även om soliditetsmålet nås, sett ut ett fyraårsperspektiv, är det utan marginaler. Trots ett högt 
resultat är investeringsvolymen hög och upplåningen har ökat med 200 mnkr under året.  

Med de tidigare budgeterade resultatnivåerna för kommande år nås endas delvis de finansiella 
målen för god ekonomisk hushållning. Målet att soliditeten ska öka med en procentenhet per 
år nås varken ett enskilt år eller sett över en fyraårsperiod. Målet om att resultatet ska uppgå 
till minst 2,5 % av verksamhetens nettokostnader nås endast 2022 och då sett ur ett 
fyraårsperspektiv. Detta beror på ovanligt höga investeringsvolymer under planperioden i 
kombination med ett svagt budgeterat resultat. Med justering för nya skatteprognoser, 
pensionsprognoser och lönerevisioner och ett ovanligt bra resultat 2020 ser förutsättningarna 
att nå de finansiella målen för god ekonomisk hushållning betydligt bättre ut för perioden 
2022-2024.  

3.2 Ekonomiska planeringsförutsättningar 
Den plan som antogs av kommunfullmäktige i juni 2020 för perioden 2021-2023 innebär att 
kommunen endast delvis uppnår målen för god ekonomisk hushållning. De ekonomiska 
planeringsförutsättningarna utgår från att de finansiella målen ska uppnås utan förändringar av 
den kommunala skattesatsen. 

Även om förutsättningarna i dagsläget ser betydligt ljusare ut än vad som tidigare beräknats 
bedömer förvaltningen att kommunen behöver långsiktigt planera för en anpassning till 
framtidens demografiska utmaningar.  

3.3 Driftkalkyl 2022-2024 
I kalkylen inkluderas objekt för 2024 som finns med i den fastställda lokalresursplanen. 
Kostnader för målgruppsförändringar för 2024 är beräknade utifrån senaste 
befolkningsprognos. Löneökningar är kalkylerade till ca 2,5 procent för 2021 och till 3 procent 
för 2022-2024. Beräkningarna för skatteintäkter och pensionskostnader grundas på SKR:s och 
KPA:s prognoser från december 2020. 
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Nedan redovisas reviderad budget med anledning av nya ekonomiska förutsättningar jämfört 
med antagen budget/plan. 

Resultaträkning, tkr Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 Plan   2023 Plan   2024 

Verksamhetens nettokostnader 2 055 131 2 258 556 2 339 814 2 432 108 2 538 958 
Skatter och bidrag -2 306 205 -2 310 108 -2 449 246 -2 562 012 -2 665 648 
Finansiella kostnader och intäkter inkl 
finansiell kostnad för pensioner 16 909 15 313 16 577 22 022 25 098 

RESULTAT 234 165 36 239 92 855 107 882 101 592 
Resultat enligt fastställd budget/plan 29 465 32 456 32 456 
Avvikelse jämfört med fastställd budget/plan 63 390 75 426 69 286 
Resultatets andel av nettokostnaderna enl fastställd budget/plan 1,3% 1,3% 1,3% 
Resultatets andel av nettokostnaderna enl nya förutsättningar 4,0% 4,4% 4,0% 

3.4 Investeringskalkyl 2022-2026 
Kommunfullmäktige har fastslagit en övre gräns för de årliga investeringarna om 400 mnkr. I 
fastställda planer har den totala investeringsvolymen dock ofta varit högre. Orsaken är 
svårigheter att bedöma exempelvis möjliga igångsättningstider.  Från år 2021 bokförs inte 
VA- och avfallsverksamheten i kommunen, utan i ett nybildat bolag. Utifrån den förändringen 
bedömer förvaltningen att kommunfullmäktige har möjlighet att ta beslut om en lägre 
sammanlagd investeringsvolym. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att den sammanlagda investeringsvolymen inte överstiger den 
av kommunfullmäktige fastställda gränsen. 

Nedan redovisas den fastställda planen avseende investeringar, exklusive va- och 
avfallsverksamheten: 

Belopp i tkr Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan   
2023 

Plan   
2024 

Plan   
2025 

Plan   
2026 

Sektor för utbildning och kultur 11 177 19 600 11 300 11 640 11 470 12 300 12 300 

Sektor för socialtjänst 2 678 2 600 2 600 2 400 2 400 2 400 2 400 

Sektor för samhällsbyggnad 20 459 25 800 42 400 51 000 18 500 51 000 51 000 

Sektor för teknik och 
förvaltningsstöd 220 706 229 050 50 000 86 330 91 206 44 850 44 850 

Kommunledning 21 2 000 1 645 1 386 828 828 828 

Summa investeringsutgifter 255 042 279 050 107 945 152 756 124 404 111 378 111 378 

3.5 Exploateringsbudget 2022-2026 
Exploateringsbudgeten ska omfatta perioden 2022-2026. Exploateringsbudgeten tas fram och 
inlämnas av sektorn för samhällsbyggnad.  

3.6 Hantering av interna kostnader 
• Lokalkostnader 

Återkommande indexuppräkning görs normalt inför varje ny period för budget/plan. 
Administrativa lokaler ingår som en del i lokalresursplanen. Vid ett ökat behov av 
administrativa lokaler ska dessa tas med i lokalresursplanen och sektorerna ska budgetera för 
detta utifrån befintlig kostnadsnivå per rum. Sektorn för teknik- och förvaltningsstöd tar upp 
investeringsbehovet utifrån lokalresursplanen och respektive sektor ska inrymma de blivande 
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hyreskostnaderna i driftbudgeten. Respektive sektor ansvarar för alla inventarieanslag, även de 
som är direkt kopplade till objekt i lokalresursplanen.  

• Övriga driftskostnader 

I kalkylen har förvaltningen beräknat löneökningstakten till 3 procent från och med 2022. 
Detta inkluderar även strategiska satsningar och jämställda löner. Prisökningar till 
obligatoriska verksamheter som är konkurrensutsatta såsom fristående för- och grundskola och 
hemtjänst enligt Lagen Om Valfrihet (LOV) kompenseras för löneökningar enligt samma 
principer som för verksamheter i egen regi. Dessa medel budgeteras centralt och fördelas ut av 
förvaltningen till verksamheterna efter verkligt utfall. För övrig inflation sker ingen 
automatisk kompensation i ramarna.  

• Internränta 

Internräntan bedöms utifrån kommunens egna genomsnittliga räntekostnad för kommunens 
externa upplåning. Kommunens genomsnittliga ränta för lån är i bokslut 2020 ca 1 procent. 
SKR:s rekommendation för 2022 är 1 procent. Förvaltningen föreslår att kommunens 
nuvarande internränta om 1,0 procent bibehålls under planperioden. 

• Kalkylerat personalomkostnadspålägg 

Personalomkostnadspålägget i kommunal verksamhet rekommenderas av SKR till 40,15 
procent. Inför 2019 höjdes personalomkostnadspålägget i Härryda kommun till 39 procent. 
Förvaltningen gör bedömningen att nuvarande nivå, 39 procent, täcker kostnaderna och 
föreslår att nivån är oförändrad under perioden 2022-2024. 
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4 Innehåll och tidplan för arbetet 

4.1 Dokument och underlag för budgetarbetet 
o Strategisk plan 2019-2022. 

o Driftbudgeten ska omfatta åren 2022-2024. 

o Investeringsbudgeten ska omfatta perioden 2022-2026. 

o Exploateringsbudgeten ska omfatta perioden 2022-2026. 

o Verksamhetsplan 2022 

o Bostadsförsörjningsprogrammet ska omfatta perioden 2022-2026. 

o Lokalresursplanen ska omfatta perioden 2022-2026. 

o Taxor och avgifter behandlas i kommunfullmäktige som separata ärenden.  

 

4.2 Preliminär tidplan för budgetarbetet 2022-2024 (2026) 
 

Forum Datum Aktivitet 

KS 4 mar Ekonomiska planeringsförutsättningar för budget/plan 2022-2024 (2026) 

KF 25 mar Ekonomiska planeringsförutsättningar för budget/plan 2022-2024 (2026) 

EkU 29 apr Avstämning/dialog 

EkU 12 maj Redovisning av förvaltningens ekonomiska bedömning med underlag för 
budget 2022-2024 (2026) 

VFN ek 
grupp 

26 maj Redovisning av förvaltningens ekonomiska bedömning med underlag för 
budget 2022-2024 (2026) 

KS 27 maj Förslag till kommunfullmäktige  

KF 17 juni Beslut om prioriterade mål och inriktningar på övergripande nivå för 2022 och 
ekonomiska ramar för nämnderna 2022-2024 (2026) 

VFN  22 sept Beslut om nämndens prioriterade mål och inriktningar för 2022 och 
ekonomiska ramar 2022-2024 (2026) 

KS  23 sept Beslut om nämndens prioriterade mål och inriktningar för 2022 och 
ekonomiska ramar 2022-2024 (2026) 

VFN 17 nov Beslut om verksamhetsplan 2022 

KS  18 nov  Beslut om verksamhetsplan 2022 
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4.3 Roller i budgetarbetet 
 

4.3.1 Kommunfullmäktige fattar beslut om: 
• mål för god ekonomisk hushållning 

• prioriterade mål och inriktningar på kommunövergripande nivå 

• driftsramar och anslagsbindning för respektive nämnd 

• investeringsbudget och anslagsbindning per nämnd samt tak för nettoinvesteringarna, 
exploateringsbudget, utdebitering, långfristig upplåning samt budget för revisorerna 

• uppdrag till KS respektive VFN att utarbeta inriktningsdokument med prioriterade mål 
och ekonomiska ramar för respektive verksamhetsansvar med utgångspunkt i 
fullmäktiges beslut.  

4.3.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen bereder ärendet ”Budget 2022 och plan 2023-2026 – mål, inriktningar och 
ekonomiska ramar” till kommunfullmäktige. 

4.3.3 Välfärdsnämnden fattar beslut om: 
• inriktningsdokument med prioriterade mål, inriktningar, budgetramar på sektorsnivå 

och uppdrar till förvaltningen att utarbeta verksamhetsplan och budget med 
utgångspunkt i inriktningsdokumentet.  

• verksamhetsplan 2022-2024. 

4.3.4 Kommunstyrelsen, i sin roll som verksamhetsnämnd, fattar beslut om: 
• inriktningsdokument med prioriterade mål, inriktningar, budgetramar på sektorsnivå 

och uppdrar till förvaltningen att utarbeta verksamhetsplan och budget med 
utgångspunkt i inriktningsdokumentet. 

• verksamhetsplan 2022-2024. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 78        Dnr 2021KS44 

Ombudgetering av investeringar, fastställande av resultatfond för va- 
och avfallsverksamheten samt reviderad balansbudget för 2021  

  
I samband med analysen av bokslut 2020 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av 
investeringar med anledning av 2020 års budgetavvikelser samt resultatfond för va- och 
avfallsverksamheten. Då investeringsnivån varit lägre än budgeterat under år 2020 föreslås 
kommunfullmäktige att anta en reviderad balansbudget. 
 
 Inför 2021 har va- och avfallsverksamheten övergått till bolagsform, HVAAB, och 
ombudgeteringar av investeringar för bolaget behandlas i ärendet 2021KS78. Däremot 
avslutas året avseende resultatfonden för va- och avfallsverksamheten i kommunal regi, och 
fonden regleras i samband med överföring av tillgångar till bolaget. Balansbudgeten kommer 
också justeras med anledning av bolagsbildningen. 
 
 Förvaltningen föreslår att 132 989 tkr av investeringarnas överskott ombudgeteras till 2021, 
att resultatfonden för va- och avfallsverksamheten vid årets slut uppgår till - 2 431 tkr och att 
en reviderad balansräkning för 2021 antas. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 januari 2021 
 Ombudgetering av investeringar till 2021 
 Resultatfond för va- avfallsverksamheten 2020 
 Reviderad balansbudget 2021 

 

Beslut 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2020 till 2021 totalt till 132 989 
tkr varav 127 440 tkr till kommunstyrelsen och 5 549 tkr till välfärdsnämnden. 
 
 Kommunfullmäktige fastställer Resultatfond för va- och avfallsverksamheten per 31 
december 2020 till -2 431 tkr. 
 
 Kommunfullmäktige fastställer Reviderad balansbudget 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-25   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS44 042 

 

 

Ombudgetering av investeringar, fastställande av 
resultatfond för va- och avfallsverksamheten samt 
reviderad balansbudget för 2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2020 till 2021 
totalt till 132 989 tkr varav 127 440 tkr till kommunstyrelsen och 5 549 tkr 
till välfärdsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige fastställer Resultatfond för va- och 
avfallsverksamheten per 31 december 2020 till -2 431 tkr. 
 
Kommunfullmäktige fastställer Reviderad balansbudget 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet  
I samband med analysen av bokslut 2020 lämnar förvaltningen förslag till 
ombudgetering av investeringar med anledning av 2020 års 
budgetavvikelser samt resultatfond för va- och avfallsverksamheten. Då 
investeringsnivån varit lägre än budgeterat under år 2020 föreslås 
kommunfullmäktige att anta en reviderad balansbudget.  
 
Inför 2021 har va- och avfallsverksamheten övergått till bolagsform, 
HVAAB, och ombudgeteringar av investeringar för bolaget behandlas i 
ärendet 2021KS78. Däremot avslutas året avseende resultatfonden för va- 
och avfallsverksamheten i kommunal regi, och fonden regleras i samband 
med överföring av tillgångar till bolaget. Balansbudgeten kommer också 
justeras med anledning av bolagsbildningen. 
 
Förvaltningen föreslår att 132 989 tkr av investeringarnas överskott 
ombudgeteras till 2021, att resultatfonden för va- och avfallsverksamheten 
vid årets slut uppgår till - 2 431 tkr och att en reviderad balansräkning för 
2021 antas. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 25 januari 2021 
 Ombudgetering av investeringar till 2021 
 Resultatfond för va- avfallsverksamheten 2020 
 Reviderad balansbudget 2021  

 
Ärendet 
I samband med analysen av bokslut 2020 lämnar förvaltningen förslag till 
ombudgetering av investeringar med anledning av 2020 års 
budgetavvikelser och resultatfond. Då investeringsnivån varit lägre än 
budgeterat under år 2020 föreslås kommunfullmäktige att anta en reviderad 
balansbudget. 
 
Ombudgetering av investeringar från 2020 till 2021 
Ombudgetering av investeringar syftar till att möjliggöra fortsatta 
investeringar inom projekt som tidigare år antagits. Oftast handlar det om 
pågående projekt eller projekt som blivit försenade, men kan också i vissa 
fall omfatta mindre projekt där medel kan behöva ackumuleras för att 
åtgärder ska kunna finansieras.  
 
Från och med 2021 övergår va- och avfallsverksamheten till bolagsform och 
ombudgetering och investeringsbudget för bolaget HVAAB behandlas i 
ärendet 2021KS78. Nedan redovisas förslag till ombudgeteringar exklusive 
va- och avfallsverksamhet. 
 
Investeringsredovisningen redovisar ett sammanlagt överskott jämfört med 
budget på 195,3 mnkr. Med anledning av att flera större projekt är försenade 
föreslår förvaltningen att delar av dessa ombudgeteras till 2021. Totalt 
föreslår förvaltningen att 133 mnkr ombudgeteras, vilket innebär att den 
sammanlagda investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 412 mnkr vilket inte 
ryms inom det av kommunfullmäktige fastställda taket för 
nettoinvesteringar om 400 mnkr.  
 
Förslag till ombudgetering avser främst sektorerna samhällsbyggnad och 
teknik och förvaltningsstöd. Sektorn samhällsbyggnads ombudgetering 
uppgår till 84,6 mnkr och omfattar trafikprojekt om 83,6 mnkr. Förslag till 
ombudgetering för sektorn teknik- och förvaltningsstöd uppgår till 40,6 
mnkr och beror främst på tidsförskjutningar. I sektorns förslag ingår 
projektet ”energiomställning” där borttagning av oljepannor har pausats i 
avvaktan på ny uppdragsbeskrivning från politiken. Därför föreslås projektet 
ombudgeteras i väntan på nytt besked.   
 
Socialtjänst samt utbildning, kultur och fritid föreslår att ombudgetera 1,9 
respektive 3,7 mnkr till följd av tidsförskjutningar. Kommunledning föreslår 
ombudgetera 2,3 mkr.  
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Resultatfond avseende va- och avfallsverksamheten 
Förslag till resultatfond avser Va-verksamheten och Avfallsverksamheten. 
Dessa verksamheter benämns ofta ”affärsmässiga verksamheter” och ska 
vara självfinansierade av taxekollektivet. Det innebär att taxorna ska täcka 
kostnaderna, varken mer eller mindre. Resultatfonden är ett 
bokföringsmässigt sätt att hålla ordning på om verksamheterna har en skuld 
eller fordran på skattekollektivet. Inför 2020 har de affärsmässiga 
verksamheterna en fordran på knappt 10 mnkr. Förvaltningen föreslår med 
anledning av 2020 års negativa resultat att resultatfonden totalt minskas med 
12 078 tkr från 9 647 tkr till ett negativt saldo om 2 431 tkr. Saldot per den 
31 december 2020 innebär att de affärsmässiga verksamheterna har en skuld 
till skattekollektivet om 2 431 tkr. Resultatfonden kommer att regleras i 
samband med att bolagets uppstart den 1 januari 2021. 
 
Reviderad balansbudget för 2021 med anledning av 2020 års bokslut 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 177 om balansbudget för 
perioden 2021-2023. Med anledning av bokslut 2020 föreslår förvaltningen 
att balansbudgeten för 2021 uppdateras med aktuell information och att 
balansräkningen justeras med anledning av att bolaget Härryda vatten och 
avfall AB, HVAAB, bildas.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna ombudgeteringen är realistisk och 
gör också bedömningen att kommunfullmäktiges tak för investeringar om 
400 mnkr inte kommer att överskridas. Investeringsbudgeten för 2021 
innebär att verkställd ram för upplåning inte kommer att överskridas. 
 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Ombudgeteringar av investeringar till 2021
Sammanställning totalt

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Avvikelse

Samhällsbyggnad 130 367 400 129 967 28 999 8 539 20 460 109 507 84 573
Teknik och förvaltningsstöd 295 650 0 295 650 220 706 0 220 706 74 944 40 588
Kommunl. och stödfunktioner 2 749 0 2 749 21 0 21 2 728 2 279
Summa 428 766 400 428 366 249 726 8 539 241 187 187 179 127 440
Utbildning, kultur och fritid 16 442 0 16 442 11 304 127 11 177 5 265 3 667
Socialtjänst 5 487 0 5 487 2 678 0 2 678 2 809 1 882
Summa 21 929 0 21 929 13 982 127 13 855 8 074 5 549

Summa 450 695 400 450 295 263 708 8 666 255 042 195 253 132 989

Ombudgeteringar av investeringar till 2021
Kommunstyrelsen

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Avvikelse

Ledning 60 0 60 0 0 0 60 0
Miljö- och hälsoskydd 500 0 500 0 0 0 500 500
Plan och bygglov 500 0 500 0 0 0 500 500
Trafik 128 307 400 127 907 28 874 8 539 20 335 107 572 83 573
Mark och exploatering 1 000 0 1 000 124 0 124 876 0
Summa 130 367 400 129 967 28 999 8 539 20 460 109 507 84 573
Ledning 2 700 0 2 700 0 0 0 2 700 0
Service 8 093 0 8 093 5 156 0 5 156 2 937 2 718
Fastighet 274 837 0 274 837 210 773 0 210 773 64 064 35 720
Städ 500 0 500 458 0 458 42 0
Måltid 500 0 500 180 0 180 320 320
IT 9 020 0 9 020 4 140 0 4 140 4 880 1 830
Summa 295 650 0 295 650 220 706 0 220 706 74 944 40 588
Kommunledning 2 649 0 2 649 0 0 0 2 649 2 200
Utvecklingsfunktionen 100 0 100 21 0 21 79 79
Summa 2 749 0 2 749 21 0 21 2 728 2 279

Summa: kommunstyrelsen 428 766 400 428 366 249 726 8 539 241 187 187 179 127 440

Ombudgeteringar av investeringar till 2021
Välfärdsnämnden

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Avvikelse

Ledning 200 0 200 0 0 0 200 0
Förskola 2 535 0 2 535 2 157 0 2 157 378 0
Grundskola 8 320 0 8 320 5 830 0 5 830 2 490 2 215
Gymnasium 2 550 0 2 550 1 890 0 1 890 660 660
Kultur och fritid 2 037 0 2 037 1 427 127 1 300 737 492
Utveckling och flerspråkighet 800 0 800 0 0 0 800 300
Summa 16 442 0 16 442 11 304 127 11 177 5 265 3 667
Ledning 1 765 0 1 765 0 0 0 1 765 1 500
Vård- och omsorg 2 271 0 2 271 2 119 0 2 119 152 382
Hälsa- bistånd 267 0 267 47 0 47 220 0
Funktionsstöd 484 0 484 490 0 490 -6 0
Härryda framtid 520 0 520 0 0 0 520 0
Barn och familj 180 0 180 22 0 22 158 0
Summa 5 487 0 5 487 2 678 0 2 678 2 809 1 882

Summa: Välfärdsnämnden 21 929 0 21 929 13 982 127 13 855 8 074 5 549

Förslag till 
ombudget.

Kommunstyrelse

Nämnd Sektor BUDGET 2020 UTFALL 2020

Socialtjänst

BUDGET 2020 UTFALL 2020 Förslag till 
ombudget.

Sektor Verksamhet

Teknik och 
förvaltningsstöd

Kommunl. och 
stödfunktioner

BUDGET 2020 UTFALL 2020

Utbildning, kultur 
och fritid

Förslag till 
ombudget.

Välfärdsnämnd

Sektor Verksamhet

Samhällsbyggnad
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Investeringsredovisning bokslut 2020
Kommunledning och stödfunktioner

Avvik
Utg. Ink. Utg. Ink. Utg. Ink. Netto Utg. Ink. Netto Netto

Ia01 Konstnärlig Utsmyckning 2 649 0 2 649 0 2 649 P 2 200 Tidsförskjutningar
Summa 2 649 0 2 649 0 0 0 2 649 2 200
Ia90 E-Arkiv 100 0 100 21 0 21 79 P 79 Tidsförskjutningar
Summa 100 0 100 21 0 21 79 79

Summa: kommunledning och stödfunktioner 2 749 0 2 749 21 0 21 2 728 2 279

Pågår/ 
avslut

Förslag 
ombudg

Kommentar

Kommunledni
ng

Utvecklings- 
funktionen

BUDGET 2020 UTFALL 2020Anslag                            
tkr

Projekt Proj bud tot Proj avvik tot
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Ombudgeteringar av investeringar till 2021
Sektorn för samhällsbyggnad, exklusive va- och avfall

Avvik
Utg. Ink. Utg. Ink. Utg. Ink. Netto Utg. Ink. Netto Netto

Iu01 Inventarier Hela Shb 60 0 60 0 0 0 60    

Summa 60 0 60 0 0 0 60  0  
Iu07 Ärendehanteringssystem 500 500 0 500 P 500 Systemet kommer köpas in under 2021
Summa 500 0 500 0 0 0 500 500
Iu08 Ärendehantering Bygglov 500 500 0 0 0 500 P 500 Digitalisering som ska påbörjas 2021
Summa 500 0 500 0 0 0 500 500
Ir30 Brokonstruktioner 1 500 1 500 514 0 514 986
Ir36 Mölnlyckemotet-Kollektivtrafik 40 000 7 940 7 940 0 0 0 7 940 P 7 940 Avvaktar övriga delprojekt i Mölnlyckemotet
Ir39 Trafikmiljöåtgärder 4 400 4 400 3 265 44 3 221 1 179 Ramanslag, ombudgeteras ej
Ir46 K2020, Initiala Åtgärder 500 500 824 436 388 112 Ramanslag, ombudgeteras ej
Ir51 Gc-Väg Wendelsv Gärdesområde13 000 1 500 9 303 9 303 760 0 760 8 543 P 8 543 Försenat men påbörjat
Ir59 Landvetter Centrum Kv 2 1 095 1 095 1 093 0 1 093 2 Sista åtgärderna i Lvr C Kv 2
Ir60 Backa Östra Landvetter 4 136 4 136 82 0 82 4 054 P 1 000 Åtgärd. ex vägräcken, planteringar, dagvatten, beläg
Ir65 Mölnlycke Fabrik Utanför Plan 37 000 13 520 13 520 1 026 0 1 026 12 494 P 12 494 Trafikförslag under 2020
Ir75 Me Dagvattenpark 20 517 20 517 3 027 7 296 -4 269 24 786 P 10 000 Muddring är påbörjad, övriga delar försenade
Ir79 Me Musikvägen Gång-O Cykelbana 7 500 7 500 740 0 740 6 760 P 6 760 Projekteras
Ir81 Trafiksäkra Cykel- O Skolvägar 1 200 1 200 1 198 0 1 198 2 Ramanslag, ombudgeteras ej
Ir82 Elektr. Info-Skyltar Infart Hk 914 914 0 0 0 914 P
Ir83 Mölnlycke Fabrik Inom Plan 56 000 34 706 34 706 6 761 0 6 761 27 945 P 27 945 Entreprenad påbörjad för vissa delar
Ir87 Hö Cykelbana Hällingsjö Rävlan 30 000 10 332 10 332 1 582 0 1 582 8 750 P 8 750 Projekteras
Ir90 Reinv. Underhåll Verksam. Gata 6 000 6 000 6 799 363 6 436 -436 Ramanslag, ombudgeteras ej
Ir91 Cykelb Åvägen-Biblioteksg. Dvp 3 000 3 000 0 0 0 3 000 A Blir ej av
Ir99 Etableringsskötsel 348 348 207 0 207 141 P 141

    
projekt

It21 Konstnärlig Utsmyckning 996 996 996 0 996 0

It62 Björkelidsvägen (Eu) 400 400 0 0 400 -400 400 A

Summa 128 307 400 127 907 28 874 8 539 20 335 107 572  83 573  
Iu06 Gis, M&B Nytt 0 0 124 124 -124 0
Iu96 Allmän Markreserv 1 000 1 000 0 0 1 000 0
Summa 1 000 0 1 000 124 0 124 876 0

Summa: Samhällsbyggnad 130 367 400 129 967 28 999 8 539 20 460 109 507  84 573  

Ledning

Miljö- och 
hälsoskydd

Trafik 

Mark och 
exploatering 

Plan och 
Bygglov 

Pågår/ 
avslut

KommentarAnslag                            
tkr

Projekt Proj bud tot Proj avvik tot BUDGET 2020 UTFALL 2020 Förslag 
ombudg
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Investeringsredovisning bokslut 2020
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Avvik
Utg. Ink. Utg. Ink. Utg. Ink. Netto Utg. Ink. Netto Netto

Ic01 Kontorsinventarier Tof 100 0 100 0 0 0 100 A Lägre investeringsbehov
Ic40 Akustikåtgärder Förskola/Skola 100 0 100 0 0 0 100 A Projektet är lagt på is enligt KS beslut
Ic75 Handikappolitisk Plan 200 0 200 0 0 0 200 A Projektet är lagt på is enligt KS beslut
Ic84 Belysning P-Platser/Lekplatser 300 0 300 0 0 0 300 A Projektet är lagt på is enligt KS beslut
Ic87 Härryda Idrottshall 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 A Projektet är lagt på is enligt KS beslut
If33 Näridrottsplats 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 A Projektet är lagt på is enligt KS beslut
Summa 2 700 0 2 700 0 0 0 2 700 0
Ic02 Inventarier Husansvarig 100 0 100 101 0 101 -1 A
Ic06 Möbler Konferensrum 300 0 300 74 0 74 226 A Lägre investeringsbehov
If01 Övriga Inventarier 1 087 0 1 087 1 085 0 1 085 2 A
If04 Inköp Traktorer Med Utr. 1 073 0 1 073 1 082 0 1 082 -9 A
If21 Utrustning Lekutrymmen 400 0 400 330 0 330 70 P 70 Tidsförskjutningar
If30 Upprustning Av Badplatser 400 0 400 399 0 399 1 A
If33 Näridrottsplats 884 0 884 802 0 802 82 P 82 Tidsförskjutningar
If45 Uppr. Ridstigar, Spår & Leder 349 0 349 283 0 283 66 P 66 Tidsförskjutningar
If52 Inventarier Wallenstam Arena 3 500 0 3 500 1 000 0 1 000 2 500 P 2 500 Tidsförskjutningar
Summa 8 093 0 8 093 5 156 0 5 156 2 937 2 718
Ic10 Maskiner/Redskap Fastighet 400 0 400 207 207 193 P 193 Tidsförskjutningar
Ic11 Konstnärlig Utsmyckning Tof 555 0 555 555 555 0 A
Ic16 Byte Fettavskiljare 1 201 0 1 201 1 071 1 071 130 P 130 Återstående budget räckte inte för 

ytterligare ett utbyte av fettavskiljare
Ic17 Hulebäcksgymn Uppr Gårdar Mm 2 809 0 2 809 393 393 2 416 P 2 416 Tidsförskjutningar
Ic18  Hulebäcksgymn Omb Kök 12 000 0 0 0 5 000 0 5 000 686 686 4 314 P 4 314 Tidsförskjutningar
Ic20 Komponentutbyten Fastighet 5 110 0 5 110 8 254 8 254 -3 144 A Förskjutning från drift till investering
Ic22 Säkerhetslarm/Brandlarm 2 333 0 2 333 2 241 2 241 92 P 92 Tidsförskjutningar
Ic23 Fagerhultsskolan Nybyggnad 177 000 0 0 0 108 942 0 108 942 100 394 100 394 8 548 P 8 548 Betalplan följer ej budget
Ic25 Djupedalskolan Renov. Omkl.Rum 1 750 0 1 750 2 925 2 925 -1 175 A Mer omfattande projekt än budgeterat, 

överskridande godkänt av KS
Ic30 Lvr.Skolan Omb Fasader Matsal 936 0 936 445 445 491 P 200 Visst återstående arbete

KommentarAnslag                            
tkr

Projekt Proj bud tot Proj avvik tot BUDGET 2020 UTFALL 2020 Pågår/ 
avslut

Förslag 
ombudg.

Ledning

Service
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Investeringsredovisning bokslut 2020
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Avvik
Utg. Ink. Utg. Ink. Utg. Ink. Netto Utg. Ink. Netto Netto

KommentarAnslag                            
tkr

Projekt Proj bud tot Proj avvik tot BUDGET 2020 UTFALL 2020 Pågår/ 
avslut

Förslag 
ombudg.

Ic31 Pixbo Fsk Renovering Tak 1 000 0 1 000 0 0 1 000 P 1 000 Framflyttat till hösten 2021
Ic39 Fsk Hällingsjö 1 Avd 398 0 398 2 2 396 A Tidsförskjutningar enligt LRP, ny 

budget
Ic60 Lokalanpassningar 2 000 0 2 000 180 180 1 820 A Covid-19 har förhindrat arbeten inom 

ramen för detta projekt
Ic65 Upprustning Gårdar Skolor/Fsk 1 625 0 1 625 1 510 1 510 115 P 115 Tidsförskjutningar
Ic66 Upprustning Utemiljö 1 230 0 1 230 1 280 1 280 -50 P -50
Ic67 Ombyggnad Kök 2 200 0 2 200 478 478 1 722 P 1 000 Tidsförskjutningar pga covid-19
Ic68 Lokalanpassningar Förskola 700 0 700 1 012 1 012 -312 A Dyrare markarbete
Ic69 Lokalanpassningar Grundskola 700 0 700 718 718 -18 P -18
Ic71 Utveckling Råda Säteri 10 558 0 10 558 7 349 7 349 3 209 P 3 209 Projektet har pausats i väntan på ny 

uppdragsbeskrivning från politiken, 
startbesked krävs

Ic73 Hindås Idr.Hall Förråd Tillb 5 000 0 1 780 0 4 245 0 4 245 2 665 2 665 1 580 P 200 Gynnsam upphandling
Ic74 Enkelt Avhjälpta Hinder 2 000 0 2 000 150 150 1 850 A Projektet är nedlagt
Ic77 Kulturhuset Mke, Omb Uteplats 1 700 0 1 700 1 1 1 699 A Projektet är nedlagt
Ic78 Kommunhuset, Ventilation 1 989 0 1 989 114 114 1 875 P 1 875 Tidsförskjutningar
Ic81 Gymnastik- Och Trampolinhall 23 500 0 23 500 0 0 23 500 A Kommunen köper hallen av 
Ic82 Wallenstam Arena 135 000 0 0 0 80 591 0 80 591 72 477 72 477 8 114 P 8 114 Betalplan följer ej budget
Ic85 Garantiarbeten 1 520 0 1 520 511 511 1 009 A Mindre omfattning än budgeterat
Ic88 Upprustn. Stall Råda Säteri 349 0 349 40 40 309 A Mindre omfattning än budgeterat
Ic89 Ishall Landvetter Nybyggnad 70 000 0 0 0 1 473 0 1 473 410 410 1 063 P 1 063 Tidsförskjutningar
Ic90 Upprustning Vent.Anl Förskolor 1 500 0 1 500 861 861 639 P 639 Löpande åtgärder pågår efter 

utredningar
Ic91 Omkl.Rum Mölnlycke Ip 13 600 0 0 0 1 406 0 1 406 993 993 413 P 413 Tidsförskjutningar pga överprövning 

bygglov
Ic95 Energiomställning 5 117 0 5 117 2 850 2 850 2 267 P 2 267 Projekt på Råda säteri som bland 

annat innebär borttagning av 
oljepannor har pausats i avvaktan på 
ny uppdragsbeskrivning från 
politiken. Är kopplat till 
utvecklingsprojektet IC71. Avvaktar 
startbesked.

Summa 274 837 0 274 837 210 773 0 210 773 64 064 35 720

Fastighet
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Investeringsredovisning bokslut 2020
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Avvik
Utg. Ink. Utg. Ink. Utg. Ink. Netto Utg. Ink. Netto Netto

KommentarAnslag                            
tkr

Projekt Proj bud tot Proj avvik tot BUDGET 2020 UTFALL 2020 Pågår/ 
avslut

Förslag 
ombudg.

Ic05 Städmaskiner 500 0 500 458 0 458 42 A
Summa 500 0 500 458 0 458 42 0
Ic07 Inventarier Måltidsservice 500 500 180 180 320 320

Summa 500 0 500 180 0 180 320 320

Ib02 Infrastruktur 7 220 7 220 4 140 4 140 3 080 1 530

Tidsförskjutningar, fördelaktiga 
upphandlingar och mer 
kostnadseffektiv lagringslösning.

Ib04 Televäxel Kommunhuset 300 300 0 0 300 300 Tidsförskjutningar
Ib07 Verks.Specifika It-Invest. 1 500 1 500 0 0 1 500 Ingen efterfrågan från verksamheten.
Summa 9 020 0 9 020 4 140 0 4 140 4 880 1 830

Summa: Teknik och förvaltningsstöd 295 650 0 295 650 220 706 0 220 706 74 944 40 588

Städ

Måltid

IT

Större utbyten och inköp av 
måltidsutrustning planeras till år 2021
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Ombudgeteringar av investeringar till 2021
Sektorn för utbildning, kultur och fritid

Avvik
Utg. Ink. Utg. Ink. Utg. Ink. Netto Utg. Ink. Netto Netto

Id01 inventarier 200 0 200 0 0 0 200 Pågående 0
Summa 200 0 200 0 0 0 200 0
Ig01 Reinvestering Och Inventarier 2 535 0 2 535 2 157 0 2 157 378 Pågående 0
Summa 2 535 0 2 535 2 157 0 2 157 378 0
Ih01 Reinvestering Och Inventarier 5 610 0 5 610 5 284 0 5 284 326 Pågående 51 försening pga brand Ekdala
Ih13 Backaskolan 560 0 560 231 0 231 329 Pågående 329 tidsförskjutning Backaskolan
Ih14 Fagerhultsskolan 1 950 0 1 950 200 0 200 1 750 Pågående 1 750 tidsförskjutning Fagerhultsskolan
Ih16 Lokaler Mke Ekdalaskolan 100 0 100 15 0 15 85 Pågående 85 försening pga brand Ekdala
Ih17 Högadalsskolan, Övertag Av Fsk 100 0 100 100 0 100 0 Avslutat 0
Summa 8 320 0 8 320 5 830 0 5 830 2 490 2 215
Ii02 Reinvestering Och Inventarier 2 550 0 2 550 1 890 0 1 890 660 Pågående 660 uppskjuten leverans 
Summa 2 550 0 2 550 1 890 0 1 890 660 660
Ie01 Inventarier, Musik 950 0 950 832 127 705 245 Pågående 0
Ie02 Inventarier, Kulturhuset 987 0 987 495 0 495 492 Pågående 492 försening pga pandemin
Ie30 Konstnärlig Utsmyckning 100 0 100 100 0 100 0 Pågående 0
Summa 2 037 0 2 037 1 427 127 1 300 737 492
Iy10 Inventarier 300 0 300 0 0 0 300 Avslutat 0
Iy11 Välkomsten 500 0 500 0 0 0 500 Pågående 300 CFLs flytt till Stommens fsk HT20
Summa 800 0 800 0 0 0 800 300

Summa: Utbildning och kultur 16 442 0 16 442 11 304 127 11 177 5 265 3 667

Förslag 
ombudg.

Kommentar

Kultur och 
fritid

Utveckling och 
flerspråkighet

Proj bud tot Proj avvik tot Pågår/ 
avslut

BUDGET 2020 UTFALL 2020

Ledning

Förskola

Grundskola

Gymnasium

ProjektAnslag                            
tkr
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Ombudgeteringar av investeringar till 2021
Sektorn för socialtjänst

Avvik
Utg. Ink. Utg. Ink. Utg. Ink. Netto Utg. Ink. Netto Netto

Ik10 Datainventarier 1 500 1 500 0 0 1 500 pågående 1 500
Ik12 Reinvesteringar 265 265 0 0 265
Summa 1 765 0 1 765 0 0 0 1 765 1 500
Ik12 Reinvesteringar 1 841 1 841 2 071 2 071 -230
Ik14 Larm Voo 430 430 48 48 382 pågående 382 Implementering av ny teknik sker kontinuerligt.
Summa 2 271 0 2 271 2 119 0 2 119 152 382
Ik12 Reinvesteringar 267 267 47 47 220
Summa 267 0 267 47 0 47 220 0
Ik12 Reinvesteringar 484 484 490 490 -6
Summa 484 0 484 490 0 490 -6 0
Ik12 Reinvesteringar 220 220 0 0 220
Ij02 Reinvestering Och Inventarier 300 300 0 0 300
Summa 520 0 520 0 0 0 520 0
Ik12 Reinvesteringar 180 180 22 22 158
Summa 180 0 180 22 0 22 158 0

Summa: Socialtjänst 5 487 0 5 487 2 678 0 2 678 2 809 1 882

Barn och 
familj

Kommentar

Sektorsledning

Vård och 
omsorg

BUDGET 2020 UTFALL 2020 Pågår/ 
avslut

Förslag 
ombudg.

Hälsa och 
bistånd

Funktionsstöd

Härryda 
framtid

Proj bud totProj avvik toProjektAnslag                            
tkr

Uppskjutet inköp av ny välfärdsteknik samt nya 
moduler för sektorns olika verksamhetssystem
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Resultatfond för va- och avfallsverksamheten 2020

Drift, tkr

Sektor för samhällsbyggnad 
Resultatfond 

IB 2020

Förvaltningens 
förslag till 
överföring

Resultatfond 
UB 2020

Avfallsverksamheten -1 516 -1 866 -3 382
Va- verksamheten 11 163 -10 212 951
Summa 9 647 -12 078 -2 431

Kommentar
Ingående saldo för samhällsbyggnads resultatfond 2020 avseende affärsdrivande 
verksamhet var totalt 9 647 tkr. Tillsammans med årets resultat om -12 078 tkr föreslås 
resultatfonden uppgå till -2 431 tkr.

För va-verksamheten fanns sedan tidigare en resultatfond om 11 163 tkr. Tillsammans 
med årets resultat om - 10 212 föreslås resultatfonden minskas till 951 tkr.

För avfallsverksamheten fanns sedan tidigare en negtiv resultatfond om 1 516 tkr. 
Tillsammans med årets resultat om -1 866 föreslås resultatfonden uppgå till -3 382.

Page 256 of 439



 

 

 

 

 

Ombudgetering från 2020 och total 
investeringsbudget 2021 för Härryda vatten 

och avfall AB 

19 

2021KS78 
   

Page 257 of 439



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 79        Dnr 2021KS78 

Ombudgetering från 2020 och total investeringsbudget 2021 för Härryda 
vatten och avfall AB  

  
I samband med analysen av bokslut 2020 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av 
investeringar med anledning av 2020 års budgetavvikelser. Inför 2021 har va- och 
avfallsverksamheten övergått till bolagsform, HVAAB, och ombudgeteringar av investeringar 
för bolaget behandlas därför enskilt i detta ärende. Även total investeringsvolym för bolaget 
2021 fastställs här. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 februari 2021 
 Ombudgetering av investeringar till 2021, HVAAB 
 Investeringsbudget 2021, HVAAB 

 

Beslut 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2020 till 2021 med 68 400 tkr och 
godkänner en total investeringsbudget för 2021, inklusive ombudgeteringar, till 296 250 tkr. 
 

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-01   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS78 042 

 

 

Ombudgetering från 2020 och total investeringsbudget 
2021 för Härryda vatten och avfall AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2020 till 2021 
med 68 400 tkr och godkänner en total investeringsbudget för 2021, 
inklusive ombudgeteringar, till 296 250 tkr. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I samband med analysen av bokslut 2020 lämnar förvaltningen förslag till 
ombudgetering av investeringar med anledning av 2020 års 
budgetavvikelser. Inför 2021 har va- och avfallsverksamheten övergått till 
bolagsform, HVAAB, och ombudgeteringar av investeringar för bolaget 
behandlas därför enskilt i detta ärende. Även total investeringsvolym för 
bolaget 2021 fastställs här.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 1 februari 2021 
 Ombudgetering av investeringar till 2021, HVAAB 
 Investeringsbudget 2021, HVAAB 

 
Ärendet 
Ombudgetering av investeringar syftar till att möjliggöra fortsatta 
investeringar inom projekt som tidigare år antagits. Oftast handlar det om 
pågående projekt eller projekt som blivit försenade, men kan också i vissa 
fall omfatta mindre projekt där medel kan behöva ackumuleras för att 
åtgärder ska kunna finansieras.  
 
Från och med 2021 övergår va- och avfallsverksamheten till bolagsform och 
ombudgetering och investeringsbudget för bolaget HVAAB behandlas 
enskilt i detta ärende.  
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Ombudgetering av investeringar 
Investeringsredovisningen redovisar ett sammanlagt överskott jämfört med 
budget på 212,4 mnkr. Med anledning av att flera större projekt är försenade 
föreslår förvaltningen att delar av dessa ombudgeteras till 2021. Totalt 
föreslår förvaltningen att 68,4 mnkr ombudgeteras, vilket innebär att den 
sammanlagda investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 296,3 mnkr.  

Förslag till ombudgetering avser tre projekt, nytt vattenverk i Hindås, nya 
ledningar och exploateringsområden.  

I det stora projektet, Nytt vattenverk i Västra Nedsjön med tillhörande 
överföringsledningar, intagsstation och högreservoar, föreslås 15 mnkr 
ombudgeteras. Anledningen att inte hela överskottet förs till kommande år 
är att i tidigare antagen plan återfinns 344 mnkr för åren 2021-2022. För att 
hela planbudgeten ska stämma överens med av kommunfullmäktige antagen 
projektkalkyl om 547 mnkr återstår totalt 359 mnkr i utgifter. Utfall i 
projekt till och med 2020 uppgår till 188 mnkr. 

Investeringar i nya ledningar föreslås ombudgeteras med 38 mnkr. I 
huvudsak avser det överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda 
om 29 mnkr som inte påbörjats under året. Även tryckavloppsledningar 
Benarbyvägen och dagvattenledning i Vällsjön om tillsammans 9 mnkr 
förslås för ombudgetering. 

Gärdesområdet är påbörjat och leds av trafik och för HVAAB återstår 15,4 
mnkr som förslås för ombudgetering. 

Investeringsbudget 2021  
I samband med att va- och avfallsverksamheten övergår till bolagsform 
godkänner kommunfullmäktige investeringsutrymmet för HVAAB under 
2021. Totalt, inklusive ombudgeteringar från 2020, uppgår investeringarna 
till 296 250 tkr under 2021. Bolaget kommer finansiera investeringarna 
genom tidigare beslutat ägartillskott och genom upplåning. Upplåning 
kommer initialt sett ske koncerninternt. 
 
 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström  
Kommundirektör Ekonomichef 
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Ombudgetering av investeringar till 2021
Va- och avfallsverksamhet

Avvik
Utg. Ink. Utg. Ink. Utg. Ink. Netto Utg. Ink. Netto Netto

Iz13 Inköp Kärl 200 200 130 130 70 P Ramanslag, ombudgeteras ej
Iz14 Förbättringsåtgärder Åvc 195 195 40 40 155 P Ramanslag, ombudgeteras ej
Iz17 Förbättringsåtgärder Åvs 100 100 0 0 100 P Ramanslag, ombudgeteras ej
Iz18 Byggnad Återanvändning Bråta 324 324 615 615 -291 A Paviljongen färdigställd
Iz20 Körkortsbaserat System Åvc 200 200 261 261 -61 A Klart
Summa 1 019 0 1 019 1 046 0 1 046 -27 0
Iv01 Inv Verk 10 330 10 330 3 054 3 054 7 276 P Ramanslag, ombudgeteras ej
Iv02 Inv Befintliga Ledningar 10 000 10 000 12 223 12 223 -2 223 P Ramanslag, ombudgeteras ej
Iv03 Inv Nya Ledningar 83 779 83 779 7 841 7 841 75 938 P 38 000 Dagvattendammar ombudgeteras ej
Iv04 Inv Va-Serviser 2 000 2 000 1 764 1 764 236 P Ramanslag, ombudgeteras ej
Iv05 Inv Byte Debiteringsmätare 200 200 259 259 -59 P Ramanslag, ombudgeteras ej
Iv06 Exploatering Va 16 512 16 512 3 158 3 158 13 354 P 15 400 Gärdesområdet ombud, Björkelid klart
Iv07 Inventarier Va 100 100 0 0 100 P Ramanslag, ombudgeteras ej
Iv08 Vattenverk Västra Nedsjön 547 000 223 151 223 151 105 343 105 343 117 808 P 15 000 Ombudgeteras (till 2023)
Summa 346 072 0 346 072 133 643 0 133 643 212 429  68 400  

Summa: Samhällsbyggnad 347 091 0 347 091 134 689 0 134 689 212 402  68 400  

Försla
g 

Avfall

Vatten 
och 

avlopp

Pågår 
/Avslu

KommentarAnslag                            
tkr

Projekt Proj bud tot Proj avvik tot Budget 2020 Utfall 2020
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Investeringsbudget HVAAB 2021

Projekt
Budget 

2021

Förslag till 
ombud-

getering
Budget inkl 

ombud 2021

Iz13 Inköp Kärl 200 0 200
Iz14 Förbättringsåtgärder Åvc 150 0 150
Iz17 Förbättringsåtgärder Åvs 100 0 100
Netto 450 0 450
Iv01 Inv Verk 5 500 0 5 500
Iv02 Inv Befintliga Ledningar 18 000 0 18 000
Iv03 Inv Nya Ledningar 4 300 38 000 42 300
Iv04 Inv Va-Serviser 2 000 0 2 000
Iv05 Inv Byte Debiteringsmätare 500 0 500
Iv06 Exploatering Va 3 000 15 400 18 400
Iv07 Inventarier Va 100 0 100
Iv08 Vattenverk Västra Nedsjön 194 000 15 000 209 000
Netto 227 400 68 400 295 800

Summa totalt HVAAB 227 850 68 400 296 250

Avfall

Vatten 
och 
avlopp
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 83        Dnr 2020KS803 

Behandling av återremitterat ärende: Värdeöverföring från Förbo AB  

  
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 4 december 2020 lyft möjligheten att 
tillämpa undantaget i 5 § 1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL, 
för att bereda ägarkommunerna en högre utdelning. Undantaget gör det möjligt att dela ut hela 
överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår, förutsatt att överskottet används 
för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar 
integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för 
vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 
 
 Vid beaktande av prognosticerad vinst om 72 mnkr för 2020, bolagets soliditet och vad som 
kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en utdelning 
avseende räkenskapsåret 2020 på 20 mnkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna 
utifrån andel i bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder enligt ovan nämnda 
undantag. Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med bestämmelserna 
om skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 
aktiebolagslagen. Inför bolagsstämman kommer kommunens ombud få del av underlag i form 
av årsredovisning med fastställt bokslut för 2020. 
 
 Den 22 februari 2021 § 46 återremitterade kommunfullmäktige ärendet till 
kommunstyrelsen för att utvärdera vad det gjorts för bostadssociala ändamål med den 
utdelning som plockades ut ur bolaget 2019. Ärendet återremitterades med stöd av reglerna 
om minoritetsåterremiss, 5 kap. 50 § kommunallagen. 
 

Beslutsunderlag 
 Ordförandens förslag till beslut i kommunstyrelsen inklusive besvarande av 

återremissen, daterad 3 mars 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut 22 februari § 46 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 45 
 Tjänsteskrivelse den 14 december 2020 
 Styrelserapport kvartal 3 2020 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie 
eller extra bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 20 mnkr avseende 
räkenskapsåret 2020. Detta i den mån sådan utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § 
aktiebolagslagen (2005:551). Utdelningen sker med hänvisning till 5 § 1 lagen om (2010:879) 
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allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom 
ramen för bostadssociala ändamål. 
 
 Vidare föreslår Per Vorberg (M) med instämmande av David Dinsdale (L) att 
kommunstyrelsen noterar att minoritetsåterremissen är besvarad. 
 
 Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP), Robert Langholz (S), 
Ulla-Karin Johansson (S) och Peter Arvidsson (SD) i första hand att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att utvärdera vad det gjorts för bostadssociala 
ändamål med den utdelning som plockades ut ur bolaget föregående år. 
 
 I andra hand föreslår Patrik Linde (S) med instämmande av Robert Langholz (S), Ulla-Karin 
Johansson (S) och Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
ger kommunens ombud i Förbo i uppdrag att vid ordinarie eller extra bolagsstämma rösta 
emot en utdelning. 
 

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Patrik Lindes förslag om återremiss mot 
avslag. Om kommunstyrelsen avslår förslaget om återremiss kommer ordföranden ställa Per 
Vorbergs förslag mot Patrik Lindes andrahandsförslag. 
 
 Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Patrik Lindes förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Patrik 
Lindes förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Patrik Lindes förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
 
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster avslår kommunstyrelsen Patrik Lindes förslag. Hur var och en 
röstade framgår av omröstningslista 1. 
  
Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
 

Page 2 of 7Page 265 of 439



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 2. 
 

Beslut 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra 
bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 20 mnkr avseende räkenskapsåret 
2020. Detta i den mån sådan utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen 
(2005:551). Utdelningen sker med hänvisning till 5 § 1 lagen om (2010:879) allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för 
bostadssociala ändamål. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 Kommunstyrelsen noterar att minoritetsåterremissen är besvarad. 
 

Reservation  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och 
Ulla-Karin Johansson (S) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. Roland Jonsson 
(MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 2. 
 

---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-03-04  

 

Voteringslista: § 83 
Ärende: Behandling av återremitterat ärende: Värdeöverföring från Förbo AB,  2020KS803 
 
Omröstningslista 1. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 

Omröstningslista 2. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-03-04 § 83 
 

 

 

Reservation: 

Behandling av återremitterat ärende: Värdeöverföring från Förbo AB 

 

Det demokratiska perspektivet 

När fullmäktige återremitterar ett ärende med en tydlig instruktion om vad som bör genomföras så 
borde detta tas på alvar. Att ta en återremiss och ge ett icke sammanhängande svar, utan att låta 
förvaltningen svara, känns som ett hån mot demokratin och ligger inte i linje med hur demokratiska 
partier borde hantera frågor. En fråga som återremitteras med anledning av frågeställningar som 
handlar om den lagliga grunden för uttag av pengar borde tas på största alvar. Framförallt när det  
vid föregående uttag gavs löften om att en redovisning skulle presenteras innan det kom på fråga 
nästa gång. Detta utlovades av kommunstyrelsens ordförande och en sådan rapport har inte givits 
vare sig till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vi anser att majoriteten borde ta sitt ansvar 
för att värna den demokratiska processen.  

 

Det juridiska perspektivet 

En redovisning borde naturligtvis ha genomförts för att säkerställa det juridiska tvivelaktigheter som 
finns i att genomföra denna typ av uttag. Lagen säger att uttag skall användas till bostadssociala 
ändamål. Om det tidigare uthämtade pengarna har använts till just detta ändamål är ännu högst 
tveksamt. Var på man borde avstått från att göra uttag innan detta har säkerställts. Vi anser att 
politiken bör säkerställa att man följer de lagar och regler som är styrande.  

 

Det ekonomiska perspektivet 

När man plockar ut pengar från bolaget för att använda i den kommunala budgeten (istället för att 
göra andra åtgärder) så är detta naturligtvis tveksamt ur det juridiska perspektivet men det är också 
ett underligt sätt att öka skatten för en liten grupp av våra medborgare. När man tar ut en högre 
vinstutdelning än tidigare från bolaget så kommer detta på sikt att leda till högre hyror för 
hyresgästerna i Förbo AB. Att på detta sätt höja levnadsomkostnaderna för en liten grupp 
kommuninnevånare är att betrakta som en straffskatt på Förbos hyresrätter och dess hyresgäster. Vi 
anser att man borde föra en politik som inte straffar vissa kommuninnevånare eller en specifik 
upplåtelseform.  
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Det medborgerliga perspektivet 

Våra medborgare efterlyser byggnation i vår kommun. Man vill se blandade upplåtelseformer och 
man vill gärna se fler hyresrätter. Hade man tagit beslut om att istället låta pengarna stanna kvar i 
bolaget så hade Förbo AB haft 20 miljoner mer att investera i nybyggnation och renoveringar. Vi 
anser att man borde föra en mer medborgarvänlig politik. 

 

Det näringslivs vänliga perspektivet 

Även vårt näringsliv ser att det finns ett stort behov av nybyggnation i vår kommun. När vi träffar 
näringslivet så påpekas detta ofta. Att i ett sådant läge välja att kraftigt minska Förbos möjligheter 
till att bidra med detta viktiga arbete känns inte som en politik som värnar om näringslivet. Vi anser 
att  borde föra en mer näringslivsvänlig politik.  

 

Anledning till vår reservation 

Dessa fem punkter tillsammans med en stark oro för de juridiska konsekvenserna av detta beslut gör 
att vi känner oss tvingade att reservera oss mot beslutet. 

Vi anser att man i första hand borde gett förvaltningen i uppdrag att redovisa vad det föregående 
uttaget har använts till och belyst detta ur ett juridiskt perspektiv för att säkerställa giltigheten och 
lagligheten i vårt beslut föregående år. 

I andra hand så anser vi att man av många anledningar borde säga nej till ett uttag. Här är det 
naturligtvis dels ett rent juridiskt perspektiv som säger att man inte borde göra uttaget innan man 
säkerställt lagligheten. Utöver detta så föreligger naturligtvis det ekonomiska, det medborgerliga och 
det näringslivs vänliga perspektivet. 

 

För Socialdemokraterna  

Patrik Linde
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Bilaga 2 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-03-04 § 83 

 
Skriftlig reservation 
 
Ärende 13 Värdeöverföring FÖRBO 
 
Jag reserverar mig mot att förslaget till värdeöverföring antogs. Vid motsvarande 
beslut 2020 skulle en utvärdering göras för ägartillskottet 2019. Någon sådan 
utvärdering är inte redovisad – en värde-överföring bör därför avvaktas tills den är 
genomförd. 
 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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Till kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-0403-03   
 

 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens sammanträde 
2021-03-04, Ärende 13 
 
Diarienummer 
2020KS803 

 

 

Återremitterat ärende avseende värdeöverföring från Förbo 
AB 

Ordförandens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid 
ordinarie eller extra bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 
20 mnkr avseende räkenskapsåret 2020. Detta i den mån sådan utdelning är 
förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). Utdelningen sker 
med hänvisning till 5 § 1 lagen om (2010:879) allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för 
bostadssociala ändamål.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar att minoritetsåterremissen är besvarad. 
 
 
Besvarande av återremissen  
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2021 § 46 att återremittera 
ärende avseende värdeöverföring från Förbo AB till kommunstyrelsen för 
att utvärdera vad det gjorts för bostadssociala ändamål med den utdelning 
som plockades ut ur bolaget 2019. 
 
Den senaste värdeöverföringen grundar sig på resultatet i bolaget år 2019 
och värdeöverföringen skedde under år 2020. I kommunens årsredovisning 
2020 återfinns utdelningen som en finansiell intäkt i resultaträkningen, sid 
35. Under not 6 återfinns den som en post under "utdelning på aktier och 
andelar". 
  
Intäkten har använts för att finansiera bostadssociala åtgärder som 
exempelvis Boendestöd. Värdeöverföringen motiveras även med att det 
kompenserar för kommunens lägre intäkter i samband med att mark upplåts 
för hyreslägenheter istället för andra upplåtelseformer, alternativt säljs med 
anbudsförfarande.  
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Kostnaden för Boendestöd är ca 5,6 mnkr. När det gäller intäktsförlust pga 
markförsäljning för hyresrätt varierar det mellan åren och är 
bokföringsmässigt komplicerat. Likvidmässigt sker intäktsförlusten när 
affären görs, medan det påverkar kommunens resultat i samband med 
slutredovisning. Ett exempel är kommunens försäljning av mark för 
uppförande av 40 hyresrätter i Landvetter-Backa enligt riktpriset. 
Överlåtelsesumman var 7,1 mnkr. Om kommunen valt att sälja marken för 
uppförande av bostadsrätter istället hade överlåtelsesumman, enligt 
kommunens prissättning, varit 15,9 mnkr. 
 
 
 
Per Vorberg (m) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 46        Dnr 2020KS803 

Värdeöverföring från Förbo AB  

  
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 4 december 2020 lyft möjligheten att 
tillämpa undantaget i 5 § 1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL, 
för att bereda ägarkommunerna en högre utdelning. Undantaget gör det möjligt att dela ut hela 
överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår, förutsatt att överskottet används 
för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar 
integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för 
vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 
 
 Vid beaktande av prognosticerad vinst om 72 mnkr för 2020, bolagets soliditet och vad som 
kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en utdelning 
avseende räkenskapsåret 2020 på 20 mnkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna 
utifrån andel i bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder enligt ovan nämnda 
undantag. 
 
 Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med bestämmelserna om skyddet 
för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Inför 
bolagsstämman kommer kommunens ombud få del av underlag i form av årsredovisning med 
fastställt bokslut för 2020. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 45 
 Tjänsteskrivelse den 14 december 2020 
 Styrelserapport kvartal 3 2020 

    

Förslag till beslut på sammanträdet   
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP), Siw Hallbert (S), 
Kerstin Sandberg (V), Ulla-Karin Johansson (S), Mats Werner (S) och Robert Langholz 
(S) att kommunfullmäktige i första hand återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att 
utvärdera vad det gjorts för bostadssociala ändamål med den utdelning som plockades ut ur 
bolaget 2019. 
 
 I andra hand yrkar Patrik Linde (S) med instämmande av Siw Hallbert (S), Kerstin Sandberg 
(V), Ulla-Karin Johansson (S), Mats Werner (S) och Robert Langholz (S) att 
kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunens ombud i Förbo att vid ordinarie eller extra 
bolagsstämma rösta emot en utdelning. 
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 Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Tony Wahl (C) och David Dinsdale (L) att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Patrik Lindes förslag om 
återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet 
idag kommer ordföranden ställa förslagen mot varandra. 
 
Patrik Lindes förslag om återremiss och avgörande idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige ska avgöra 
ärendet idag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag. 
 
Med 28 ja-röster och 20 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet 
enligt Patrik Lindes förslag. Ärendet har återremitterats, med stöd av 5 kap. 50 § 
kommunallagen, eftersom minst en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter röstade 
för det. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att utvärdera vad det 
gjorts för bostadssociala ändamål med den utdelning som plockades ut ur bolaget 2019. 
 

---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-02-22  

 

Voteringslista: § 46 
Ärende: Värdeöverföring från Förbo AB,  2020KS803 
 
Omröstningslista 4. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
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Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Danuta Wahlberg (SD), ersättare  X  
Resultat 28 20 0 
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§ 45        Dnr 2020KS803 

Värdeöverföring från Förbo AB  

  
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 4 december 2020 lyft möjligheten att 
tillämpa undantaget i 5 § 1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL, 
för att bereda ägarkommunerna en högre utdelning. Undantaget gör det möjligt att dela ut hela 
överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår, förutsatt att överskottet används 
för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar 
integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för 
vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 
 
Vid beaktande av prognosticerad vinst om 72 mnkr för 2020, bolagets soliditet och vad som 
kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en utdelning 
avseende räkenskapsåret 2020 på 20 mnkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna 
utifrån andel i bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder enligt ovan nämnda 
undantag. 
 
Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med bestämmelserna om skyddet 
för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Inför 
bolagsstämman kommer kommunens ombud få del av underlag i form av årsredovisning med 
fastställt bokslut för 2020. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 14 december 2020 
 Styrelserapport kvartal 3 2020 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra bolagsstämma rösta för en 
utdelning i bolaget om totalt 20 mnkr avseende räkenskapsåret 2020. Detta i den mån sådan 
utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). Utdelningen sker med 
hänvisning till 5 § 1 lagen om (2010:879) allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 
Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för bostadssociala ändamål. 
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson 
(S), Roland Jonsson (MP) och Peter Arvidsson (SD) i första hand att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att utvärdera vad som gjordes med utdelningen 
2019, och i andra hand att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunens ombud i Förbo AB att vidordinarie eller extra bolagsstämma rösta emot en 
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utdelning från bolaget. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Patrik Lindes förslag om återremiss mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden ställa Per Vorbergs förslag, Patrik Lindes andrahandsförslag och Peter 
Arvidssons förslag mot varandra. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Patrik Lindes förslag om återremiss och avgöra idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 4.   
  
Per Vorbergs, Patrik Lindes och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Per Vorbergs förslag är huvudförslag. 
 
Motförslag 
Ordföranden ställer Patrik Lindes förslag mot Peter Arvidssons förslag och finner att 
kommunstyrelsen utser Patrik Lindes förslag till motförslag i huvudomröstningen. 
 
Huvudomröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbers förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 5.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra 
bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 20 mnkr avseende räkenskapsåret 
2020. Detta i den mån sådan utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen 
(2005:551). Utdelningen sker med hänvisning till 5 § 1 lagen om (2010:879) allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för 
bostadssociala ändamål. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) reserverar sig skriftligt i 
bilaga 2. Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 3. Peter Arvidsson 
(SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med en skriftlig 
reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig reservation 
från Peter Arvidsson. 
 

---------------------- 
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Voteringslista: § 45 
Ärende: Värdeöverföring från Förbo AB,  2020KS803 
 
Omröstningslista 4. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 

Omröstningslista 5. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 2 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 45 

 

 

Reservation: 

Värdeöverföring från Förbo AB 

Vi befinner oss i en situation där Förbo behöver så mycket resurser som möjligt. Det handlar om 
stora renoveringsbehov och samtidigt en stor bostadsbrist. Pengarna hade kunnat användas för att 
genomföra denna typ av investeringar och på sikt stärka vårt bolag. 

 Att plocka ut pengar till ännu inte planerade åtgärder för att låta dem ingå i den kommunala 
budgeten för att täcka de brister som har uppstått under den borgerliga ledningen är inte tanken 
med den lagstiftning som finns idag. Tanken är att pengarna skall användas till bostadssociala 
ändamål.  
 
När frågan var uppe i fullmäktige senast så lovade kommunstyrelsens ordförande att en redogörelse 
för hur pengarna använts skall genomföras. Denna skulle sedan redogöras för. Detta har ännu inte 
skett eller redovisats. Av denna anledning så borde inte beslut tagits vid detta möte utan frågan 
borde återremitterats för att ta fram den utlovade utredningen.  

Med utgångspunkt i ovanstående har vi valt att reservera oss mot beslutet. 

 

Patrik Linde för Socialdemokraterna 
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Bilaga 3 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 45 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 8: Värdeöverföring 
Jag reserverar mig mot att förslaget till värdeöverföring antogs. Vid motsvarande 
beslut 2020 skulle en utvärdering göras för ägartillskottet 2019. Någon sådan 
utvärdering är inte redovisad – en värde-överföring bör därför avvaktas tills den är 
genomförd. 
 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
Rebecka Isaksson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-14   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS803 107 

 

 

Värdeöverföring från Förbo AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid 
ordinarie eller extra bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 
20 mnkr avseende räkenskapsåret 2020. Detta i den mån sådan utdelning är 
förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). Utdelningen sker 
med hänvisning till 5 § 1 lagen om (2010:879) allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för 
bostadssociala ändamål. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 4 december 2020  
lyft möjligheten att tillämpa undantaget i 5 § 1 i lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag, AKBL, för att bereda ägarkommunerna en 
högre utdelning. Undantaget gör det möjligt att dela ut hela överskottet som 
uppkommit under föregående räkenskapsår, förutsatt att överskottet används 
för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar 
som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser 
bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 
 
Vid beaktande av prognosticerad vinst om 72 mnkr för 2020, bolagets 
soliditet och vad som kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna 
förutsättningar, föreslås en utdelning avseende räkenskapsåret 2020 på 
20 mnkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna utifrån andel i 
bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder enligt ovan 
nämnda undantag.  

Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med 
bestämmelserna om skyddet för bolagets bundna egna kapital och 
försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.  

Inför bolagsstämman kommer kommunens ombud få del av underlag i form 
av årsredovisning med fastställt bokslut för 2020. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 14 december 2020  
 Styrelserapport kvartal 3 2020 
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Ärendet 
Frågan om värdeöverföringar såsom utdelningar från ett allmännyttigt 
kommunalt bostadsaktiebolag som Förbo AB regleras i AKBL. En 
utdelning i enlighet med huvudregeln i 3 § AKBL innebär att nivån på 
möjlig utdelning begränsas kraftigt, för 2019 var maximal utdelning enligt 
bestämmelsen 197 tkr av en vinst om totalt 63,1 mnkr. 
 
AKBL innehåller emellertid ett antal undantag. Ett sådant undantag följer av 
5 § 1 och innebär att det är möjligt att dela ut hela överskottet som 
uppkommit under föregående räkenskapsår till ägarna. Detta förutsatt att 
överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social 
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka 
kommunen har ett särskilt ansvar.  
 
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 4 december 2020 lyft 
möjligheten att tillämpa nämnt undantag för att bereda ägarkommunerna en 
högre utdelning avseende räkenskapsåret 2020. Vidare har ägarrådet genom 
kommunstyrelsens ordförande fört en dialog med bolagsstyrelsens 
ordförande för att bolagsstyrelsen ska kunna beakta ägarrådets synpunkter 
när den bereder förslag till årsstämman om utdelning i Förbo AB.  
 
Vid beaktande av prognosticerad vinst om 72 mnkr för 2020, bolagets 
soliditet och vad som kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna 
förutsättningar, föreslås en utdelning avseende räkenskapsåret 2020 om 
20 mnkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna utifrån andel i 
bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder enligt 5 § 1 
AKBL. Detta kräver beslut av fullmäktige i respektive ägarkommun.  
 
Ägarkommunernas andelar i Förbo AB är fördelade enligt följande. 
 
Aktieägare Antal aktier Andel kapital och röster Föreslagen utdelning 
Härryda kommun 80 470 42,0% 8 400 000 
Mölndals stad 52 800 27,6% 5 520 000 
Lerums kommun 40 900 21,4% 4 280 000 
Kungälvs kommun 17 160 9,0% 1 800 000 
Summa 191 330 100,0% 20 000 000 
 
Kommunen har fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning varav 
följande två mål rör byggande och boende. ”Bostadsbyggandet skall 
utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med bostäder 
i alla ägande- och upplåtelseformer” samt ”Det finns bostäder av god 
kvalitet och tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda 
behov”. De medel som föreslås delas ut avseende räkenskapsåret 2020 med 
stöd av nämnt undantag i AKBL kommer att användas i kommunens arbete 
med att uppfylla dessa mål, t.ex. genom finansiering av arbetet med 
markfrågor i anslutning till målen, boendestöd och i form av kompensation 
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för uteblivna intäkter som uppstått vid marköverlåtelse för byggnation av 
hyresrätter i stället för försäljning med anbudsförfarande. 
Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med 
bestämmelserna med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Detta innebär att 
utdelning inte får äga rum om det efter denna inte finns full täckning för 
bolagets bundna kapital. Vidare får utdelningen enbart genomföras om 
denna framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens 
art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt 
bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  
 
Inför bolagsstämman kommer kommunens ombud få del av underlag i form 
av årsredovisning med fastställt bokslut för 2020. 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Sammanfattning 
  
 Efter kvartal 3 är resultatet bättre än verksamhetsplaneringen. Det beror främst på högre intäkter efter 

den årliga hyresförhandlingen, erhållen försäkringsersättning för brand i Gråbo och lägre räntekostnader. 
Detta har även påverkat prognosen för helåret 2020 varför resultatet är 8 Mkr högre. 

  
 Nedan har kommentarer lämnats till större förändringar. När det gäller prognosen finns fortfarande en 

osäkerhet av hur pandemin och effekterna i samhället på grund av corona kommer att påverka Förbos 
resultat och ställning. Fram till efter semestern genomfördes enbart akuta åtgärder i lägenheterna men 
under tredje kvartalet så har vi successivt återgått till att fler åtgärder görs. En osäkerhet finns om 
entreprenörerna kommer att hinna utföra alla arbeten innan årsskiftet. Så här långt ser vi inte att 
finansieringskostnader vid refinansieringar och nyupplåning för projekt har ökat utan samma nivåer som 
före pandemin har erhållits. Hyresförlusterna har inte heller ökat vare sig för bostäder eller lokaler. Det 
statliga stödet, hyresrabatt till lokalhyresgäster i utsatta branscher, har lämnats till våra lokalhyresgäster. 
Osäkerheten kring utvecklingen av fastighetsvärdena kvarstår varför vi inte ändrat förutsättningarna i 
våra prognoser. 

  
 I prognosen har vi tagit hänsyn till kända förändringar, bland annat högre intäkter efter 

hyresförhandlingen för 2020 och att avtalskostnaderna för vinterväg är lägre. Försäkringsersättning 
avseende fasadarbetena på Kantarellen i Mölndal har inte beaktats utan vi inväntar besked från 
försäkringsbolaget. 

  
 I verksamhetsplaneringen ingår varje år en reserv för oförutsedda händelser främst skador. Reserven för 

helåret uppgick till 6 Mkr och höjdes i prognos 2 till 10 Mkr.  Under de första nio månaderna har 
skadorna uppgått till totalt 6,5 Mkr.  

  
 Prognosen för driftsnettot på helåret är 223 Mkr, vilket är 4 Mkr högre än verksamhetsplanen, och 

innebär en direktavkastning på 3,5%. 
  
 Förändringar i räntebindningar, lägre nyupplåning och räntenivåer gör att prognosen för räntekostnader 

är sänkt med 6 Mkr. Den genomsnittliga räntenivån för låneportföljen beräknas till 0,9% vid slutet av 
året. 

  
 Prognosen för årets resultat efter skatt för 2020 är 72 Mkr, i verksamhetsplanen uppgick det till 64 Mkr. 
  
 Investeringar i fastigheter beräknas bli 425 Mkr, fördelat på nyproduktion 202 Mkr samt renoveringar 

och ombyggnationer 223 Mkr. I verksamhetsplanen låg investeringarna på 465 Mkr, fördelat på 
nyproduktion med 232 Mkr samt ombyggnationer och renoveringar med 233 Mkr. 

  
 Nyupplåning under året innebär att låneskulden beräknas öka till 2 105 Mkr vid årets slut, vilket är en 

ökning med 300 Mkr under året. 
  
 Soliditeten beräknas bli 33% vilket är en procentenhet högre än verksamhetsplanen. 
  
 Förslag till beslut: 
  
 -Styrelsen beslutar att godkänna rapporten 

Page 288 of 439



4

Resultaträkning - Prognos 3 2020 
  
 Prognosen för intäkterna är höjd med 7 Mkr för bostäder och fordonsplatser.  
  
 Förhandlingsöverenskommelsen med Hyresgästföreningen innebar en genomsnittlig 

hyreshöjning med 1,99% från första januari. För fordonsplatser var hyreshöjningen 5%. 
Övriga intäkter höjs med försäkringsersättning för återuppbyggnad av lägenhet i Gråbo.   

  
 I prognosen ingår investeringen för åtgärder på fasadskivor och bakomliggande regelverk på 

fastigheten Kantarellen i Balltorp. Diskussioner om ersättning pågår med entreprenör och 
försäkringsbolag. Prognosen för övriga intäkter är i nuläget inte höjd för ersättning som 
beräknas komma under året 

  
 Prognosen för driftskostnader är 2 Mkr högre än verksamhetsplanen. Kostnader för övrig 

fastighetsskötsel, sotning och OVK beräknas bli högre under året, samtidigt som kostnaden 
för vinterväg, personal och trädgård beräknas bli lägre.  
Förbrukning av värme har varit lägre då året började med milda månader. 
Till följd av högre elpris och högre vattenförbrukning är prognosen för el- och 
vattenkostnaderna höjda i prognosen.  
I prognosen ingår även en självrisk för en brand på Kyrkängen i Lindome samt ökade 
kostnader för bevakning. 

  
 Prognosen för underhållskostnaderna är höjd med 1 Mkr jämfört med verksamhetsplanen. 

Kostnader för skador, främst vattenskador, under de första 9 månaderna var 6,5 Mkr. 
Reserven för skador och oförutsedda händelser uppgick till 6 Mkr vid årets början och höjdes 
i prognos 2 för att täcka oförutsedda händelser under andra halvåret. Kvarvarande reserv för 
sista kvartalet är 3,5 Mkr. 

  
 Driftsnettot är därmed 4 Mkr högre än verksamhetsplanen. 
  
 I prognosen för avskrivningar ingår tidigarelagda avskrivningar för en fastighet i Lerum med 

anledning av en framtida planerad ombyggnation. I prognosen ingår även en justering av 
avskrivningstider för en fastighets fasad, då avskrivningstiden inte överensstämde med 
verklig livslängd vid införande av komponentindelning 2013. 

  
 Prognosen för räntekostnader är sänkt då räntenivåerna är lägre och att prognosen för 

nyupplåning är sänkt. Den största förändringen är på grund av att ränteswappar stängdes i 
slutet av 2019 vilket minskar räntekostnaderna under år 2020. 

  
 Prognos 3 för resultat efter finansnetto för 2020 ligger med dessa förutsättningar på 90 Mkr 

vilket är 9 Mkr högre än verksamhetsplanen. 
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Helår 2020                               
Mkr 

Prognos 3 
2020  

kr/kvm  VP 2020  kr/kvm  Utfall 
2019  

kr/kvm   

Bostadshyror  471  1 169  467 1 160  451.0 1 138 
Lokalhyror 29 973 29 907 28.6 941 
P-platser mm 22 51 19 44 22.6 53 

Hyresintäkter  522 1 207  515 1 192  502.2 1 177 
Driftkostnader - 203 - 469 - 201 - 465 - 192.0 - 450 
Underhållskostnader -80 - 185 -79 - 183 -84.9 - 199 
Fastighetsskatt -16 -37 -16 -37 -15.4 -36 

Driftnetto  223  516  219  507  209.9  492 
Avskrivningar -94 - 217 -93 - 215 -85.7 - 201 
Administration -19 -44 -19 -44 -19.3 -45 

Rörelseresultat  110  254  107  248  104.9  246 
Ränteintäkter 0 0 0 0 0.2 0 
Räntekostnader -20 -46 -26 -60 -25.1 -59 

Resultat efter finansnetto 90  208 81  187 80.0  187 
Försäljning fastighet/bolag     -0,2  
Skattekostnad -18 -42 -17 -39 -16.7 -39 

Redovisat resultat 72  166 64  148 63.1  148 

Page 290 of 439



6

Balansräkning och investeringar 
  
 Tillgångarna värde beräknas uppgå till 3 457 Mkr vid årets slut. 
  
 Prognos 3 för årets investeringar i fastigheterna är 425 Mkr. I 

verksamhetsplanen uppgick dessa till 465 Mkr. 
  
 Det egna kapitalet beräknas till 1 124 Mkr i prognos 3. De långfristiga 

skulderna uppgår till 2 045 Mkr men beräknas öka till 2 105 Mkr fram till 
årsskiftet. 
 
 
 

Balansräkning Mkr Utfall      
2020-09-30  

P3            
2020-12-31  

VP            
2020-12-31  

Utfall      
2019-12-31 

Byggnader och mark 3 331.5 3 435 3 479 3 102.6 
Inventarier 5.6 7 8 6.1 
Finansiella anläggningstillgångar 0.1 0 0 0.1 

Anläggningstillgångar 3 337.2 3 442 3 487 3 108.8 
Kortfristiga fodringar 7.7 15 15 16.5 
Likvida medel 59.3 0 0 1.6 
Omsättningstillgångar 67.0 15 15 18.1 

S:a tillgångar 3 404.2 3 457 3 502 3 126.9 

Bundet kapital 98.2 98 98 98.2 
Fritt kapital 1 028.4 1 026 1 017 974.3 

Eget kapital 1 126.6 1 124 1 115 1072.5 
Obeskattade reserver 1.1 1 1 1.1 
Uppskjuten skatteskuld 95.0  135  135 95.0 
Långfristiga skulder 2 045.0 2 105 2 150 1 805.0 
Kortfristiga skulder  136.5  92  101 153.3 
Skulder 2 181.5 2 197 2 251 1 958.3 

S:a skulder och eget kapital 3 404.2 3 457 3 502 3 126.9 
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 Prognosen för investeringar i nyproduktion är sänkt till 202 Mkr. I 

verksamhetsplanen uppgick investeringar i nyproduktion till 232 Mkr. 
Sänkningen beror justeringar mellan åren. 

  
 Investeringar i renoveringar och ombyggnationer är i prognos 3 till 223 Mkr. I 

verksamhetsplanen uppgick de till 233 Mkr. Sänkningen beror på senarelagda 
arbeten inne i lägenheter till följd av Corona-pandemin. 

  
 En detaljerad specifikation över det planerade underhållet finns i bilaga 2. 
  

 

Investeringar                                                                   
Mkr 

Planerat    
2020 

Beslutade ej 
avslutade 

Nedlagt Skillnad 

Inventarier 3 3 1 2 

Nyproduktion     
Landevi gårdar, Landvetter C, Landvetter 134 252 116 136 
Tallspinnaren, Norra Säteriet, Mölnlycke 60 130 123 7 
Övriga investeringar, projektering 8 8 4 4 

Övriga investeringar     
Renovering Stommen etapp 2 och 3, Landvetter 5 45 46 -1 
Renovering Stommen etapp 4, Landvetter 21 32 14 18 
Renovering Säteriet etapp 4, Mölnlycke 44 71 65 6 
Renovering Säteriet etapp 5, Mölnlycke 11 46 4 42 
Renovering av utemiljö säteriet, etapp 2 8 8 6 2 
Renovering fasad Hulan, Lerum 3 17 16 1 
Markarbeten, Hulan, Lerum 11 22 10 12 
Fiberinstallation hela Förbo 6 31 0 31 
Renovering Bohusgatan Marstrand, Kungälv 24 33 9 24 
Övre Balltorp renovering 12 12 9 3 
Fasad och takarbeten, Lindkullen, Mölnlycke 4 9 4 5 
Badrumsrenovering, Stationsvägen Hindås 5 10 9 1 
Stam- och badrumsrenovering Vallen, Mölnlycke 0 0 0 0 
Övriga investeringar 69 56 41 15 

Summa 428 785 477 308 
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Kassaflöde 
  
 Prognosen för kassaflöde från den löpande verksamheten är 206 Mkr. För att 

finansiera årets investeringar i fastigheter på 425 Mkr beräknas nyupplåning 
ske med 300 Mkr. 

 
 
 

 

Kassaflödesanalys Mkr Utfall    
202001-09  

Prognos 3 
2020  

VP 2020  Utfall 
2019  

Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat  107.7  110  107  106.0 
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet     
Avskrivning  67.4 94 93 85.7 
Räntenetto -14.7 -20 -26 -24.9 
Skatt -18.9 22 0 -0.7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten för 
förändring av rörelsekapitalet 

 141.5  206  174  166.1 

Förändring i rörelsekapitalet -8.0 -60 29 42.1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  133.5  146  203  208.2 
Investering i fastigheter - 294.8 - 425 - 465 - 396.9 
Försäljning av fastigheter 0.0 0 0 0.0 
Förändring av räntebärande skulder  240.0  300  285  190.0 
Övriga poster -21.0 -23 -23 -4.0 

Årets kassaflöde 57.7 -2 0 -2.7 
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Nyckeltal 
  
 Soliditeten beräknas till ca 33% vid årets slut vilket är en procentenhet högre 

än verksamhetsplanen. Soliditeten per 2019-12-31 uppgick till 34,3%. 
  
 Direktavkastning på marknadsvärdet beräknas vara oförändrat jämfört med 

föregående år, 3,5%. Direktavkastningen för helåret 2020 är baserad på 
värdering av fastigheterna per 2019-12-31 uppräknad med 2%, samt 
tillkommande värde för nyproducerade fastigheten Tallspinnaren. 

  
 

Nyckeltal Prognos 3 
2020 

VP 2020 Utfall 2019 

A) Tillgångarnas värde, Mkr 3457 3502 3126,9 
B) Fastigheternas bokförda värde, Mkr 3435 3479 3102,6 
C) Marknadsvärde fastigheter, Mkr 6583 6374 6277 
D) Eget kapital, Mkr 1124 1116 1072,5 
E) Låneskuld, Mkr 2105 2150 1805 
F) Hyresintäkter, Mkr 522 515 502,2 
G) Driftnetto ./. Administration, Mkr 204 200 190,6 
H) Räntenetto, Mrk -20 -26 -24,9 
I) Rörelseresultat, Mkr 110 107 105 

Synlig soliditet, % ( D/A ) 33 32 34,3 
Justerad soliditet, % ( C+D/A+C ) 55 53 57,0 
Direktavkastning % (driftsnetto/marknadsvärde) 3,5 3,5 3,5 
Fastigheternas avkastning, % ( G/B ) 7,1 6,6 7,0 
Räntekänslighet, % ( I/E) 5,2 5,0 5,8 
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Finansiering 
  
 Efter att nyupplåning har gjorts med 240 Mkr samt lån, totalt 430 Mkr, har 

refinansierats under året uppgår låneskulden till 2 045 Mkr per 2020-09-30. 
  
 Under fjärde kvartalet 2020 kommer lån om 160 Mkr att refinansieras och 

nyupplåning beräknas till 60 Mkr för att finansiera investeringar i nyproduktion 
och renoveringar varpå låneskulden per 2020-12-31 kommer uppgå till 2 105 
Mkr. Totalt har lånen då ökat med 300 Mkr under 2020 vilket är 45 Mkr lägre än 
verksamhetsplanen för året. 

  
 Prognosen är att den genomsnittliga räntenivån bedöms uppgå 0,9% i slutet av 

året. Vi har då utgått från marknadens prognoser över ränteutvecklingen. 
  

 

Basfakta och nyckeltal Utfall               
2020-09-30 

Prognos 3 
2020-12-31 

Prognos 2 
2020-12-31 

VP                 
2020-12-31 

Utfall               
2019-12-31 

Låneskuld, Mkr 2 045,0 2 105 2 105 2 150 1 805,0 
Låneram enligt finanspolicy, Mkr 2 200,0 2 200 2 200 2 200 2 200,0 
Swapvolym, Mkr 850,0 800 750 850 750,0 
Räntetaksvolym, Mkr 320,0 320 300 150 200,0 
Genomsnittlig ränta, % 
(momentan) 

0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 0,9% 

Återstående räntebindningstid, år 3,3 3,1 2,7 2,7 3,4 
Andel justering inom 12 mån, % 48% 49% 54% 54% 50% 
Återstående konverteringstid, år 2,7 2,7 2,6 2,3 2,2 
Andel förfall inom 12 mån, % 24% 20% 21% 20% 33% 
Lån mot kommunal borgen, Mkr 0 0 0 0 0 
Lån mot pantbrev, Mkr 2 045,0 2105 2075 1875 1 805,0 
Övriga ställda säkerheter 0,6 1 1 1 0,6 
Likviditetsreserv, Mkr 159,0 100 100 100 97,6 
Placeringar, Mkr 0 0 0 0 0 

 

 

Skuld per långivare Utfall               
2020-09-30 

Antal lån % av skuld 

Nordea 200,0 1 10% 
SEB 975,0 8 48% 
Handelsbanken 870,0 7 43% 

Summa lån 2045,0 16,0 100% 
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Förfalloprofil - räntebindning 2020-03-31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förfalloprofil - konvertering 2020-03-31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiska 
räntenoteringar 

dec-16 dec-17 dec-18 dec-19 jun-20 sep-20 

Reporänta -0,50 -0,50 -0,25 0,00 0,00 0,00 
Stibor 3 mån -0,59 -0,47 -0,13 0,15 0,06 -0,05 
Swap 2 år -0,35 -0,15 0,06 0,23 -0,01 -0,05 
Swap 5 år 0,26 0,49 0,50 0,39 0,07 0,06 
Swap 10 år 1,10 1,20 1,12 0,69 0,29 0,30 
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Bilaga 1 Resultaträkning - Periodens utfall 
  
 Under perioden avviker intäkter för bostäder och fordonsplatser positivt. Den 

positiva avvikelsen beror dels på att årets hyreshöjning översteg 
verksamhetsplanens, dels på erhållen försäkringsersättning för en brand i 
Gråbo.  

  
 Driftskostnaderna är något högre än verksamhetsplanen för perioden. 

Kostnaderna för personal har varit lägre än planen för. Arbetsgivaravgifter var 
tillfälligt sänkta under andra kvartalet och årets löneförhandling senarelagd. 
Början på året var relativt milt och gav en lägre kostnad för uppvärmning. I 
verksamhetsplanen ligger kostnader för uppvärmning som beräknas utifrån ett 
temperaturmässigt normalår. 
Kostnader för el och vatten har varit högre än planen till följd av högre elpris 
och högre vattenförbrukning.  
Teknisk tillsyn har utförts under perioden för bland annat hissar och rökluckor. 

  
 Underhållskostnaderna var lägre än verksamhetsplanen under perioden. 

Under en period genomfördes enbart akuta åtgärder i lägenheterna. Gradvis 
genomförs nu även andra arbeten. 

  
 Räntekostnaderna är lägre på grund av lägre räntenivåer, mindre nyupplåning 

och att stängning av ränteswappar i slutet av 2019 vilket minskar 
räntekostnaderna för år 2020. 

  
Utfall januari – 
september 2020  
Mkr 

Utfall  kr\kvm   Vplan  kr\kvm  Utfall - 
VP  

Föreg 
år  

kr\kvm  Utfall – 
F å  

Bostadshyror  351.6 1 164  349.5 1 158 2.1  336.0 1 130 15.6 
Lokalhyror 21.6  966 21.8  979 -0.2 21.3  935 0.3 
P-platser mm 19.1 59 14.4 44 4.7 21.4 66 -2.3 

Hyresintäkter  392.3 1 209  385.7 1 190 6.6  378.7 1 182 13.5 
Driftkostnader - 144.8 - 446 - 144.1 - 445 -0.7 - 139.4 - 436 -5.3 
Underhållskostnader -47.5 - 146 -53.7 - 166 6.2 -57.2 - 177 9.7 
Fastighetsskatt -11.9 -37 -11.8 -36 -0.1 -11.6 -36 -0.3 

Driftnetto  188.0  580  176.1  543 12.1  170.5  533 17.7 
Avskrivningar -67.4 - 208 -67.5 - 208 0.1 -60.4 - 189 -7.0 
Administration -13.1 -40 -14.1 -43 1.0 -13.9 -43 0.8 

Rörelseresultat  107.6  332 94.5  292 13.2 96.2  301 11.5 
Ränteintäkter 0.1 0 0.1 0 0.0 0.2 1 -0.1 
Räntekostnader -14.8 -46 -19.4 -60 4.6 -14.6 -46 -0.2 

Resultat efter 
finansnetto 

93.0  287 75.2  232 17.8 81.8  253 11.2 

Försäljning 
fastighet/bolag 

0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 

Skattekostnad -18.9 -58 -12.7 -39 -6.2 -16.3 -51 -2.6 

Redovisat resultat 74.1  228       62.5  193 11.6 65.5  205 8.6 
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Bilaga 2 Investeringsram planerat underhåll 
Planerat underhåll, Mkr                                                                                              
(åtgärder överstigande 1 Mkr specificeras) 

Vplan 
2020 

Prognos 3 
2020 

Härryda:    
Säteriet, Mölnlycke Renovering av nedergårdarna inklusive stambyten. Under 

2020 färdigställs etapp 4 och etapp 5 påbörjas. 
55,2 54,5 

Säteriet, Mölnlycke Renovering av utemiljö, etapp 2 8,0 7,6 
Vallen, Mölnlycke Stam- och badrumsrenovering 13,5 0,0 
Lindkullen, Mölnlycke Fasadarbeten 5,0 4,2 
Skogsgläntan, Mölnlycke Fönsterbyte och takarbeten 6,5 7,0 
Stommen, Landvetter Renovering av bl a fasader, tak och mark. Etapp 2 och 3 

färdigställs och etapp 4 påbörjas. 
36,5 26,5 

Stationsvägen, Hindås Badrumsrenovering 3,3 5,3 
Mölndal:    
Tåbrovägen, Lindome Fasadarbeten 1,0 1,2 
Fågelsten, Lindome Fasadarbeten 2,5 1,4 
Avfallsstation, Balltorp Molocker 4,0 4,0 
Kyrkängen, Lindome Fasadarbeten 6,0 6,5 
Övre Balltorp FTX-aggregat 2,0 0,9 
Övre Balltorp Fjärrvärmecentral 2,5 0,0 
Övre Balltorp Renovering av bl a fasader, tak, balkonger och loftgångar 14,5 16,2 
Lerum:    
Drängsered, Gråbo FTX-aggregat 1,0 1,0 
Höjden, Lerum Fasadarbeten 1,0 1,9 
Hallsås, Lerum Fasadarbeten 1,7 3,8 
Hulan, Lerum Renovering 5,0 5,4 
Hulan, Lerum Markarbeten 10,0 10,8 
Kungälv:    
Björkås, Ytterby Renovering loftgångar 3,5 4,0 
Björkås, Ytterby Aktivitetspark 5,7 0,2 
Marstrand 
Körsbärsgatan 

Takarbeten 2,0 2,1 

Marstrand Koön 
Bohusgatan 

Bergvärmepump och solceller 1,5 0,8 

Marsstrand Koön 
Bohusgatan 

Renovering av fasader, tak och stammar 26,0 23,6 

Övrigt:    
Nytt områdeskontor i Kungälv 2,0 4,8 
Energiåtgärder, sophantering mm 5,9 10,0 
Ny fiberinstallation, flera områden 8,2 5,6 
Samtliga områden (underhåll som per åtgärd understiger 1 mkr) 11,4 26,1 

Summa Planerat Underhåll 245,4 235,4 

    
varav planerat underhåll som redovisas som kostnad: 12,3 12,3 
varav planerat underhåll som redovisas som investering: 233,1 223,1 
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§ 47        Dnr 2020KS686 

Återremitterat: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommu  

  
Den 25 januari 2021 § 17 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen med stöd av, 5 kap. 50 § kommunallagen, reglerna om minoritetsåterremiss, 
för att 

 utreda konsekvenser av kommunstyrelsens förslag till beslut och alternativ där 
kommunen äger och driver skolbyggnader utreds. 

 komplettera modellen så att kommunens behov av skolplatser ingår som kriterium, 
samt att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda sig av 
undantagsregeln tydliggörs. 

 utreda konsekvenserna av beslutet ur ett barnperspektiv i enlighet med 
barnkonventionen. 

  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 25 januari 2021 § 17 
 Majoritetsskrivelse daterad 1 februari 2021 
 Kommunstyrelsens beslut 7 januari 2021 § 7, inklusive dess beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 16 december 2020 § 304, inklusive dess beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 19 november 2020 § 439, inklusive dess beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 5 november 2020 § 419, inklusive dess beslutsunderlag 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående verksamhet inom förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun enligt följande: 
  

 Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, 
dock högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda 
förskole-/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-
/elevantal. 

 Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår. 
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 Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 
folkbokförda i kommunen. 

 Tomma platser ersätts inte. 
 Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska 

lokalkostnader. 
 Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 

huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev. 
 Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 

nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas 
fortsatt huvudregeln. 

Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska beräknas 
enligt samma principer. 
 
Vidare föreslår Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen beslutar att inte göra några ytterligare 
utredningar med anledning av minoritetsåterremisserna.   
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Robert Langholz (S), Peter Arvidsson (SD), 
Ulla-Karin Johansson (S) och Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen beslutar att 
remittera de tre återremisserna till förvaltningen för vidare utredning enligt återremisserna. 
     

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Patrik Lindes förslag.  
   
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
   
Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag.   
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag  
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag  
   
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 6.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller 
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fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i 
Härryda kommun enligt följande: 
  

 Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, 
dock högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda 
förskole-/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-
/elevantal. 

 Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår. 
 Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 

folkbokförda i kommunen. 
 Tomma platser ersätts inte. 
 Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska 

lokalkostnader. 
 Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 

huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev. 
 Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 

nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas 
fortsatt huvudregeln. 

  
Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska beräknas 
enligt samma principer. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte göra några ytterligare utredningar med anledning av 
minoritetsåterremisserna. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 4. Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 
5. Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

---------------------- 
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Sammanträdesdatum  
2021-02-04  

 

Voteringslista: § 47 
Ärende: Återremitterat: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående 
verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem som 
anordnas vid skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommu,  
2020KS686 
 
Omröstningslista 6. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 

Page 4 of 6Page 303 of 439



Bilaga 4 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 47 

 

 

Reservation: 

Återremitterat: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående verksamhet inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun 

 

Det är ett mycket märkligt agerande från den politiska majoriteten när man väljer att strunta i den 
återremiss som fullmäktige tog beslut om. Detta visar att man inte vågar undersöka frågan på djupet 
utan handlar endast efter ideologiska tankar och inte efter en analys över vad som är bäst för 
kommunen och/eller dess invånare.  

Man väljer aktivt att förbise de politiska spelregler som man tidigare haft samsyn om i kommunen. 
Detta för att stressa fram ett beslut som kommer att kosta kommunen pengar. 

Allt för att få hit Internationella Engelska Skolan. Ideologi är tydligen viktigare än både demokrati och 
tydliga juridiskt utredda underlag till beslut. 

Vi reserverar oss eftersom vi anser att detta beslut riskerar att försätta kommunen i en lång juridisk 
process. Denna process riskerar att kosta kommunen en ansenlig summa pengar. En risk man inte 
borde ta utan att genomföra vidare utredningar. 
 
Man borde också ta till sig av återremissen om barnkonsekvens analys. Detta skall genomföras innan 
beslut som berör barn och unga. Här väljer man att helt bortse från denna grupp. Trots att denna 
fråga tydligt påverkar många barn och ungas vardag i stor utsträckning.  

 

Patrik Linde för Socialdemokraterna 
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Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 47 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 10 
Jag reserverar mig mot den politiska majoritetens beslut att inte göra några 
ytterligare utredningar avseende minoritetsåterremissen från 
kommunfullmäktige, minoritetsåterremiss 3 - avseende konsekvenserna av 
beslutet ur ett barnperspektiv i enlighet med barnkonventionen. I majoritetens 
svar framförs: ”Ett viktigt arbete med hur kommunen ska arbeta ännu bättre med 
barnperspektivet i kommunen som helhet pågår och kommer återrapporteras i 
ett annat ärende.”.  Återremiss 3 avseende barnkonventionen gällde detta ärende 
och inte något kommande annat ärende. Då barnkonventionen sedan 2020-01-01 
är svensk lag och majoritetens svar visar att lagen inte följts i detta ärende, dvs 
kommunen har inte belyst eller analyserat konsekvenserna av ny 
lokalkostnadsersättning enligt barnkonventionen. 
 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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MAJORITETSSKRIVELSE 
Till kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-01   
 

 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens sammanträde 
2021-02-04, Ärende 10 
 
Diarienummer 
2020KS686 

 

 

Återremitterat ärende: Lokalkostnadsersättningsmodell vid 
nybyggnation till fristående verksamhet inom förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem 
som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun 
 

Politiska majoritetens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer lokalkostnadsersättningsmodell vid 
nybyggnation till fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet 
med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun enligt 
följande: 
 

• Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska 
lokalkostnader, dock högst motsvarande den genomsnittliga 
lokalkostnaden för de två senast byggda förskole-/skollokalerna i 
kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-/elevantal. 

 
• Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt 

budgetår. 
 

• Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och 
elever som är folkbokförda i kommunen. 

 
• Tomma platser ersätts inte. 

 
• Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde 

huvudmannens faktiska lokalkostnader.  
 

• Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till 
bidrag enligt huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga 
lokalkostnader per barn/elev.  
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• Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i 
kommunen med nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan 
befintliga lokaler tillämpas fortsatt huvudregeln.  

 
Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen 
regi ska beräknas enligt samma principer.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte göra några ytterligare utredningar med 
anledning av minoritetsåterremisserna. 
 
 
Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade i § 17 den 25 januari 2021 att 
minoritetsåterremittera ärendet angående en kompletterande 
lokalkostnadsersättningsmodell för nybyggda utbildningslokaler enligt 
följande: 
 
Minoritetsåterremiss 1: 
Återremiss för att utreda konsekvenser av kommunstyrelsens förslag till 
beslut och alternativ där kommunen äger och driver skolbyggnader utreds. 
 
Minoritetsåterremiss 2: 
Återremiss för att komplettera modellen så att kommunens behov av 
skolplatser ingår som kriterium, samt att de juridiska möjligheterna för 
Härryda kommun att använda sig av undantagsregeln tydliggörs. 
 
Minoritetsåterremiss 3: 
Återremiss för att utreda konsekvenserna av beslutet ur ett barnperspektiv i 
enlighet med barnkonventionen. 
 
 
Ärendet om lokalkostnadsersättningsmodell för nybyggda skollokaler har 
redan i stor omfattning utretts, diskuterats och debatterats i såväl 
välfärdsnämnden och kommunstyrelsen som kommunfullmäktige. 
Minoritetsåteremiss 1 bygger också på det initiativärende som 
sverigedemokraterna genom Peter Arvidsson lagt i både välfärdsnämnden 
och kommunstyrelsen, och där redan avslagits. Initiativärendena och 
minoritetsåterremiss 1 handlar inte om lokalkostnadsersättningsmodell för 
nybyggnation av utbildningslokaler, utan om ett helt annat upplägg för hur 
kommunen ska arbeta med skolor och skapa sig ett monopol på 
skolfastigheter, vilket inte ligger i linje med den politiska majoritetens vilja. 
 
Vidare är juridiska och ekonomiska möjliga konsekvenser belysta och 
bemötta i tjänsteskrivelser i ärendet. Ett viktigt arbete med hur kommunen 
ska arbeta ännu bättre med barnperspektivet i kommunen som helhet pågår 
och kommer återrapporteras i ett annat ärende. 
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En höjd nivå på lokalkostnadsersättning per barn/elev för nybyggda 
skollokaler, kan möjliggöra att fler elever får gå i nya och till dagens 
utbildningssystem anpassade lokaler som ger en bättre fysisk arbetsmiljö för 
både barn/elever och personal. Trygghet och studiero är också ett prioriterat 
område för välfärdsnämnden i sitt arbete med att få Sveriges bästa skola. 
Med den föreslagna modellen som inriktning kommer kommunen också 
påbörja det stora arbete med att ta tag i det omfattande ny-, ombyggnads- 
och renoveringsbehov som finns för kommunens egna utbildningslokaler. 
Detta utan att försätta kommunen i ekonomiska svårigheter, då den politiska 
majoriteten för en mycket ansvarsfull ekonomisk politik med god kontroll 
och stabil kommunekonomi. 
 
Den politiska majoriteten anser utifrån ovanstående att inga ytterligare 
utredningar behövs för att fatta beslut om lokalkostnadsersättningsmodellen 
för nybyggda utbildningslokaler. 
 
 
 
 
Politiska majoriteten i Härryda 
 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet 
och Kommunpartiet. 

 

Page 308 of 439



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 17        Dnr 2020KS686 

Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående 
verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola 
eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun  

  
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett förslag 
till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så likartad 
hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Den 19 november 2020 § 439 redovisade förvaltningen ett förslag till modell som 
kommunstyrelsen beslutade att remittera till välfärdsnämnden. Välfärdsnämnden yttrade 
sig över förslaget till modell genom beslut den 16 december § 304. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet återigen den 7 januari 2021 § 7. Till kommunstyrelsens 
sammanträde den 7 januari 2021 inkom skrivelse från den politiska majoriteten i Härryda 
kommun daterad den 5 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C), David Dinsdale 
(L), Håkan Eriksson (KD), Ing-Marie Rydén Höök (L), Kristina Andrén (M), Kersti 
Lagergren (M), Martin Tengfjord (SP), Fredrik Mossmark (C) och Evalotta Liljenzin (M) 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Robert Langholz (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och att modellen 
kompletteras så att kommunens behov av skolplatser ingår som kriterium, samt att de 
juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda sig av undantagsregeln tydliggörs. 
Detta i enlighet med välfärdsnämndens beslut. 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda 
konsekvenser av kommunstyrelsens förslag till beslut och alternativ där kommunen äger och 
driver skolbyggnader utreds. 
 
Mats Werner (S) yrkar i första hand bifall till Robert Langholz (S) återremissyrkande. I andra 
hand yrkar han avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare yrkar Per Vorberg (M) med instämmande av Evalotta Liljenzin (M) avslag på 
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återremissyrkandena från Robert Langholz (S) och Peter Arvidsson (SD). 
 
Marie Strid (MP) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda 
konsekvenserna av beslutet ur ett barnperspektiv i enlighet med barnkonventionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att fråga om kommunfullmäktige vill 
återremittera ärendet eller avgöra ärendet idag. Detta kommer han göra genom att ställa 
proposition på Peter Arvidssons, Robert Langholz och Marie Strids återremissyrkanden mot 
avslag var för sig. Väljer kommunfullmäktige att bifalla något av återremissyrkandena 
återremitteras ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Beslutar kommunfullmäktige att avslå samtliga återremissyrkande kommer ordförande ställa 
proposition på kommunstyrelsens förslag och avslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Proposition 
Peter Arvidssons återremissyrkande 
Efter ställd proposition på bifall respektive avslag på Peter Arvidssons yrkande om 
återremiss finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som avslår Peter Arvidssons återremiss röstar Ja. Den som bifaller att röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 28 ledamöter röstar Ja, 18 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 1 
voteringsbilaga. 
 
Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 
5 kap. 50 § kommunallagen beslutat återremitterat ärendet med Peter Arvidssons motivering. 
 
Robert Langholz återremissyrkande 
Efter ställd proposition på bifall respektive avslag på Robert Langholz yrkande om återremiss 
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som avslår Robert Langholz återremiss röstar Ja. Den som bifaller röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 27 ledamöter röstar Ja, 19 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 2 voteringsbilaga. 
 
Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 
5 kap. 50 § kommunallagen beslutat återremitterat ärendet med Robert Langholz motivering. 
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Marie Strids återremissyrkande 
Efter ställd proposition på bifall respektive avslag på Marie Strids yrkande om återremiss 
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som avslår Marie Strids återremiss röstar Ja. Den som bifaller röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 27 ledamöter röstar Ja, 19 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 3 voteringsbilaga. 
 
Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 
5 kap. 50 § kommunallagen beslutat återremitterat ärendet med Marie Strids motivering. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att 
  

 utreda konsekvenser av kommunstyrelsens förslag till beslut och alternativ där 
kommunen äger och driver skolbyggnader utreds. 

 komplettera modellen så att kommunens behov av skolplatser ingår som kriterium, 
samt att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda sig av 
undantagsregeln tydliggörs. 

 utreda konsekvenserna av beslutet ur ett barnperspektiv i enlighet med 
barnkonventionen. 

 

---------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-01-25  

 

Voteringslista: § 17 
Ärende: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående verksamhet inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid en 
skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun,  2020KS686 
 
Bilaga 1, Peter Arvidssons återremissyrkande 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (KD), ledamot   X 
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
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2021-01-25  

 

Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Resultat 28 18 1 

Bilaga 2, Robert Langholz återremissyrkande 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (KD), ledamot   X 
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
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Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Resultat 27 19 1 

Bilaga 3, Marie Strids återremissyrkande 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
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David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (KD), ledamot   X 
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Resultat 27 19 1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-01-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 7        Dnr 2020KS686 

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet  

  
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett förslag 
till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så likartad 
hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Den 19 november 2020 § 439 redovisade förvaltningen ett förslag till modell som 
kommunstyrelsen beslutade att remittera till välfärdsnämnden. Välfärdsnämnden yttrade 
sig över förslaget till modell genom beslut den 16 december § 304. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L), Kersti Lagergren (M), 
Håkan Eriksson (KD), Mikael Johannison (M), Ronny Sjöberg (C), Grim Pedersen (M) och 
Martin Tengfjord (SP) att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med politiska majoritetens 
förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-01-05, vilket innebär att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige fastställer lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller 
fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i 
Härryda kommun enligt följande: 

 Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, 
dock högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda 
förskole-/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-
/elevantal. 

 Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår. 
 Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 

folkbokförda i kommunen. 
 Tomma platser ersätts inte. 
 Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska 

lokalkostnader.  
 Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 

huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev. 
 Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 

nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas 
fortsatt huvudregeln. 
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Vidare lyder Per Vorbergs yrkande att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska beräknas enligt samma 
principer.  
  
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) 
och Roland Jonsson (MP) i första hand att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs yrkande och 
i andra hand att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med välfärdsnämndens tillägg i beslut 
den 16 december § 304: att modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet kompletteras så att kommunens behov utav skolplatser ingår som kriterium, samt 
att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda undantagsregeln tydliggörs. 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar i första hand ”I och med komplexiteten i ärendet och det 
inkommit sent inför mötet måste det remitteras till förvaltningen för att utreda laglighet; 
ekonomiska konsekvenser; möjligheter för friskolor att etablera sig. Rimligen måste ärendet 
därefter remitteras till VFN i konsekvens med som gjorde med tidigare förslag.” I andra hand 
yrkar Peter Arvidsson i enlighet med Patrik Lindes yrkande om att kommunstyrelsen avslår 
Per Vorbergs yrkande. 
  
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:20-19:30. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Peter Arvidssons 
yrkande om remiss och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet 
idag kommer ordföranden ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden. Om 
kommunstyrelsen beslutar enligt Per Vorbergs yrkande kommer ordföranden därefter ställa 
proposition på Patrik Lindes tilläggsyrkande tillika andrahandsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
 
Peter Arvidssons yrkande om remiss 
Efter ställd proposition på remiss och avgörande idag finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om remiss röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 2 voteringslista. 
 
Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 3 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
  
Patrik Lindes tilläggsyrkande 
Efter ställd proposition på Patrik Lindes tilläggsyrkande finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet.  
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som avslår tilläggsyrkandet 
röstar Ja. Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar Nej. Voteringen utfaller så att 8 ledamöter 
röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 4 voteringslista.  
 
Kommunstyrelsen har således beslutat avslå Patrik Lindes tilläggsyrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
  
Kommunfullmäktige fastställer lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller 
fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i 
Härryda kommun enligt följande: 
  

 Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, 
dock högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda 
förskole-/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-
/elevantal. 
  

 Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår. 
  

 Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 
folkbokförda i kommunen. 
  

 Tomma platser ersätts inte. 
  

 Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska 
lokalkostnader.  
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 Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 
huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev. 
  

 Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 
nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas 
fortsatt huvudregeln.  
  

Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska beräknas 
enligt samma principer.  
 
Reservationer 
Följande reserverar sig mot beslutet skriftligt: Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-
Karin Johansson (S) bilaga 5, Roland Jonsson (MP) bilaga 6, samt Peter Arvidsson (SD) 
bilaga 7. 
 

---------------------- 
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Voteringslista: § 7 
Ärende: Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet,  2020KS686 
 
Bilaga 2. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 

Bilaga 3. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 

Bilaga 4. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
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David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-01-07 § 7 
 

 

 

Skriftlig reservation från Socialdemokraterna 

§7 Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet. 

 

Vi Socialdemokrater anser att den av kommunstyrelsen föreslagna modellen är en onödig 
ökning av kostnaderna inom utbildning. Vi anser att pengarna kunde använts bättre, man 
skulle till exempel kunna tänka sig att satsa dessa pengar på att uppnå Sveriges bästa skola. 
Nu kommer skattepengarna istället att öka vinsten hos ett privat företag. Våra medborgares 
skattepengar skall gå till välfärd och inte till övervinster hos riskkapitalister.  

Vidare finns det ingen konsekvensanalys eller idé om hur finansiering skall ske. 

Den modell som finns idag har inte hindrat seriösa friskolor från att etablera sig i 
kommunen. Däremot så har, enligt uppgift från majoriteten, Internationella Engelska Skolan 
(IES) krävt att få en högre lokalersättning för att etablera sig i kommunen. Att göra en 
anpassning för att få en viss etablering på en fri marknad anser vi vara skadligt för 
konkurrensen.  

Vidare anser vi att det är mycket tveksamt om denna modell håller rent juridiskt. Detta då 
alla är medvetna om att undantag bara kan göras om det finns ett behov. I Härryda 
kommun, Mölnlycke i synnerhet så finns det vid tillfället då Internationella Engelska Skolan 
(IES) förväntas öppnas redan mer platser än behov.  
Vi har svårt att se att kommunen skulle vinna en juridisk tvist om någon väljer att överklaga 
beslutet.  

Vi väljer att reservera oss mot beslutet med hänvisning både till de ekonomiska kostnaderna 
som beskrivs ovan och den juridiska risk som föreligger i och med detta beslut.  

 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde
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Bilaga 6 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-01-07 § 7 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 7: Lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 

Jag reserverar mig mot beslutet att godkänna den nya lokalersättningsmodellen. 
Miljöpartiet anser att det är mycket olämpligt att hasta fram ett beslut i frågan om 
ändrad modell för Lokalersättning. Att skynda fram ett beslut angående 
lokalersättningen kan inte motiveras av att det finns ett stort behov av att 
etablera en ny grundskola och därmed vara i behov av att ha denna fråga 
skyndsamt klarlagd. Citat ur Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet: ”Enligt lokalresursplanen bedöms inte 
finnas behov av fler skolplatser de närmaste fem åren. Befolkningsprognosen för 
Härryda kommun visar ett vikande elevantal i ett tioårsperspektiv.” 
 
Misstanken om att behovet av ett snabbt beslut har att göra med att skapa goda 
incitament och bana vägen för en ansökan om etablering från Internationella 
Engelska skolan bekräftades under mötet och visar på ännu ett exempel på en 
olämplig hantering av denna infekterade fråga. 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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Bilaga 7 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-01-07 § 7 

 
Reservation ärende 7 ”Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på 
modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet” 
 
Majoriteten presenterade blott timmar innan kommunstyrelsemötet en ny 
komplex modell för lokalersättning och kunde under sittande möte inte ge 
svar på vilka konsekvenser förslaget kommer att ge. Förvaltningen har inte 
fått möjlighet att göra legal eller ekonomisk konsekvensbedömning av 
förslaget Mot bakgrund att då ärendet var på remiss i välfärdsnämnden 
avgjordes med ordförandens skiljeröst; ett beslut som nu är överklagat; 
förefaller hela förfarandet rättsosäkert, framstressat och undermåligt 
hanterat. Sammantaget riskerar kommunen onödiga kostnader och 
rättsprocesser i och med beslutet.   
  
Peter Arvidsson (SD) 
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Ekonomi och upphandling  
Bo Ekström 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-12 2020KS686  048 
  
 

1 

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett 
förslag till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter 
samma förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så 
likartad hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 

I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i enlighet 
med likabehandlingsprincipen och den huvudregel som finns angiven i skolförordningen. 
Eftersom kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära ekonomiska 
svårigheter för andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen.  

Vid sidan av huvudregeln finns även en undantagsregel beskriven, där ersättning till 
fristående verksamhet ges för faktiska lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om 
det finns särskilda skäl. I detta ärende redovisas förslag till ersättningsmodell i enlighet 
med undantagsregeln, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  

En övergång från huvudregel till undantagsregel riskerar att ge ekonomiska konsekvenser 
för kommunen. En ny förskola eller skola skulle kunna innebära ett överskott av lokaler.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer ersättningsmodell för extra lokalersättning till fristående 
verksamhet inom förskola, grundskola och fritidshem enligt följande:  

Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, dock 
högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda förskole-
/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-/elevantal. Beloppet 
för den extra lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår.  

Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 
folkbokförda i kommunen. Tomma platser ersätts inte. Den totala lokalersättningen får 
inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska lokalkostnader.  
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Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 
huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev.  

Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 
nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas fortsatt 
huvudregeln.  

Beslutet om modellen gäller tillsvidare, dock längst till och med år 2026.  

Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska 
beräknas enligt samma principer.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett 
förslag till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter 
samma förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så 
likartad hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi.   

I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Beslut om 
bidragsbeloppet fattas av verksamhetschef med stöd av den politiskt antagna budgeten 
enligt välfärdsnämndens delegationsordning. Bidragsbeloppet bestäms inför kommande 
budgetår och för varje enskild huvudman.  

Härryda kommun har generellt låga lokalkostnader per elev, vilket huvudsakligen beror 
på att lokalerna är välanvända samt att ingen större nybyggnation skett på senare år. Vid 
nyproduktion ökar den genomsnittliga lokalkostnaden per elev, eftersom kostnaderna för 
nybyggda skollokaler är avsevärt högre än för äldre lokaler. En nybyggd skollokal kan 
vara ca 2-3 gånger dyrare per kvadratmeter än en gammal. Kommunens låga 
lokalkostnader kan därför innebära svårigheter för andra utförare att etablera sig med 
nybyggda skollokaler i kommunen.  

Samtidigt kan en väletablerad huvudman, till exempel en skolkoncern, ha en omsättning 
som är större än omsättningen hos en medelstor kommun. En sådan huvudman kan 
bedriva verksamhet i andra kommuner i skollokaler av varierande ålder och standard. 
Som exempel kan nämnas att omsättningen under senaste räkenskapsåret för Academedia 
AB uppgick till 11,7 mdkr, att jämföra med Härryda kommuns omsättning för år 2019 
som uppgick till 2,9 mdkr. Svårigheten att bygga en ny skollokal torde därför bero på 
huvudmannens storlek.  

 

Lagrum 

Från och med kalenderåret 2010 gäller regler i skollagen (2010:800) för beräkning av 
kommunernas bidrag till fristående förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. 
Kompletterande föreskrifter finns i skolförordningen (2011:185). 

I 8 kap. 22 §, 10 kap. 38 § samt 14 kap. 16 § skollagen anges vilka kostnadsslag som ska 
ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till en enskild huvudman för förskola, 
grundskola samt fritidshem, där lokalkostnader är ett av dessa kostnadsslag.  
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Av 14 kap. 4 § 7 skolförordningen framgår att ersättning för lokalkostnader ska avse 
kostnader för hyra, driftskostnader, inventarier som inte är läromedel samt 
kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande, dock inte kostnader för amortering.  

Huvudregel 

Enligt 8 kap. 22 § och 10 kap. 38 § skollagen ska grundbeloppet bestämmas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 
av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Enligt 14 kap. 6 § skolförordningen ska 
ersättning för lokalkostnader motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per 
barn eller elev i motsvarande verksamhet.  

Huvudregeln avseende ersättning för lokalkostnader motiveras i regeringens proposition 
2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor enligt följande:  

• Det är administrativt betungande att ta in faktiska lokalkostnader från fristående 
verksamheter.  

• Om huvudmännen för enskild verksamhet utan begränsning skulle få rätt till 
ersättning för sina faktiska lokalkostnader, kan man inte bortse från risken att 
detta kan bli kostnadsdrivande.  

• Användandet av faktiska lokalkostnader skulle dessutom innebära ett väsentligt 
avsteg från likabehandlingsprincipen samt minska konkurrensneutraliteten.  

Undantagsregel 

Enligt 14 kap. 6 § skolförordningen ska ersättningen för lokalkostnader, om det finns 
särskilda skäl, i stället högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om 
dessa är skäliga. Vid prövningen av om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas till om 
skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga lokalkostnader och den enskilde 
huvudmannens faktiska kostnader är betydande på grund av kommunens investering i nya 
lokaler, renovering av befintliga lokaler eller någon annan omständighet. Vid prövningen 
får hänsyn även tas till intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras.  

I prop. 2008/09:171 anges att undantagsregeln ska tillämpas i de fall då en jämförelse 
med hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad blir uppenbart orimlig eller inte är 
rättvisande, till exempel:  

• Om en liten kommun med ett fåtal skolor som nyligen renoverats till en hög 
kostnad har ovanligt höga kostnader.  

• Om en kommun har en onormalt låg kostnadsnivå till följd av låg standard och 
eftersatt underhåll.  

• Om en till ytan stor kommun med stora geografiska skillnader i lokalkostnader 
mellan skolor i glesbygd respektive tätort, där ett genomsnittsbelopp för 
kommunens lokalkostnader inte är representativt för lokalkostnaderna på den ort 
där den fristående skolan är belägen.  

I regeringens proposition 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter anges 
att ytterligare ett särskilt skäl till ersättning för faktisk lokalkostnad kan vara intresset av 
att nya förskolor, skolor och andra verksamheter överhuvudtaget ska kunna komma till 
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stånd, trots att kostnaderna vid nyproduktion är högre än kommunens genomsnittliga 
lokalkostnad. Enligt propositionen bör kommunen därmed kunna ha möjlighet att betala 
ut ersättning för lokalkostnader med ett belopp som avviker från kommunens genom-
snittliga kostnad. Detta belopp bör dock inte kunna överstiga de faktiska kostnaderna. 
Skolförordningens 14 kap. 6 § är sedan 2018 kompletterad med propositionens innehåll.   

 

Befintlig bidragsmodell och bidragsbelopp 

Härryda kommun tillämpar huvudregeln, och följer därmed likabehandlingsprincipen. 
Bidraget beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten. Fristående verksamhet ges genom detta samma 
ekonomiska förutsättningar som kommunal verksamhet.  

Som en effekt av att barnantalet inom förskoleverksamheten har minskat under senare år 
och att gamla förskolelokaler successivt har ersatts av nya, har lokalkostnaderna per barn 
ökat stegvis. Vid en jämförelse med övriga kommuner i Göteborgsregionen och riket har 
Härryda kommun lokalkostnader per barn nära genomsnittet.  

I jämförelser med övriga kommuner i Göteborgsregionen är bidraget för förskola till 
fristående verksamhet något högre än snittet, både för lokaler och övriga bidragsposter.  

Inom grundskoleverksamheten är lokalkostnaderna per elev låga, vilket huvudsakligen 
beror på att lokalerna generellt sett är välanvända samt att ingen större nybyggnation skett 
på senare år. De låga lokalkostnaderna märks i jämförelser med både Göteborgsregionen, 
liknande kommuner och riket som helhet. Efter att Fagerhultsskolan står klar beräknas 
lokalkostnaden per elev att stiga.  

 

Förslag till ny ersättningsmodell för lokalkostnader till fristående verksamhet inom 
förskola, grundskola och fritidshem 

Föreslagen modell grundar sig på möjligheten att frångå huvudregeln för hur lokalbidrag 
till fristående verksamhet ska beräknas vid nyetablering och istället tillämpa 
undantagsregeln, vilket innebär ersättning för faktisk lokalkostnad. Skälet som 
kommunen då åberopar är intresset av att förskolor, grundskolor och fritidshem med 
enskild huvudman ska kunna etablera sig i kommunen med nybyggda lokaler, vilket är en 
politiskt beslutad viljeriktning.  

Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § ska kommunen behandla sina medlemmar lika, om det 
inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt 2 kap. 8 § får individuellt inriktat stöd till 
enskilda näringsidkare endast lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Modellen 
måste alltså gälla samtliga fristående huvudmän som vill etablera sig i kommunen i 
nybyggda lokaler.  

Föreslagen modell innebär att den enskilda huvudmannen ersätts med mellanskillnaden 
mellan kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn/elev upp till faktisk 
lokalkostnad, med begränsning utifrån nedanstående principer.  
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Nybyggda lokaler 

Undantagsregeln med faktisk lokalersättning avser enbart enskilda huvudmän som 
etablerar sig i kommunen med nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan 
befintliga lokaler tillämpas fortsatt huvudregeln med genomsnittlig lokalkostnad.  

Ersättning per barn/elev 

Ersättningen baseras per barn eller elev, i likhet med grundbidraget. Ersättningen gäller 
endast barn och elever som är folkbokförda i Härryda kommun. Om en fristående 
förskola, grundskola eller fritidshem har barn eller elever från andra kommuner i sin 
verksamhet, ersätts inte huvudmannen med den extra lokalkompensationen för dessa 
barn/elever. Tomma platser ersätts inte.  

Nedanstående tabell redovisar årligt lokalbidrag enligt huvudregel jämfört med beräknat 
maximalt lokalbidrag enligt föreslagen ersättningsmodell enligt undantagsregeln. I 
tabellen ingår administrationspåslag om 3 procent och momsersättning om 6 procent.  

 
Verksamhet 

Lokalbidrag 2020 
enligt huvudregel 

Lokalbidrag enligt 
ersättningsmodell 

Skillnad per 
barn/elev och år 

Förskola 23 503 kr 25 415 kr 1 912 kr 
Förskoleklass 8 773 kr 12 108 kr 3 335 kr 
Grundskola åk 1-9 14 353 kr 19 516 kr 5 163 kr 
Fritidshem 5 087 kr 7 127 kr 2 040 kr 
Fritidsklubb 826 kr 1 066 kr 240 kr 

 

Total lokalersättning 

Eftersom den totala lokalersättningen inte ska överstiga den enskilde huvudmannens 
faktiska lokalkostnader, krävs underlag från den fristående verksamheten avseende såväl 
lokalkostnader som elevantal (oavsett vilken kommun eleven är folkbokförd i) för att den 
extra ersättningen ska kunna utbetalas.  

Skälighetsprövning 

För att säkerställa att de faktiska lokalkostnader som kommunen ska ge ersättning för inte 
är oskäliga, har kommunen rätt att göra en skälighetsprövning i varje enskilt fall.  

Det maximala bidragsbeloppet som lokalersättning kan utgå med begränsas i modellen 
till de genomsnittliga kostnaderna för kommunens två senast byggda förskole- respektive 
grundskolelokaler. Beräkningen görs med utgångspunkt att lokalernas barn- respektive 
elevkapacitet är fullt nyttjad. Kommunens lokalkostnad per barn/elev ändras inför varje 
nytt budgetår, varför bidragsbeloppen för lokalkostnader kommer att variera mellan åren.  

Tidsbegränsning av tillämpningen 

För att främja likställigheten mellan enskilda huvudmän som bedriver verksamhet i 
befintliga lokaler och huvudmän som etablerar sig i nya lokaler föreslår förvaltningen att 
tillämpningen av undantagsregeln tidsbegränsas. Den högre lokalersättningen föreslås 
utgå de fem första läsåren från och med etableringsåret. Från och med det sjätte läsåret 
ska ersättningen beräknas enligt huvudregeln, det vill säga utifrån kommunens 
genomsnittliga lokalkostnad per barn/elev.  
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Tidsbegränsning av modellen 

Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att ompröva den föreslagna modellen i sin 
helhet efter fem år. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Föreslagen modell kan underlätta för fristående verksamhet att etablera sig i kommunen.  
Samtidigt finns juridiska och ekonomiska risker förknippade med att frångå huvudregeln, 
både för den kommunala verksamheten och för den fristående huvudmannen som önskar 
etablera sig i kommunen.  

Barn- och elevantal i Härryda kommun 

Antalet barn i förskoleålder ökade kraftigt fram till och med år 2011, varefter barnantalet 
planade ut och var stabilt runt 2 850 barn fram till år 2015. Därefter har barnantalet 
minskat. År 2019 var antalet barn i förskoleålder 2 495 barn och beräknas sjunka 
ytterligare till år 2020. Från år 2019 till år 2025 förväntas antalet barn i åldersgruppen 1-5 
år i kommunen som helhet öka med ca 165 barn. Ökningen märks framförallt i de östra 
delarna, där det dock sedan tidigare finns ett överskott av förskolelokaler.  

I februari 2015 öppnade Tallgårdens förskola i Mölnlycke. Västergärdets förskola i 
Landvetter invigdes i augusti 2017 och i samband med detta stängdes två förskolor i 
samma kommundel. Inför hösten 2020 övergick förskolorna Högadal i Mölnlycke och 
Stommen i Landvetter till annan verksamhet inom sektorn.  

Antalet elever i grundskoleålder har ökat stadigt under en lång period men elevantalet ser 
nu ut att plana ut. Hösten 2017 invigdes Backaskolan (åk F-3) i Landvetter och inför 
hösten 2021 väntas Fagerhultsskolan (åk 4-9) i Hindås stå klar. Utökning av skolplatser i 
övriga orter har ordnats genom paviljonger samt övertagande av förskolelokaler.  

Elevantalet för åldersgruppen 6-15 år i kommunen som helhet förväntas sjunka med ca 70 
elever från år 2019 till år 2025. I Mölnlycke väntas elevantalet sjunka med ca 100 elever 
under samma period samtidigt som elevantalet i Landvetter och Björketorp väntas öka 
med ca 80 respektive 90 elever. Utifrån antalet elever finns således inget behov av en ny 
grundskola i kommunen.  

Barn- och elevantal samt lokalbehov beskrivs mer utförligt i lokalresursplanen (bilaga 1).  

Juridiska aspekter 

Rättsfall tyder på att kommunen kan utge ersättning för faktisk lokalkostnad om 
kommunen har behov av nyetablering. Förvaltningens bedömning är dock att antalet barn 
och elever i kommunen inte motiverar ett behov av en ny skola inom överskådlig tid.  

Den politiska inriktningen är däremot tydlig i fråga om intresset av alternativa utförare. 
Förvaltningen har inte sett någon rättslig prövning av huruvida detta intresse kan 
motivera en tillämpning av undantagsregeln, när elevantalet inte utgör något behov.  
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Ekonomiska konsekvenser 

En övergång från användandet av huvudregeln till att tillämpa undantagsregeln genom 
ovan beskrivna modell kommer att medföra ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
Nedanstående beräkningar baseras på 2020 års nivå. Eftersom kommunens budgeterade 
lokalkostnad per barn/elev ändras inför varje nytt budgetår, kommer även bidragens 
grundbelopp och en extra lokalersättning att ändras inför respektive budgetår. Beloppen 
nedan ska därför ses som en ögonblicksbild för en nyetablering under år 2020.  

Vid etablering av en ny förskola med en extra lokalersättning baserat på de två senast 
byggda förskolelokalerna, skulle en fristående aktör utöver bidragens grundbelopp kunna 
få upp till ytterligare ca 1 900 kronor per barn och år.   

Vid etablering av en ny grundskola med en extra lokalersättning baserat på de två senast 
byggda skollokalerna, skulle en fristående aktör utöver bidragens grundbelopp årligen 
kunna få upp till ytterligare ca 3 300 kronor per elev i förskoleklass och ca 5 200 kronor 
per elev i grundskola åk 1-9. För fritidshem skulle motsvarande ersättning vara ca 2 000 
kronor per elev.   

Som exempel skulle detta innebära en maximal extra lokalersättning om ca 0,2 mnkr per 
år för en förskola med sex avdelningar. För en grundskola med 600 elever skulle detta 
innebära en maximal extra lokalersättning om ca 4 mnkr per år. Kommunens merkostnad 
beräknas till ca 3,3 mnkr per år.  

Fristående verksamhet har möjlighet att använda kötid istället för närhetsprincip vid 
antagning till skolan, vilket innebär att eleverna på en nybyggd skola med annan utförare 
inte behöver komma från något specifikt upptagningsområde.  

Vid nyetablering finns därför en risk att det uppstår tomma platser i befintliga förskolor 
och skolor i kommunal regi. När barn- eller elevantal minskar, minskar även enhetens 
budget. Rektors uppdrag blir att anpassa storleken på grupper, klasser och organisation; i 
den mån det är möjligt. Om detta leder till att förskolan eller skolan visar ett underskott 
jämfört med budget, innebär det i praktiken att kommunens genomsnittliga kostnad per 
barn/elev ökar. Enligt likabehandlingsprincipen ska då fristående verksamhet ersättas 
med motsvarande belopp per barn/elev, vilket även sker retroaktivt för innevarande år.  

Eftersom det i dagsläget bedöms finnas tillräckligt med förskole- och grundskolelokaler 
inom överskådlig tid, skulle en nyetablering i kommunen oavsett huvudman innebära ett 
lokalöverskott. Det ekonomiskt mest rationella skulle då vara att lägga ned en eller flera 
kommunala skolenheter, vilket samtidigt medför att äldre och billigare lokaler har ersatts 
med nyare och dyrare lokaler. En nedläggning av en kommunal förskola eller skola skulle 
alltså inte ge full ekonomisk effekt, eftersom lokalkostnaderna för kommunens egna 
lokaler är lägre än för en nybyggd förskola eller grundskola med extra lokalersättning.  

Det kan också finnas svårigheter med att lägga ned en viss förskola eller skola, eftersom 
de tomma platserna kan vara utspridda på flera olika enheter i ett större geografiskt 
område. I kommunens ansvar ingår också att kunna ta emot alla barn/elever som vill ha 
en plats i en kommunal förskola/grundskola. För att kunna erbjuda plats till barn/elever 
som flyttar in till kommunen och anpassa efter växlande barn- och elevkullar behöver 
kommunen ha en rimlig beredskap.  
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Sammantaget skulle tomma platser och därmed en mindre optimal lokalanvändning av 
kommunala förskolor/grundskolor, tillsammans med ett skifte från äldre och billigare 
lokaler till nyare och dyrare, medföra att kommunens lokalkostnad per barn/elev såväl 
som totala lokalkostnad skulle öka. Dessutom skulle grundbeloppet för lokalbidrag till 
fristående verksamhet öka. Med kommunens beslutade riktlinjer för skolskjuts, skulle 
även skolskjutskostnader för grundskoleelever öka till följd av en etablering.  

En ersättningsmodell i enlighet med den ovan beskrivna riskerar att öka de kommunala 
kostnaderna.  

 

 

 

 

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 
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 Lokalresursplan 2021-2025 
  – 1 – 

1. LOKALRESURSPLANERING I HÄRRYDA KOMMUN 
 
En del i långtidsplaneringen är upprättandet av en samlad lokalresursplan (LRP) för 
den kommunala verksamheten. Planen revideras årligen i samband med att förvalt-
ningen upprättar förslag till budget/plan vilket innebär att projekt kan komma att flyttas 
mellan åren om förutsättningarna ändras. Lokalresursplanen redovisar: 

• Redovisning av verksamheter under respektive sektor 
• Behovet av lokaler inom respektive sektor under planperioden 2021-2025 samt 

med utblick för åren 2026-2030. 
Utifrån att antalet tillkommande lokaler varierar mellan sektorerna har förvaltningen 
valt att redovisa behovet av lokaler i nedanstående dokument. 

Sektor Lokalresursplan Investeringsbudget 
 

Utbildning och kultur Alla verksamhetslokaler Övriga investeringar 
 

Socialtjänst Alla verksamhetslokaler Övriga investeringar 
 

Samhällsbyggnad  Lokaler och övriga inve-
steringar 

Teknik och förvaltningsstöd  Lokaler och övriga inve-
steringar 

Kommunledning  Lokaler och övriga inve-
steringar 

 

1.1. LOKALER 
 
Politiska inriktningar 

Den politiska majoriteten har som inriktning att all nytillkommande verksamhet ska 
prövas om den kan utföras av annan utförare för att komplettera befintlig verksamhet. 
Detta innebär att planering av lokaler och mark för lokaler måste ha en framförhållning 
så att försäljning kan ske till annan utförare eller entreprenör som ska bygga åt annan 
utförare.  
En annan inriktning som den politiska majoriteten har är att förvaltningen, i de fall 
kommunen lämnar/flyttar verksamhet från lokaler, ska undersöka om det finns annan 
utförare som vill bedriva motsvarande verksamhet i lokalen och om intresse finns att i 
så fall köpa lokalen av kommunen.  
 
Kommunens ansvar för särskilt boende 

Kommunen har ett grundläggande ansvar för att människor med särskilda behov får bra 
bostäder. Ansvaret gällande boendeformer för kommunens äldre medborgare samt 
personer med funktionsnedsättning har förtydligats i socialtjänstlagen (SoL) och i 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 

Samhällets ansvar för bostäder till flyktingar 

Enligt lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) har Migrationsverket 
huvudansvaret för mottagande av flyktingar och ett av uppdragen är att erbjuda boende 
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för alla som söker asyl i Sverige. Kommunernas ansvar för boendefrågor i detta 
sammanhang tydliggörs i sin tur genom Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning. Syftet är att förbättra nyanländas möjligheter att 
komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Kommunernas ansvar för mottagandet 
av ensamkommande barn och ungdomar gäller både under tiden som Migrationsverket 
prövar barnets asylskäl och för tiden efter beslut.  
I lokalresursplanen redogörs endast för planeringen av kommunens egna boenden för 
ensamkommande barn och ungdomar. Lägenheter till nyanlända vuxna och familjer 
hanteras löpande inom förvaltningen i samband med markanvisning av nya områden.  
 
Befintliga lokaler år 2019 

Kommunens kostnad för lokaler uppgick 2019 till 291 mkr och det motsvarar 11 % av 
bruttokostnaderna i kommunen. I summan ingår då alla lokaler oavsett om kommunen 
äger dem 89 %) eller om de är förhyrda (11 %). Andelen lokalkostnader varierar inom 
sektorerna. För Utbildning och kultur är 8 % lokalkostnader och motsvarande andel för 
Socialtjänst är 6 %.  

För den kommunala verksamheten finns 215 113 m2. I nedanstående diagram redovisas 
hur stor andel av lokalerna som används av respektive kategori. Siffrorna avser 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan finns en länk till karta över olika verksamheters placeringar i kommunen. Tryck 
på ctrl knappen och klicka på länken för att komma till kartan. 

KARTOR HÄRRYDA 

Kommunens grundskolor och förskolor visas som förvalt, för att ändra verksamhet 
tryck på kartbilden till vänster i skärmen och bocka sedan i de verksamhetsområden 
som ska visas. 
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1.2.  PLANERINGSUNDERLAG 
 
Lokalresursplanen bygger på underlag från befolkningsprognosen. Prognosen bygger 
på statistik från SCB samt bostadsförsörjningsprogrammet.  

 

1.3.  SEKTORERNAS LOKALPLANER 
 
De samlade lokalplanerna för sektorerna beskriver behovet av tillkommande lokaler 
under planperioden 2021-2025 med utblick för 2026-2030. Planen revideras årligen i 
samband med att sektorn upprättar förslag till budget/plan vilket innebär att projekt kan 
komma att omprövas alternativt flyttas mellan åren om förutsättningarna ändras. 
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2. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
2.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS 
 
Antalet barn i åldersgruppen 0–5 år är färre än i tidigare prognoser. I början av 
planperioden sjunker antalet barn, för att sedan öka i slutet av perioden. För barn i 
skolåldern 6–15 år visar prognosen på en ökning särskilt i de högre åldrarna. Antalet 
elever i gymnasieåldern förväntas öka under planperioden.  
 
2.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD 

2.2.1.  Förskola 

Allmän beskrivning 
Förskolan är reglerad i skollag och läroplan. Utöver förskola bedrivs i kommunen 
barnomsorg i form av pedagogisk omsorg, det vill säga familjedaghem och öppen 
förskola. Enligt skollagen har kommunen skyldighet att erbjuda förskola till barn vars 
föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande. Barnets 
vårdnadshavare får betala en avgift för platsen på förskola eller familjedaghem. 
Avgiften baseras på hushållets inkomst upp till ett maxbelopp. Från och med 
höstterminen ett barn fyller tre år har ett barn rätt till allmän förskola. Det betyder att 
barnet har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar om året oavsett vad barnets föräldrar 
har för sysselsättning.  
Familjedaghem är en verksamhet som bedrivs i respektive dagbarnvårdares hem. 
Antalet barn per familjedaghem varierar beroende på barnens ålder och vistelsetid. Det 
vanligaste är att en dagbarnvårdare har 4–6 barn från 1–5 år.   
Den öppna förskolan är en kompletterande form av förskola som riktar sig till barn som 
inte är inskrivna i förskola eller familjedaghem. Det finns öppna förskolor i Mölnlycke, 
Landvetter, Hindås och Rävlanda. 
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Befolkningsutveckling 
Prognosen för antal barn i kommunen i åldersgruppen 0–5 år är lägre än förra årets 
prognos. Under planperioden förväntas antalet barn i åldersgruppen 0–5 år att öka med 
cirka 270 barn. Ökningen sker framförallt från och med år 2022.  
 

 
 
Beräkningsgrunder för förskola 
Behov av lokaler baseras på en genomsnittlig gruppstorlek på 18 inskrivna barn per 
avdelning samt efterfrågan på plats i förskola (så kallad efterfrågansgrad). Efterfrågan 
baseras på utfallet av efterfrågansgraden föregående år. I beräkningsgrunderna är 
hänsyn tagen till allmän förskola från 3 års ålder. Efterfrågansgraden skiljer sig något 
åt mellan kommunens olika delar. För hela kommunen uppskattas den till 55 % för 1-
åringar, 95 % för 2-åringar och 100 % för åldersgruppen 3–5 år.  
 
I tabellerna under avsnittet Behov av lokaler redovisas kapacitet och behov av 
förskoleavdelningar i respektive område i kommunen. Behovet av förskoleavdelningar 
speglar hur behovet ser ut under hösten. En viss överkapacitet behövs under hösten för 
att under våren ha plats för de 6-åringar som börjar i förskoleklass till kommande höst 
samtidigt som nya barn ansöker och erbjuds plats under våren.  
 
Behov av lokaler 

MÖLNLYCKE 
I Mölnlycke minskar antalet barn i åldersgruppen 1–5 år med cirka 25 barn fram till 
och med 2021 för att sedan öka med cirka 100 barn till planperiodens slut. Den största 
ökningen av barn förväntas ske mellan 2022 och 2023. I plan finns inlagt ett behov av 
tillfälliga lokaler motsvarande två avdelningar inför våren 2024 samt en ny förskola 
2025. 
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Kapacitet/behov Mölnlycke 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 59 59 59 59 59 61 

 – kommunal verksamhet 50 50 50 50 50 52 

 – fristående verksamhet 9 9 9 9 9 9 

Behov (antal avdelningar)  57 55 54 57 58 59 

Över-/underskott av avdelningar 2 4 5 2 1 2 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Tillfälliga lokaler (paviljonger)         2   

Kvarstående över-/underskott 2 4 5 2 3 2 
 
LANDVETTER/HÄRRYDA/ESKILSBY 
Under planperioden ökar antalet barn i åldersgruppen 1–5 år i Landvetter med cirka 65 
barn och i Härryda med cirka 25 barn. I Eskilsby sker en marginell ökning av antal 
barn i åldersgruppen 1–5 år till och med 2024 för att sedan sjunka till nuvarande nivå. 
Boende i Härryda och i Eskilsby väljer i viss utsträckning förskola i Landvetter och där 
har utbyggnad tidigare skett för att möta detta behov.  
 
Under planperioden finns ett överskott av förskoleavdelningar i Landvetter, vilket 
kommer att öka ytterligare i och med en planerad etablering av en fristående förskola i 
området. Överskottet av förskoleavdelningar är störst under hösten medan behovet ökar 
under våren eftersom 6-åringar då är kvar i förskoleverksamheten innan de börjar i 
förskoleklass till kommande höst.  
 

Kapacitet/behov Landvetter 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Total kapacitet (antal avdelningar) 42 42 42 42 47 47 
 – kommunal verksamhet 40 40 40 40 40 40 

 – fristående verksamhet 2 2 2 2 7 7 
Behov (antal avdelningar)  34 35 35 35 37 37 
Över-/underskott av avdelningar 8 7 7 7 10 10 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Jensen Education       5     

Kvarstående över-/underskott 8 7 7 12 10 10 
 
 

Kapacitet/behov Härryda 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 7 7 7 7 7 7 

 – kommunal verksamhet 7 7 7 7 7 7 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal avdelningar)  8 9 8 9 9 9 
Över-/underskott av avdelningar -1 -2 -1 -2 -2 -2 
Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott -1 -2 -1 -2 -2 -2 
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Kapacitet/behov Eskilsby 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 2 2 2 2 2 2 

 – kommunal verksamhet 2 2 2 2 2 2 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal avdelningar)  2 2 2 2 2 3 

Över-/underskott av avdelningar 0 0 0 0 0 -1 
Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 0 0 0 0 0 -1 
 
 
HINDÅS  
Barnantalet i Hindås ökar med cirka 25 barn i åldern 1–5 år under planperioden. För att 
klara behovet av förskoleavdelningar våren 2026 kan det komma att behövas en ny 
förskoleavdelning hösten 2025.  
 

 
RÄVLANDA 
Antal barn i åldern 1–5 år ökar marginellt i Rävlanda med cirka 10 barn under 
planperioden, denna ökning bedöms rymmas inom befintliga lokaler.  
 

Kapacitet/behov Rävlanda 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 8 8 8 8 8 8 

 – kommunal verksamhet 7 7 7 7 7 7 

 – fristående verksamhet 1 1 1 1 1 1 

Behov (antal avdelningar)  6 6 6 6 7 7 

Över-/underskott av avdelningar 2 2 2 2 1 1 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 2 2 2 2 1 1 
 

HÄLLINGSJÖ  
Barnantalet i Hällingsjö ökar under planperioden med cirka 20 barn i åldern 1–5 år. 
Boende i Hällingsjö väljer i viss utsträckning förskola i andra delar av kommunen 

Kapacitet/behov Hindås 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 14 14 14 14 14 14 

 – kommunal verksamhet 12 12 12 12 12 12 

 – fristående verksamhet 2 2 2 2 2 2 

Behov (antal avdelningar)  12 12 11 12 12 13 

Över-/underskott av avdelningar 2 2 3 2 2 1 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Utökning 1 avdelning           1 

Kvarstående över-/underskott 2 2 3 2 2 2 
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varför det faktiska behovet ofta blir något mindre. Det kan dock komma att behövas en 
ny förskoleavdelning hösten 2024.  
 

Kapacitet/behov Hällingsjö 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 6 6 6 6 6 7 

 – kommunal verksamhet 6 6 6 6 6 7 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal avdelningar)  5 5 6 6 7 6 

Över-/underskott av avdelningar 1 1 0 0 -1 1 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Utökning 1 avdelning         1   

Kvarstående över-/underskott 1 1 0 0 0 1 
 

2.2.2. Grundskola, förskoleklass och fritidshem 

Allmän beskrivning 

Grundskolan är en obligatorisk skolform från årskurs 1 till årskurs 9. 
Undervisningsgrupperna kan organiseras åldershomogent eller åldersblandat. När 
elevantalet är för litet för att göra åldershomogena klasser görs åldersblandade med till 
exempel årskurs 1–2 i samma klass. Åldersblandade klasser kan även skapas av 
pedagogiska skäl.  

Förskoleklass är en egen obligatorisk skolform som omfattar 525 timmar per år. 
Förskoleklasserna finns i skolans lokaler och verksamheten är avgiftsfri.  

Fritidshem eller fritidsklubb ska erbjudas alla barn i förskoleklass och skolelever till 
och med vårterminen det år de fyller 13 år. I fritidshemsverksamheten är eleverna 
inskrivna och vårdnadshavare betalar en avgift till och med årskurs 3. Fritidshemmen 
finns i skolornas lokaler. Från årskurs 4 erbjuds en öppen verksamhet, så kallad 
fritidsklubb. Vårdnadshavare betalar en terminsavgift för denna verksamhet.   
 
Befolkningsutveckling 

Under planperioden är antalet barn i åldern 6–15 år i hela kommunen oförändrat. 
Antalet barn i åldersgruppen 6–11 år minkar med drygt 200 barn medan antalet barn i 
åldersgruppen 12–15 år ökar med drygt 200 barn. I Mölnlycke ökar antalet barn i 
skolåldern marginellt fram till 2022 för att sedan minska med cirka 140 barn till 
planperiodens slut. I Landvetter ökar antalet skolbarn med cirka 25 barn och i 
kommunens östra delar med cirka 60 barn under denna period.  
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Beräkningsgrunder 

En grundskolas kapacitet (antal skolplatser) baseras på den skolorganisation som 
skolan byggdes för eller som den i och med ombyggnation eller med tillfälliga 
paviljonger över tid har ändrat till. Vid beräkning av behovet av antal skolplatser utgör 
antal befintliga elever vid varje skolenhet grunden för dessa beräkningar. Till detta 
läggs sedan den förändring av elevantalet som befolkningsprognosen visar på. 
Klasstorlek samt skolorganisation är sedan två viktiga parametrar vid beräkning av 
lokalbehov. Vid planering av skolor tas även hänsyn till att lokalerna måste utformas 
utifrån åldersgrupper samt att fritidshemsverksamhet ska inrymmas i byggnaderna. 
 
Fristående skolor 
Under läsåret 2019/20 har 12 % av kommunens elever valt att gå i fristående grund-
skola eller i grundskola i annan kommun, vilket är i linje med föregående år.  
 
Behov av lokaler  

MÖLNLYCKE  
Utifrån befolkningsprognosen förväntas antalet elever att minska med cirka 90 elever 
under planperioden. I åldersgruppen 6–11 år minskar antalet elever med cirka 180 
elever, medan åldersgruppen 12–15 år istället ökar med cirka 90 elever. 
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Under planperioden planerar Internationella Engelska Skolan att starta en ny 
grundskola för drygt 600 elever i årskurs F-9. Kommunen arbetar med att ta fram en ny 
detaljplan som möjliggör en ny grundskola i området mellan Djupedalsskolan och 
Furuhällskolan.  

I Mölnlycke kommer det under planperioden att finnas ett överskott av skolplatser som 
ökar ytterligare i och med den planerade etableringen av en ny grundskola.  

Kapacitet/behov Mölnlycke 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 3060 3060 3060 3060 3060 3660 

– kommunal verksamhet 2480 2480 2480 2480 2480 2480 

– fristående verksamhet 580 580 580 580 580 1180 

Behov (antal skolplatser) 3030 3015 3030 2965 2930 2890 

Över-/underskott av skolplatser 30 45 30 95 130 770 

Kapacitetsförändring enligt LRP: 

Internationella Engelska Skolan 600 

Kvarstående över-/underskott  30  45  30  95 730 770 

LANDVETTER/HÄRRYDA/ESKILSBY 
Utifrån befolkningsprognosen förväntas antalet elever att öka i Landvetter med cirka 25 
elever under planperioden. Åldersgruppen 6–11 år minskar med cirka 30 barn, medan 
åldersgruppen 12–15 år ökar med cirka 55 elever. Ökningen bedöms rymmas i 
befintliga skolor. I Härryda förväntas elevantalet öka under planperioden och även 
denna ökning bedöms rymmas i befintliga skolor i Landvetterområdet. Under 
planperioden ökar antalet elever i åldersgruppen 6–8 år i Eskilsby med 15 elever, en 
ökning som bedöms rymmas på Eskilsbyskolan.  
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Under planperioden kommer det att finnas ett visst överskott av skolplatser i 
Landvetterområdet och främst i årskurserna från förskoleklass till och med årskurs 3.  
 

Kapacitet/behov Landvetter/Härryda 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 2120 2120 2120 2120 2120 2120 
 – kommunal verksamhet 2120 2120 2120 2120 2120 2120 
 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 2000 2030 2060 2070 2070 2070 
Över-/underskott av skolplatser 120 90 60 50 50 50 
Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 120 90 60 50 50 50 
 

Kapacitet/behov Eskilsby 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 25 25 25 25 25 25 

 – kommunal verksamhet 25 25 25 25 25 25 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 16 17 18 24 19 31 

Över-/underskott av skolplatser 9 8 7 1 6 -6 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 9 8 7 1 6 -6 
 
 
ÖSTRA DELARNA 
Antalet elever ökar i kommunens östra delar med cirka 60 elever under planperioden 
utifrån befolkningsprognosen. Ökningen sker i åldersgruppen 12–15 år, medan det 
istället sker en liten minskning av antalet elever i åldersgruppen 6–11 år under 
planperioden.  
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Hindås 

I Hindås kommer en ny skola, Fagerhultsskolan, stå klar inför höstterminen 2021 och 
den kommer då ersätta tillfälliga lokaler i Hindås och i Rävlanda. Fagerhultsskolan 
kommer att ha en kapacitet för 450 elever i årskurserna 4–9. Nuvarande Hindåsskolan 
kommer därmed att rymma elever från förskoleklass till årskurs 3.  

Kapacitet/behov Hindås 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 375 375 750 750 750 750 

– kommunal verksamhet 375 375 750 750 750 750 

– fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 355 460 520 575 570 585 

Över-/underskott av skolplatser 20 -85 230 175 180 165 

Kapacitetsförändring enligt LRP: 

Fagerhultsskolan 450 

Avveckling tillfälliga lokaler -75

Kvarstående över-/underskott 20 290 230 175 180 165 

Rävlanda/Hällingsjö 

Tills den nya skolan i Hindås, Fagerhultsskola, står klar hösten 2021 går majoriteten av 
elever från Hindås på Rävlandaskolan i årskurserna 6–9. I och med att 
Fagerhultsskolan är klar kommer tillfälliga lokaler att avvecklas på Rävlandaskolan. 
Hällingsjöskolan har elever från förskoleklass till årskurs 5 och de flesta av dessa 
elever fortsätter sin skolgång i årskurs 6–9 på Rävlandaskolan.  
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Kapacitet/ behov 
Rävlanda och Hällingsjö 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Total kapacitet (antal skolplatser) 650 650 600 600 600 600 

 – kommunal verksamhet 650 650 600 600 600 600 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 630 560 550 510 500 530 
Över-/underskott av skolplatser 20 90 50 90 100 70 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             
Avveckling tillfälliga lokaler   -50         

Kvarstående över-/underskott 20 40 50 90 100 70 

 

Grundsärskola  

Utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge barn och ungdomar med intellektuell 
funktionsnedsättning en till varje elev anpassad utbildning, som så långt som möjligt 
motsvarar den som ges i grundskolan. Elever inom grundsärskolan följer 
grundsärskolans kursplan. De elever som inte uppfyller kunskapskraven följer särskilda 
kursplaner för ämnesområden.  

Mottagande i grundsärskolan görs på vårdnadshavarnas begäran i samverkan mellan 
förskola/skola, barnhälsovård/skolhälsovård samt barnhabilitering i Västra 
Götalandsregionen. Vårdnadshavarnas medgivande är en förutsättning för ett 
mottagande. Grundsärskolans verksamhet ska så långt som möjligt inkluderas i 
kommunens övriga skolverksamhet. Grundsärskola med tillhörande fritidshem/LSS-
verksamhet finns i Landvetter och i Mölnlycke. 

Elevutveckling för grundsärskolan 

Vårterminen 2020 är det 39 elever inom grundsärskolan i Härryda kommun. Antalet 
elever antas öka under planperioden. Beräkning av antal tillkommande elever inom 
särskolan är alltid osäker eftersom det finns barn som före skolåldern inte har någon 
kontakt med barnhabilitering, LSS-handläggare eller barn- och ungdomsmedicin.  

Behov av lokaler  

Särskola i kommunen finns nu på Lunnaskolan, Önnerödsskolan samt Djupedalsskolan. 
Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP. 

2.2.3. Gymnasieskola 

Allmän beskrivning 

En gymnasieskola är en avgiftsfri och frivillig utbildning för ungdomar som har gått ut 
grundskolan. Många gymnasieutbildningar är huvudsakligen förberedande för högre 
studier, med det finns även de som huvudsakligen är yrkesutbildningar.  

I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet, som erbjuder sex 
nationella program, fyra yrkesprogram, introduktionsprogram samt gymnasiesärskola. 
Hösten 2020 startar en fristående gymnasieskola i Mölnlycke, Fridagymnasiet, med en 
kapacitet för drygt 300 elever. 
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Utveckling av elevantal 

Antalet elever i gymnasieålder i Härryda kommun beräknas 2021 till cirka 1630. Över 
hela planperioden ökar antalet elever med drygt 430 elever.  

Beräkningsgrunder 

Läsåret 2020/2021 beräknas drygt 1820 elever studera på Hulebäcksgymnasiet, 
inklusive introduktionsprogrammen och gymnasiesärprogrammet. Av dessa beräknas 
cirka 60 procent komma från andra kommuner och 40 procent från Härryda kommun.  

Behov av lokaler 

Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP. 

2.2.4. Utveckling och flerspråkighet 

Allmän beskrivning 

Verksamheten består av enheterna:  

Utvecklings- och stödenheten erbjuder specialkompetens till personal som tar hand om 
barn inom förskola och grundskola. Enheten har även personal som arbetar direkt med 
barn och elever som har behov av olika typer av stöd.  

Centrum för flerspråkigt lärande tillhandahåller specialkompetens inom flerspråkighet 
och nyanländas lärande. Mottagningsenheten Välkomsten är vägen in för samtliga 
nyanlända barn och ungdomar mellan 1-16 år i kommunen med uppdrag att i 
samverkan med mottagande skola ge nyanlända elever bästa möjliga introduktion. 
Modersmålslärare och studiehandledare arbetar stödjande och utvecklande med elevens 
språk- och ämneskunskaper.  

Behov av lokaler 

Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP. 

2.2.5. Kultur och fritid 

Allmän beskrivning 

Kulturverksamheten består av tre enheter; Mölnlycke kulturhus, Landvetter kulturhus 
med de två biblioteken i Hindås och Rävlanda samt Kulturskolan.  

Kulturverksamheten arbetar med program som konserter, bio, föreläsningar och teater, 
med utställningar, skapande aktiviteter, offentlig konst och kulturarvsfrågor. Merparten 
av evenemangen äger rum i Mölnlycke och Landvetter kulturhus. Även lokaler i övriga 
kommundelar används eftersom målet är att erbjuda kultur för alla medborgare. 
Kulturverksamhet drivs också i föreningsregi i Hindås station samt i fler andra orter i 
kommunen. 

Bibliotekets uppdrag är att främja intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning och bildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Mölnlycke bibliotek har ett 
uppdrag att vara gymnasiebibliotek för Hulebäcksgymnasiet. I Rävlanda och 
Landvetter är biblioteket ett kombinerat folk- och skolbibliotek. 

Kulturskolan ska erbjuda alla elever som önskar, tillgång till en plats i Kulturskolan. 
Flest elever finns inom instrumentalundervisning. Skolan har egna lokaler i 
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Ekdalaskolan i Mölnlycke och i Landvetters kulturhus, men en stor del av 
undervisningen äger rum i skolor och lokaler över hela kommunen.  

Fritidsverksamheten består av två avdelningar; Föreningsservice och Fritid ungdom.  

Föreningsservice utvecklar och främjar ett aktivt föreningsliv i kommunen.  
Avdelningen ansvarar för utbetalning av stöd och uthyrning av kommunens 
idrottsanläggningar. 

Fritid ungdom ansvar för den kommunalt drivna fritidsverksamheten för ungdomar. 
Fritidsledare möter ungdomar på deras fria tid i skolan och på olika mötesplatser 
kvällstid. Avdelningen ansvarar för att stödja ungdomsinitiativ och metodutveckling av 
ungdomsinflytande i kommunen.  

Idrottsanläggningar 

I takt med att kommunen växer och befolkningen ökar så ökar också antalet 
föreningsaktiva och idrottsutövare. Flera föreningar har idag kö till sin verksamhet och 
har svårt att ta emot alla de barn och unga som vill bli medlemmar. Förutom redan 
etablerade inomhusidrotter tillkommer dessutom nya idrotter som bland annat frisbee 
och futsal. I plan 2021 finns inlagt en arena och en träningshall i Mölnlycke fabriker 
samt en gymnastik- och trampolinhall. 

En förstudie har inletts som ska undersöka möjligheten att placera en ny ishall med 
tillhörande träningsrink i Härryda samhälle. Den befintliga ishallen i Landvetter 
centrum är uttjänt, den kan dock användas av föreningslivet till dess att en ny står klar 
tidigast under hösten 2024. 
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3. SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 
 

3.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS ÄLDRE 
 
Av tabellerna ovan framgår att åldersgruppen 65 år och äldre förväntas öka med ca 10 
% fram till år 2025 och att den största ökningen sker i Råda. Under samma period 
förväntas kommunens totala befolkning öka med ca 11 %. 

 

Ålder 2019-12-31 2025-12-31 Förändring 
2019-2025 

65-74 3 353 3 276 - 77 

75-79 1 294 1 466 172 

80-84 811 1 174 363 

85-89 487 612 125 

90- 241 304 63 

65- 6 186 6 832 646 

 

Kommundel 2019-12-31 2025-12-31 Förändring 
2019-2025 

Råda 3 139 3 716 577 

Landvetter 1 496 1 609 113 

Härryda 383 354 -29 

Björketorp 1 168 1 150 -18 

Härryda kommun 6 186 6 832 646 
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3.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR ÄLDRE 

3.2.1.  Särskilt boende för äldre 

Allmän beskrivning 

Särskilt boende för äldre erbjuds personer med stora vård- och omsorgsbehov, och 
omfattar både permanentboende och korttidsboende. Alla särskilda boenden i 
kommunen ska flexibelt kunna vara tillgängliga och i första hand användas av de 
personer som har störst omsorgs- och omvårdnadsbehov. Detta innebär att boendena 
kan växla mellan inriktning mot somatik eller demens samt permanent- eller 
korttidsboende utifrån aktuellt behov.  

Till ett permanentboende flyttar man för ett stadigvarande boende. Den boende har ett 
eget hyreskontrakt och hyreslagstiftningen gäller. Korttidsboende tar emot personer 
som har stort omvårdnadsbehov och som är i behov av rehabilitering och 
funktionsträning, avlastning eller tillfälligt boende i avvaktan på ledig bostad i särskilt 
boende. Behovet av särskilt boende för äldre fortsätter att öka i takt med 
befolkningsökningen. Under planperioden planeras för ytterligare ett särskilt boende i 
Mölnlycke, vilket kommer att ägas och drivas i extern regi. Kommunen kommer att 
köpa platser i boendet. 

Beräkningsgrunder och behov av boende 

Prognosen för hur många lägenheter i särskilt boende som behövs framöver bygger på 
ett genomsnitt av antal biståndsbedömda behov tre år bakåt i tiden. Behovet räknas 
därefter ut utifrån kommunens befolkningsprognos för kommande fem år. Det framtida 
behovet av lägenheter i särskilt boende kan på sikt påverkas genom bland annat 
bostadsåtgärder som ökar möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet och genom 
att det i samhället finns olika typer av bostäder med god tillgänglighet.  

Härryda kommun planerar att införa valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om 
valfrihetssystem) för särskilt boende under 2021, vilket innebär fri etableringsrätt för 
alla leverantörer som uppfyller fastställda krav. Kommunen kan alltså inom ramen för 
ett valfrihetssystem enligt LOV inte säga nej till en leverantör som önskar etablera sig i 
kommunen så länge denna uppfyller ställda krav. Kommunen har fortsatt möjlighet att 
bygga och driva egna boenden, alternativt upphandla boenden enligt Lagen om 
offentlig upphandling. Sektorn kommer även fortsättningsvis att följa både behov och 
utbud löpande i lokalresursplaneringen. 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personer som beräknas vara i behov av plats 322 335 353 363 374 386
Befintliga platser (januari): 296 296 288 348 348 373
Varav :   - särskilt boende 269 269 261 321 321 346
               - korttidsboende 27 27 27 27 27 27
Planerad utbyggnad: 0 0 60 0 25 25
Mölnlycke, Attendo Säteriet 60
Nytt SÄBO Mölnlycke/Landvetter 25 25
Kvarstående över-/underskott -26 -39 -5 -15 -1 12
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3.2.1. Trygghetsboende för äldre – med och utan bistånd 

Ordinärt boende avser alla bostäder som inte kräver biståndsbeslut enligt 
särlagstiftning. Trygghetsboenden kan byggas av såväl kommuner som övriga aktörer, 
och den enskilde som uppfyller fastighetsägarens kriterier på exempelvis ålder kan 
ställa sig i kö alternativt köpa en bostad i en sådan byggnad. Biståndsbeslut krävs inte. 

En del äldre bor i ett bostadsbestånd där den fysiska miljön är dåligt lämpad för 
kvarboende när man blir beroende av hjälp och vård. Ett annat bekymmer är kontakt- 
och tillsynsbehovet som många ensamboende har men som inte som enskild faktor 
innebär ett behov av särskilt boende. Gruppen äldre med funktionsnedsättningar på 
grund av normalt åldrande samt övriga med fysisk funktionsnedsättning har vissa 
gemensamma krav på bostäderna. Bostäderna ska vara lämpade för utrymmeskrävande 
hjälpmedel och personlig hjälp. Det är också nödvändigt med hissar, ordentliga 
dörrbredder, låga trösklar, stadiga handtag osv. Närhet till affärer, kommunal service 
och kulturutbud är betydelsefullt.  

Trygghetsboende innebär bostäder för äldre personer, vanligtvis med tillgång till 
gemensamhetslokal och där möjlighet till gemensamma måltider, trygghetsskapande 
teknik och personal som stöd för trygghet och aktiviteter kan förekomma. Det är 
aktören som driver trygghetsboendet som styr över vilket utbud av tjänster som finns, 
vilket kan variera stort enligt den praxis och det regelverk som finns idag för begreppet 
trygghetsboende. De som bor i en trygghetsbostad får vid behov av vård och omsorg 
detta genom hemtjänst och hemsjukvård, det vill säga på samma villkor som den som 
bor i en vanlig privatbostad. 

Efter en lagändring, 2018/19 SOU:4, tydliggörs kommunernas möjlighet att inrätta en 
särskild boendeform, biståndsbedömt trygghetsboende. Målgruppen är äldre personer 
som kan ha behov av visst stöd i hemmet och/eller upplever otrygghet i hemmet, fast 
utan behov av särskilt boende med heldygnsomsorg. Den nya boendeformen bedöms 
kunna öka tryggheten och tillgodose behovet av gemenskap hos äldre. I boendet ska 
finnas ”lättåtkomlig service”; ”i regel är det fråga om behov av sådan omsorg som 
kan ges inom ramen för hemtjänst” (Ds 2017:12).  

Härryda kommun kan redan erbjuda denna boendeform under beteckningen bostäder 
med god tillgänglighet (BGT). Då denna boendeform nu införts som ny bestämmelse i 
Socialtjänstlagen finns en möjlighet för kommunen att ändra beteckningen till 
biståndsbedömt trygghetsboende. 

 

  

TRYGGHETSBOENDE 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Biståndsbedömt trygghetsboende
Biståndsbedömt trygghetsboende Landvetter 31 31 31 31 31 31
Biståndsbedömt trygghetsboende Mölnlycke 35 35 35 35 35 35
Biståndsbedömt trygghetsboende Hindås 5 5 5 5 5 5
Trygghetsboende 
Trygghetsboende Hindås 15 15 15 15 15 15
Trygghetsboende Mölnlycke 85 85 85 85
TOTALT 86 86 171 171 171 171
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3.2.2. Träffpunkter och dagverksamheter 

Träffpunkter och dagverksamheter bedrivs i kommunens regi men kan även 
förekomma på trygghets- och seniorboende. Syftet med verksamheterna är att erbjuda 
social samvaro, träning, kulturella aktiviteter etcetera. Träffpunkter och 
dagverksamheter är viktiga komplement till anhörigstöd och hemtjänst för att kunna 
förlänga kvarboendet i det egna hemmet eller i bostäder anpassade för äldres behov. I 
kommunen finns fem träffpunkter belägna i Hindås, Hällingsjö, Landvetter, Mölnlycke 
och Rävlanda som är öppna för alla äldre som önskar delta. Dagverksamhet är en 
biståndsbedömd aktivitet och finns med inriktningarna funktionsbevarande aktiviteter 
(somatik) och för personer med minnessvikt (demens). Kommunens två 
dagverksamheter ligger i Mölnlycke.  
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3.3. BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

3.3.1. Boende för personer med funktionsnedsättning 

Allmän beskrivning 

Kommunen ska tillhandahålla boende för personer med funktionsnedsättning i enlighet 
med LSS. Målsättningen i lagstiftningen är att främja goda levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning och den enskilde ska 
ges möjlighet att leva som andra. Den fysiska utformningen av bostaden är av stor 
betydelse för att främja självständighet och oberoende för personer med funktions-
nedsättning. Det finns idag tre former av bostad med särskild service för personer med 
funktionsnedsättning. Dessa är gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad 
bostad.  

Gruppbostad är ett boendealternativ för personer som har så omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. 
Bostaden består av en enskild fullvärdig lägenhet på vanligtvis ett rum och kök. 
Därutöver finns tillgång till gemensamma utrymmen för umgänge. Antalet lägenheter i 
gruppbostaden anpassas efter målgruppens behov. Det finns 8 gruppbostäder i 
kommunen med sammanlagt 46 lägenheter.  

Servicebostad är ett boendealternativ för personer som har stort behov av närhet till 
personal men som i varierad utsträckning klarar ett enskilt boende. Personerna har 
vanligen inget behov av tillsyn nattetid. Servicebostaden består av lägenheter som ofta 
ligger i ett vanligt hyreshus. Gemensamma utrymmen saknas eller finns i annan form 
än i gruppbostaden t ex som en kontaktlägenhet varifrån personalen utgår. I nuläget 
finns det sammanlagt 55 lägenheter i servicebostad i kommunen. Till en servicebostad 
knyts ibland servicebostadsliknande lägenheter som kommunen förfogar över, så 
kallade satellitlägenheter. De boende kan vid behov få hjälp av personal från 
servicebostaden. I kommunen finns 6 satellitlägenheter knutna till Lindbackens 
servicebostad i Mölnlycke.  

Annan särskilt anpassad bostad (ASAB) är en bostad med viss grundanpassning till 
funktionshindrade personers behov men utan fast bemanning. Behovet av stöd och 
service i anslutning till boendet kan ges inom ramen för de insatser som finns att tillgå 
enligt LSS, t.ex. personlig assistans. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte 
heller fritidsverksamhet, gemensamhetslokal eller kulturella aktiviteter. Idag används 
14 lägenheter i kommunen som annan särskild anpassad bostad. 

Då målgruppen vidgats och behovet av stöd från socialtjänstens olika enheter 
förändrats över tid, finns ett behov av fler lägenheter med mer flexibla 
boendelösningar. Därav kommer i vissa fall endast tillgänglighetsanpassade 
lägenheter för målgruppen att reserveras i tillkommande nybyggnationer, utan mer 
specificerad inriktning. I dagsläget används 6 lägenheter som tillgänglighetsanpassade 
lägenheter där personer från målgruppen bor med kommunalt kontrakt.  

Beräkningsgrunder och behov av boende 

Personer som förväntas vara i behov av lägenhet är prognostiserat dels utifrån idag 
kända behov, beräknade nytillkommande behov samt med hänsyn tagen till övriga 
förändringar rörande målgruppen som kan påverka det totala behovet av bostad. 
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Kommunen är skyldig att skyndsamt tillhandahålla boende enligt LSS när den enskilde 
har fått beslut om insatsen, och en svårighet i planeringen av bostäder är att uppskatta 
när den enskilde kommer att begära insatsen samt vilken boendeform som den enskilde 
har bedömda behov av. Verksamheten följer på olika vis behovet löpande för att kunna 
verkställa beslut om boende inom lagstadgad tidsram. De senaste åren har det 
tydliggjorts en obalans i utbud och efterfrågan mellan olika typer av boendeformer och 
arbete pågår med att hitta flexibla lösningar för att kunna tillgodose varierade behov 
inom befintligt boendebestånd. För vissa individer räknar verksamheten med att fortsatt 
behöva köpa boende externt, främst beroende på krav på specialkompetens. 

 

3.3.1. Korttidsboende/korttidshem 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats enligt LSS för personer med 
funktionsnedsättning i syfte att erbjuda miljöombyte och rekreation, samt att anhöriga 
kan få avlösning i sitt omvårdnadsarbete. Korttidsvistelse kan förläggas i korttidshem 
eller i en stödfamilj. I kommunen finns ett korttidshem, Björkhaga, med 6 platser som 
vänder sig till barn, ungdomar och yngre vuxna. 

3.3.2. Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet ska erbjuda en meningsfull sysselsättning, stimulans och utveckling 
för personer som är i arbetsför ålder men saknar förvärvsarbete eller studier. Daglig 
verksamhet erbjuds inom Härryda kommun både som en rättighet för de personer som 
tillhör målgrupperna inom LSS och för dem som beviljats insatsen som bistånd enligt 
SoL. Sektorn följer kontinuerligt behovet för att på bästa sätt kunna planera för 
framtida objekt. Idag finns sju olika dagliga verksamheter i kommunen.  

 
 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personer som beräknas vara i behov av plats 140 150 159 167 170 174
Befintliga platser (januari) 127 127 151 159 165 165
Gruppbostäder 46 46 46 46 46 46
Servicebostäder 61 61 73 73 73 73
ASAB 14 14 14 14 14 14
Tillgänglighetsanpassade lägenheter 6 6 18 26 32 32
Planerad om-/utbyggnad: 0 24 8 6 6 0
Landvetter centrum sb 12
Anpassad inriktning befintligt bestånd 7
Tillgänglighetsanpassade lägenheter 5 8 6 6
Komplettering köpta platser 4 4 4 2 2 2
Kvarstående över-/underskott -9 5 4 0 3 -7
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3.4. BERÄKNAT BEHOV AV ÖVRIGA BOENDEFORMER   

3.4.1. HVB-boende för ensamkommande barn och ungdomar 

Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn och ung-
domar efter anvisning från Migrationsverket. Andelen barn per kommun som anvisas 
är beslutade av Migrationsverket efter samråd med Länsstyrelserna. Anvisade barn och 
ungdomar placeras i första hand i interna eller upphandlade familjehem. För barn och 
ungdomar med andra behov finns alternativet stödboende eller upphandlade HVB-
boende. 

3.4.1. Stödboende 

Barn och unga i åldern 16-20 år som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat 
stöd, och som inte har behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en 
placering i HVB, ska kunna erbjudas stödboende. Barn och unga kan placeras i 
stödboende av flera olika skäl. En del kan på grund av föräldrarnas situation inte bo 
kvar hemma, andra kanske har bott i familjehem utan möjlighet att flytta tillbaka hem, 
medan några kan komma från ett boende för ensamkommande barn och ungdomar. 

Stödboende utgörs av små lägenheter om ett rum och kök med egen ingång och utan 
gemensamhetsutrymmen. Lägenheterna kan antingen ligga i en gemensam fastighet 
eller utspridda i ett ordinarie hyreshus. Stöd av och tillgång till personal anpassas till de 
boendes individuella behov. I kommunen finns ett stödboende med upp till 10 
lägenheter i Mölnlycke. Då behovet av stödboende minskat jämfört med tidigare 
prognos, planeras i dagsläget inga ytterligare. 

3.4.2. Träningsbostäder 

Vuxenenheten är lokaliserad i Mölnlycke. I anslutning till verksamhetslokalerna finns 
åtta lägenheter för träningsboende för vuxna missbrukare vilka har svårt att få boende 
på den reguljära bostadsmarknaden.  

3.4.1. Kommunala kontrakt 

De personer som enligt socialtjänstlagen bedöms ha särskilda svårigheter att på egen 
hand ordna sitt boende kan få biståndshjälp till ett kommunalt kontrakt. Detta innebär 
att Härryda kommun antingen äger lägenheten eller står som förstahandshyresgäst på 
hyresavtal med annan hyresvärd och därefter hyr ut lägenheten i andra hand till en 
enskild person eller familj. 

Nyanlända personer eller familjer som genom Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning skall beredas boende, kan också komma att få 
detta via ett kommunalt kontrakt.  

  

 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lägenheter till socialtjänstens 
målgrupper

10 % per år i nybyggnadsområden, 
hyresrätter
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3.5. VUXENUTBILDNING 
Allmän beskrivning 
Inom den kommunala vuxenutbildningen i Härryda kommun finns följande utbild-
ningar. Vuxenutbildning på grundläggande- och gymnasial nivå syftar till att ge vuxna 
sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv 
samt möjliggöra fortsatta studier. Svenska för invandrare (sfi) syftar till att ge vuxna 
nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Särvux, syftar till att 
ge vuxna som är utvecklingsstörda kunskaper och färdigheter motsvarande dem som 
ungdomar kan få i särskolan. I samverkan med Göteborgsregionen, GR, erbjuds ett 
stort antal yrkesutbildningar. Vuxenutbildningen bedriver också yrkeshögskoleutbild-
ningar (Yh). Dessa utbildningar är eftergymnasiala och finansieras i sin helhet av 
statsbidrag. Uppdragsutbildningen skräddarsyr kurser för personal inom privat och of-
fentlig tjänst och finansieras genom kursavgifter.  

Utveckling av elevantal  

Elevantalet inom vuxenutbildningen har varierat under senare år. I april 2020 studerade 
totalt 900 individer vid vuxenutbildningen. Detta är en ökning från föregående år. 
Antal elever på gymnasial nivå samt Yh har ökat, medan antalet elever på 
grundläggande nivå och SFI minskat. Från hösten ökar Yh-utbildningarna och 
elevantalet väntas stiga från 120 till 200 för att gå ned något under våren 2021. På sikt 
kommer SFI att minska i omfattning och grundläggande- och gymnasial nivå kommer 
att öka i omfattningen. Ökningen beräknas vara större än minskningen. 

Beräkningsgrunder 

Varje år ansöker vuxenutbildningen om att få tillstånd att bedriva Yh-utbildningar. 
Antalet beviljade utbildningar har varierat kraftigt mellan åren vilket försvårar elevpro-
gnoserna. Platserna på Yh kommer vara detsamma 2021 som 2020. Hösten 2021 beräk-
nas cirka 200 elever delta i Yh. Under våren 2021 bedöms sfi att minska något och 
omfatta drygt 200 elever.  Antalet elev inom SFI och grundläggande- och gymnasial 
nivå är svåra att förutspå på sikt. Konjunkturläget i Sverige påverkar antalet studerande 
vid grundläggande- och gymnasial nivå samt att SFI:s elevtillströmning styrs av 
händelser i vår omvärld. 

Behov av lokaler 

Vuxenutbildningen har permanenta lokaler på 2 adresser centralt i Mölnlycke. Lokaler 
räcker inte fullt ut under hösten utan 3 klassrum hyrs av Hulebäcksgymnasiet eftersom  
Yh utökar från 3 helfartsutbildningar till 5. Om elevantalet ökar på grundläggande- 
samt gymnasialvuxenutbildning inom de närmsta åren kommer ytterligare lokaler 
behövas. 

Sektorn utreder behov av ytterligare lokaler inför nästa års revidering av LRP. 
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4. PROJEKTPORTFÖLJ 2021-2025 (2026-2030) 
 

 
 

 

 

 

 

 

Senast reviderad:2020-09-01

Verksamhet Ort Mark Volym vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht Kommentar
Förskola Avd Förstudie

Utbyggnad Detaljplan

Tillfälliga paviljonger Mölnlycke 2
Projektering/upphandling av 
byggentreprenör

Enebacken II Mölnlycke K 6 Byggnation/etablering

Tillbyggnad/paviljong Hindås K 1 Verksamhetsstart

Tillbyggnad Hällingsjö förskola Hällingsjö K 1 A Avveckling

Jensen Education Landvetter P 5 <<</>>>
Tidigareläggning/senarel. 
möjlig

Wendelstrand Mölnlycke P 6 Next Step Group är exploatör/markägare. K Kommunal mark

Björröd Landvetter P 6 BoKlok är exploatör/markägare. P Privat mark

Säteriet Mölnlycke P 4 Förbo är exploatör/markägare.

Ekhagsvägen/Fagerhultsvägen Hindås K 6

Privat aktör har sökt planbesked för bostäder. I 
anslutning till ansökan undersöks plats för 
framtida förskola.

Grundskola Elever
Utbyggnad
Fagerhultskolan Hindås K 450

Internationella Engelska Skolan Mölnlycke K 650
Kommunen äger marken, avsiktsförklaring finns 
mellan KS och Skanska.

Avveckling
Paviljonger Hindås -75 A
Paviljonger Rävlanda -50 A
Gymnasieskola Elever
Utbyggnad

Frida Mölnlycke P 300

Gymnasie går att starta mha tillfälligt bygglov. 
Detaljplan, start vt-20, medger permanent 
gymnasieskola.

Idrottsanläggningar
Utbyggnad
Wallenstam arena Mölnlycke P
Gymnastik och trampolinhall Mölnlycke P
Kansli, omkl rum Mölnlycke K
Omklädningsbyggn, klubblokal Mölnlycke K
Ishall Härryda K
Idrottshall Härryda K
Simhall

Fridaskolan Idrottshall Mölnlycke P
Fridaskolan behöver en idrottshall för att kunna 
bedriva gymnasium.

Avveckling
Tälthall Mölnlycke A
Tillf omklädningsb, klubblokal Mölnlycke A
Trygghetsboende lägenh
Utbyggnad
Idrottsvägen Bo Aktiv Mölnlycke P 80
Landvetter Landvetter
Särskilt boende lägenh
Utbyggnad

Planbesked Grönhultsvägen Landvetter P 60
Altura har sökt planbesked för att möjliggöra 
äldreboende.

Säteriet, Attendo Mölnlycke P 60 Avtal tecknat om 54 platser

Valborgs kulle Mölnlycke K 50
Äldreboende planeras på kommunal mark som 
senare markanvisas till privat aktör.

Casparssons Rävlanda P
Casparssons genomför förstudie för att bygga ut 
bef boende. 

lägenh
Utbyggnad
Tillgänglighetsanp lgh (Wallenst) Mölnlycke P 13
Servicebostad (12+1) Landvetter P 12+(1)
Tillgänglighetsanp lägenh 
(nybyggnadsområden) 10-20

Bostad med särskild service 
funktionsnedsättning 

2020 2026-
2030

2021 2022 2023 2024 2025
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5. BILAGA (beläggning och kapacitet per enhet) 
 

Kommunala och fristående förskolor 

        

Kommunala förskolor Mölnlycke 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn* per 200915 

Barrskogens förskola 5 90 92 

Djupedals förskola  6 108 85 

Finnsjöns förskola 3 54 47 

Furubackens förskola 4 72 72 

Hulelyckans förskola  2 36 37 

Krokens förskola  6 108 92 

Ljungna förskola  3 54 54 

Mossens förskola  2 36 37 

Nysäters förskola  4 72 68 

Pixbo förskola  3 54 53 

Rullstenens förskola  6 108 78 

Tallgårdens förskola 6 108 106 

Fristående förskolor Mölnlycke 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Frida förskola 4 - 72 

Föräldrakooperativet Bamsebo 1 - 19 

Råda Montessoriförskola 2 - 27 

Skogsbärets kooperativa förskola 2 - 26 

        

Kommunala förskolor Landvetter 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Agnebäckens förskola 5 90 81 

Eskilsby förskola  2 36 24 

Hagens förskola 6 108 51 

Högåsens förskola  3 54 38 

Mystens förskola  6 108 92 

Salmereds förskola  6 108 50 

Sjöholmens förskola  2 36 36 

Skårtorps förskola  7 126 85 

Smedjebackens förskola 6 108 107 

Västergärdets förskola  6 108 79 
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Fristående förskolor Landvetter 
Kapacitet Kapacitet Inskrivna 

barn 
antal 

avdelningar 
antal barn per 200915 

Solbackens förskola 2 - 30 

        

Kommunala förskolor Östra 
delarna 

Kapacitet Kapacitet 
Inskrivna 

barn 
antal 

avdelningar 
antal barn per 200915 

Björkängens förskola  6 108 70 

Fagerhults förskola  6 108 83 

Gärdets förskola 4 72 34 

Hedens förskola  3 54 51 

Hindås förskola  3 54 54 

Älmhults förskola 3 54 35 

Fristående förskolor Östra delarna 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Förskolan Fisken 1 - 18 

Hindås Montessoriförskola 2 - 29 

* Kapacitet antal barn = antal avdelningar x 18 barn vilket motsvarar en 
genomsnittlig kapacitet på en kommunal förskoleavdelning i Härryda kommun. 
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Kommunala och fristående grundskolor 

        

Kommunala grundskolor Mölnlycke Årskurser Kapacitet antal 
elever 

Antal elever 
per 200915 

Skinnefjällsskolan F-3 300 266 

Furuhällsskolan F-5 325 319 

Högadalsskolan F-5 300 295 

Säteriskolan F-5 300 275 

Vällsjöskolan F-5 168 168 

Djupedalsskolan 4-9 450 452 

Ekdalaskolan 6-9 400 438 

Båtsmansskolan 6-9 240 240 

Fristående grundskolor Mölnlycke Årskurser Kapacitet antal 
elever 

Antal elever 
per 200915 

Fridaskolan F-9 580 571 

        
Kommunala grundskolor 
Landvetter Årskurser Kapacitet antal 

elever 
Antal elever 
per 200915 

Eskilsbyskolan F-2 25 16 

Backaskolan F-3 320 215 

Lunnaskolan F-3 400 400 

Härrydaskolan F-5 150 139 

Önnerödsskolan 4-9 450 446 

Landvetterskolan F-9 800 812 

        
Kommunala grundskolor Östra 
delarna Årskurser Kapacitet antal 

elever 
Antal elever 
per 200915 

Hindåsskolan F-5 375 351 

Hällingsjöskolan F-5 150 127 

Rävlandaskolan F-9 500 508 
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Funktionsstöd 
  
  

        

Gruppbostad Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Båtsmanstorpet 6 5   
Hjorten 5 5   
Orrekullen 6 6   
Solsten 5 4   
Landvetter       
Önneröd Sand 6 6   
Östra Backa 6 6   
Hindås       
Älmhult 6 5   
Rävlanda       
Hedgården 6 5   
Totalt 46 42   

Servicebostad Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Biblioteksgatan 9 9   
Lindbacken 12 12   
Lindska 5 5   
Enebacken 12 12   
Stenbrottet 8 8   
Landvetter       
Landvetter 7 7   
Guldsmedsgården 6 5   
Totalt 59 58   
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Vård- och omsorg 
  
  

        

Särskilt boende permanent Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Rådahemmet 46 40   
Säterigården 32 31   
Ekdalagården 73 71   
Hönekulla gård  20 20   
Landvetter       
Bygården 31 24   
Östra Bygården 22 22   
Rävlanda       
Björkelid 45 41   
Totalt 269 249   

Korttidsboende Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Ekdalagården 7 7   
Hönekulla gård * 20 10   
Totalt 27 17   
        
* Inkluderar inrättad Covid-enhet, 10/10 platser lediga.   

 

 

 

 

 

 

 

Page 363 of 439



UE:\Intressanta-domar-fristående-skolor-uppdaterad maj 2020.docf 

   
2020-05-25 

   
1 (15) 

    

    

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Ekonomi och styrning 

Mona Fridell 
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Bidrag till fristående skolor – intressanta domar 

Från och med kalenderåret 2010 gäller regler i skollagen (2010:800) för beräkning av 

kommunernas bidrag till fristående skolor, förskolor, fritidshem och förskoleklasser. 

Kompletterande föreskrifter finns i Skolförordningen (SFS 2011:185) och 

Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039). 

En av de viktigaste förändringarna i regelverket är att de fristående huvudmännen får 

överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. SKR har därför 

följt rättsläget sedan 2010 och kan konstatera att domarna i förvaltningsrätterna i 

många fall är motstridiga. Numera har dock de flesta överklagansgrunder prövats även 

i någon av kammarrätterna. Vi samlar därför inte längre in samtliga domar utan 

koncentrerar oss på domar från kammarrätterna. Vi försöker dock fånga in domar från 

förvaltningsrätterna som rör överklagansgrunder som inte tidigare behandlats.  

Förvaltningsrättens domar är inte några prejudikat och det finns endast ett fåtal 

avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen än så länge. Det går därför inte att säga 

att det finns någon klar praxis än men det finns ändå domar som kan ge viss 

vägledning. Nedan har vi sammanställt några av de domar som vi tror kan vara bra att 

känna till. Eftersom domarna från kammarrätterna väger tyngre har vi markerat dem 

och domar från Högsta förvaltningsdomstolen genom att använda röd färg. Vi har valt 

att sortera domarna utifrån de vanligaste överklagansgrunderna enligt nedan. OBS! De 

senaste uppdateringarna är markerade med streck i vänstermarginalen. 

  

1 Otydliga beslutsunderlag 2 

2 Gränsdragning administration 3 

3 Beräkning moms och administration 4 

4 Samverkansavtal gymnasieskolan – hur ska ersättningen beräknas? 5 

5 Ersättning per program eller inriktning 6 

6 Kommunala underskott  6 

7 Lokaler 9 

8 Villkorade bidrag 10 

9 Avläsningstillfällen 12 

10 Socioekonomisk viktning/strukturbidrag/små skolor 12 

11 Tilläggsbelopp för särskilt stöd 12 
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1 Otydliga beslutsunderlag  

För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom 

förvaltningsbesvär, krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (22 § 

förvaltningslagen SFS 1986:223). Sedan nuvarande regelverk började tillämpas 2010, 

har dock domstolarna tillåtit prövningar även av generella beslut, utan en specifik 

mottagare.  Domstolarna verkar har fokuserat på intentionen med lagstiftningen och 

accepterat generella beslut eftersom kommunernas val av rutiner annars skulle avgöra 

de enskilda huvudmännens möjligheter att överklaga bidragsbesluten. Men den 19 

juni 2017 slog Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) i mål nr 5998-16 fast att ett 

generellt utformat bidragsbeslut inte kan prövas genom förvaltningsbesvär och 

därmed kan beslutet inte få en fullständig prövning. 

SKR:s kommentar: I cirkulär 18:46 (tidigare 09:75) ger vi råd om hur 

beslutshanteringen ska gå till.  

En av de vanligaste orsakerna till överklagande är att de fristående skolorna inte kan 

göra en bedömning av om lika villkor har tillämpats.  

Förvaltningsrätterna har haft olika åsikter om hur beslutsunderlagen ska se ut. 

Nedanstående domar visar hur olika domstolarna kan tolka liknande grunder för 

överklagan. 

FKA 7943-10 Det är tillräckligt att skicka beräkningar och motivering vid förfrågan. 

FVA 354-10 Beslutet innehåller ingen motivering. Redan på denna grund ska beslutet 

upphävas och visas åter till BUN för nya beslut.  

FKA 4756-10 Det går inte att kräva att en samverkanskommun, som använder 

genomsnittlig kostnad, ska kunna redovisa övriga kommuners beräkningar.  

FLI 4488-10 Att kommunen erbjuder programmet via samverkansavtal innebär inte att 

kravet på redovisning kan efterges. 

När det gäller detaljeringsnivå har domstolarna ofta utgått från förordningstexterna. 1 

Om kommunens beslutsunderlag uppfyllt minimikraven enligt förordningarna har 

redovisningen oftast ansetts uppfylla kraven. Se t.ex. KGO 2187-11  

Det finns en dom, FMA 886-11, där rätten konstaterar att en redogörelse av vad som 

inte ingår i beräkning av övriga kostnadsposter (och därmed ska täckas av 

administrationsschablonen, SKR:s anmärkning) kan vara avgörande för frågan om 

bidraget beräknats på samma grunder. Förvaltningsrätten anser därför att 

redovisningskravet ska kunna omfatta en skyldighet att lämna en sådan redogörelse. 

SKR:s kommentar: Det grundläggande kravet måste vara att de enskilda huvudmännen 

ska kunna avgöra om bidragen innebär lika villkor. I vårt cirkulär 18:46 (tidigare 

09:75) ger vi nedanstående råd om vilken information som besluten ska innehålla: 

”Varje beslut ska ha ett eget diarienummer. Besluten ska vara skriftliga, ange  

                                                 
1 Skolförordningen (2011:185) och Gymnasieförordningen (2010:2039)  
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tillämplig lagbestämmelse och ska vara försedda med en motivering (t.ex. under 

rubriken ”Beslutsskäl”).  

Motiveringen kan utgöras av ett beräkningsunderlag, gärna kompletterat med en 

förklarande text, som på ett sammanfattande sätt klart beskriver hur bidraget per barn 

eller elev har beräknats. Utgångspunkten bör vara att den enskilde huvud-mannen 

utifrån beräkningsunderlaget ska kunna bedöma om kommunen använt samma 

grunder som vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna. Enligt vår 

bedömning kan det göras genom en jämförelse av bidragsbeloppen till egen och 

fristående verksamhet. Eventuella skillnader bör förklaras, t.ex. om kommunens 

enheter gratis kan nyttja kommungemensamma resurser såsom städning eller måltider 

medan motsvarande kostnader ingår i bidragen till en-skilda huvudmän. En annan 

skillnad som kan behöva förklaras är att det i kommunens bidrag kanske ingår 

kostnader som finansieras via riktade statsbidrag som även enskilda huvudmän kan 

söka från ansvarig myndighet. I så fall ska kostnader motsvarande kommunens 

intäkter inte ingå i bidraget till enskilda huvudmän, eftersom de då blir 

dubbelkompenserade.  

Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att 

tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. 

kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande 

kostnader.” 

2 Gränsdragning administration 

När det gäller administrationsschablonen är den ett avsteg från likabehandlings–

principen. Tanken med en schablon var att underlätta beräkningarna. 

Vare sig proposition, skollag eller förordningar innehåller någon exakt definition av 

vilka kostnader som ska täckas av administrationsschablonen. Eftersom regelverket 

om vad som ska ingå i administration är oklart, har flera överklaganden gjorts. Vissa 

klargörande finns: 

FFA 2810-10 De nämnda tjänsterna (förvaltningsledning, ekonom- och 

personaladministratörer och skolassistenter m.fl.) är administrativa. 

FMA 11814-10 Rektor och förskolechef ska ingå i underlaget innan 

schablonberäkningarna görs. 

Kostnader för vaktmästare har bedömts lite olika, oftast tas hänsyn till vilka 

arbetsuppgifter vaktmästaren utför. 

FHA 630-10 Vaktmästare kan i kostnadshänseende betraktas som administration. 

FLI 2827-10 Huvudmannen har fått för lågt belopp p.g.a. vaktmästare, städ och ränta. 

I vart fall vissa av dessa kostnader utgör enligt förvaltningsrätten ersättningsgilla 

driftkostnader. 

Studie- och yrkesvägledning (SYV) har också bedömts olika i förvaltningsrätterna. 

Enligt FGO 5013-10 och FMA 4090-10 kan SYV ingå i administration. Enligt FUM 
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1100-10 ska SYV ingå in undervisning. Det finns en dom från kammarrätten KGO 

2598-11 som säger att arbetsuppgifterna har så nära samband med undervisning att de 

inte går att betrakta som administration. 

3 Beräkning moms och administration 

När det gäller beräkning av schabloner för administration och mervärdesskatt har 

vissa kommuner ifrågasatt om lokalkostnader ska ingå och i vilken ordning 

schablonerna ska läggas på. Enligt bl.a. förvaltningsrätten i Linköping, FLI 4255-10, 

5209-10, ska lokalkostnader ingå när schablonerna beräknas. ”Ersättning för 

administration och ersättning för mervärdesskatt ska beräknas på ersättning för 

lokalkostnader eftersom ersättning för lokalkostnader omfattas av grundbeloppet” …  

Det finns två olika tolkningar av hur schablonerna för administration och 

mervärdesskatt ska beräknas. De flesta kommuner har använt sig av den traditionella 

”påslagsmetoden” vilket inneburit att man räknat ihop alla övriga kostnadsposter i 

grundbeloppet (undervisning, lokaler, läromedel, måltider, elevhälsa, lokaler) och 

sedan gjort ett påslag med 1,03 (tre procent) för administration och därefter 1,06 (sex 

procent) för mervärdesskatt.  

Exempel ”påslagsmetoden” 

Belopp före schabloner 91 000 

Administration påslag med 3 % 2 730 

Moms påslag med 6% (91000+2730)*0,06 5 624 

Totalt belopp 99 354 

Det finns dock några kommuner som utgått från lagtextens formulering och låtit 

moms och administration vara tre respektive sex procent av grundbeloppet. Denna 

metod har också förvaltningsrätten i Falun förordat i flera domar, FFA 2367-10 m.fl. 

genom att ange följande mall: 

Mervärdesskatt och administration bör beräknas på följande sätt: 

X=grundbelopp 

X=undervisning+lokaler+läromedel+måltider+elevhälsa+(administration (0,03X) ) 

+(moms (0,06X)) 

Exempel 3 respektive 6 procent av grundbeloppet  

Belopp före schabloner 91 000 

Totalt belopp = 91 000/0,91% 100 000 

Administration 3% av totalt belopp 3 000 

Moms 6 % av totalt belopp 6 000 
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Det senare sättet att beräkna schablonerna har i flera fall överklagats och såväl 

Kammarrätten i Jönköping, KJO 743-744-11, som Kammarrätten i Sundsvall KSU 

335-12 har kommit fram till att ”påslagsmetoden” ska användas genom att sätt upp 

nedanstående förtydligande: 

Ersättning för administration ska beräknas på 9 kap. 6 § p. 1–4 och 7 

Ersättning för mervärdesskatt ska beräknas på 9 kap 6 § p 1–5 och 7 

(Infogat av SKR: laghänvisningen ovan är gammal, numera återfinns regleringen i 

skolförordningen 14 kap 4§. Punkterna 1–7 = 1. undervisning, 2. läromedel och 

utrustning, 3. elevvård och hälsovård, 4. måltider, 5. administration, 6. 

mervärdesskatt, och 7. lokalkostnader.) 

4 Samverkansavtal gymnasieskolan – hur ska ersättningen 

beräknas? 

Det enda som domstolarna är helt överens om när det gäller ersättningar som bygger 

på samverkansavtal, är att det inte finns något regelverk för prissättning i ett 

samverkansområde. En rad modeller har accepterats av domstolarna och det finns 

även domar mot vissa modeller, såsom lägsta pris nedan. 

Genomsnittligt pris  

FST 20508-10 Ett genomsnittspris (beräknat utifrån de anordnande kommunernas 

olika bidrag, SKR:s anmärkning), får anses vara befogat att använda sig av.  

Lägeskommunens pris 

FLI 23-10 m.fl. En blandning av olika modeller bl.a. lägesprincipen kan användas. 

Riksprislistan 

FLI_944-11 m.fl. Riksprislistan är inte tillämplig när kommunen erbjuder 

utbildningen. 

Lägsta pris 

Det finns några tidiga domar som accepterat att det lägsta interkommunala priset 

används för beräkning av bidrag till fristående skolor. Men senare domar pekar i 

motsatt riktning. Av FKA 1560-11 m.fl. framgår att lägsta pris inte förefaller vara i 

överensstämmelse med likabehandlingsprincipen. Vid en överklagan av lägsta pris 

kom kammarrätten KGO 8947-11 m.fl fram till att när kommunen inte anordnar 

utbildningen är ett medelvärde av de samverkande kommunernas budgeterade 

kostnader en rimlig metod för beräkning av bidrag.  

Gemensam prislista 

SKR:s kommentar: Vi har inte sett någon dom som rör en beslutad gemensam prislista 

i samverkansområdena, vilket förmodligen beror på att det anses vara ett rimligt sätt 

att bestämma bidragen och därför inte överklagats. Med gemensam prislista avser vi 
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en modell där ersättningarna för såväl samverkanskommunernas egna skolor, 

ersättningar till kommuner utanför samverkansområdet och ersättningar till fristående 

skolor bygger på samma beräkningar. 

5 Ersättning per program eller inriktning 

När det nya regelverket infördes pekades två inriktningar ut som extra dyra; musik 

inom det estetiska programmet och transport och logistik inom fordonsprogrammet. 

Sedan har det tillkommit ytterligare inriktningar inom Naturbruksprogramet och 

Bygg- och anläggning som särbehandlas. Det finns dock olika tolkningar av om 

bidragen ska fastställas per program eller per inriktningsnivå även i övriga fall och 

domstolarna är inte eniga i sina bedömningar: 

FLI 4186-11 Bolaget anordnar en utbildning som motsvarar energiprogrammet 

inriktning sjöfartsteknik. Enligt Skolverkets beslut är utbildningen i bidragshänseende 

att hänföra till energiprogrammet. Såvitt framgår av utredningen i målet har 

kommunen bestämt bolagets bidrag efter samma grunder som kommunen tillämpar 

vid fördelning av resurser till kommunens egna energiprogram 

FST 21921-10 m.fl. Kommunen erbjuder inte inriktningen Sjöfartsteknik. Bidraget 

ska beräknas enligt riksprislistan. 

Kammarrätten i Jönköping har i KJO 686-12 prövat FLI 4186-11 och kommit fram till 

att Sjömansskolan ska erhålla bidrag enligt riksprislistan. Kommunen erbjuder 

energiprogrammet men inte den aktuella inriktningen sjöfartsteknik.  

6 Kommunala underskott (uppdaterad maj 2020) 

En av de vanligaste frågorna är hur man ska hantera kommunala underskott i 

boksluten. I såväl lagstiftning som förarbetena i propositionerna 2008/09:171 

Offentliga bidrag på lika villkor och 2009/10:157, Bidragsvillkor för fristående 

verksamheter behandlas bara tillskott eller minskningar under löpande budgetår. 

Eftersom det i normalfallet inte fattas något beslut som kan överklagas med 

förvaltningsbesvär i samband med kommunernas bokslut, har det tagit lång tid innan 

några domar rörande bokslutsunderskott tagits av domstolarna. Numera finns det dock 

domar som berör kommunala underskott som inte balanseras till nästa år utan ”skrivits 

av” i kommunens bokslut.  

I februari 2015 kom också ett mål KJO 1230-1233-14 som behandlar överföring av 

underskott i tidigare bokslut, som inte reglerats. 

FGO 7382-12 ”Underskottet anses sannolikt uppkommit delvis på grund av att bidrag 

utgått till fristående verksamheter för barn som valt att gå till dessa och att de 

kommunala enheterna samtidigt erhållit bidrag för oförändrat antal barn, trots att deras 

faktiska antal barn minskat. En sådan fördelning innebär att de kommunala enheterna 

under verksamhetsåret erhållit mer i bidrag per barn än vad som fastställdes i 

kommunens budget. Kommunen har i målet inte anfört eller genom ingivna 

handlingar visat att någon del av underskottet skulle ha balanserats till följande 
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budgetår och att kommunen därmed, genom att inte tillåta avskrivning av underskottet 

skulle ha förhindrat att resurstillskottet gynnat de kommunala verksamheterna i 

förhållande till den fördelning som bestämts i budgeten för året.” 

KSU 1335-12 Ett underskott har uppkommit och av utredningen framgår att 

kommunen skrivet av underskottet. Kammarrätten anser att kommunen tilldelat den 

egna gymnasieverksamheten ett resurstillskott. Eftersom tillskottet inte har kommit de 

fristående skolorna till del, har likabehandlingsprincipen åsidosatts.  

I samma mål men under rubriken Volymförändringar (elevantal) finner kammarrätten 

att kommunen tillfört den egna verksamheten ytterligare resurser genom att antalet 

elever minskat och kostnaden därmed ökat per elev. Motsvarande resurser ska ges till 

de fristående skolorna.  

KJO -1230-1233-14 Parterna är ense om att de kommunala gymnasieskolorna gick 

med underskott 2010. De klagande hävdar att underskotten ska ses som resurstillskott 

för kommunens gymnasieskolor eftersom dessa inte behövt reglera sina underskott. 

Nämnden har invänt att det väsentliga är att underskotten regleras över tid samt att 

underskott i verksamheterna ska återbördas. Frågan blir hur lång tid ett underskott ska 

kunna bestå oreglerat innan det kan betraktas som ett tillskott även om det formellt 

inte är avskrivet. I yttrande till förvaltningsrätten har nämnden föreslagit att underskott 

i analogi med balanskravet i kommunallagen (1991:900), KL, bör regleras under de 

följande tre åren, jfr 8 kap. 5 a § KL. Den föreslagna tiden kan, enligt kammarrättens 

mening vara utgångspunkt för bedömning av vad som är en rimlig tid. Det bör dock 

inte vara uteslutet att efter omständigheter i det enskilda fallet göra annan bedömning. 

Det har numera förflutit mer än tre år sedan underskotten uppstod och de kommunala 

verksamheterna har gått med underskott under en följd av år. Med hänsyn till detta 

och till att nämnden inte har redovisat när underskotten planeras bli reglerade tycks de 

i praktiken ha fungerat som tillskott till de kommunala verksamheterna. De fristående 

skolorna ska därför kompenseras. 

KST 8846-15 Det framgår inte av utredningen att underskotten har överförts i 

resultaträkningen och ackumulerats. Nämnden har således inte visat att den kommunala 

grundskoleverksamheten har fått bära konsekvenserna av underskotten för de aktuella 

åren. Underskotten för åren 2011-2013 i grundskoleverksamheten har således inneburit 

resurstillskott till de kommunala verksamheterna. Dessa resurstillskott har enskilt 

bedriven verksamhet inte fått del av under aktuella år. En sådan senareläggning av 

utbetalningen av resurstillskott medför att villkoren för kommunalt och enskilt bedriven 

verksamhet inte år lika. Likabehandlingsprincipen har därmed blivit åsidosatt. 

KST-6144-19 En kommun redovisade resultatet för sin egen skolverksamhet utifrån 

integrerade resultatenheter som kunde bestå av både förskola och grundskola. När 

verksamheten gick med underskott uppstod frågan om fristående skolor hade rätt till 

extra grundbelopp. Kammarrätten bedömer att kommunen måste redovisa resultatet 

för respektive skolform separat och att det krävs ytterligare utredning kring 

underskotten innan frågan kan avgöras. 
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I samma mål påpekar Kammarrätten att även underskott som senare balanseras utgör 

en likviditetsmässig fördel för den kommunala skolverksamheten. Någon sådan fördel 

uppstår dock inte om den kommunala verksamheten kan använda överskott från 

tidigare år eftersom ytterligare pengar i så fall inte måste tillföras. Sammantaget anser 

kammarrätten att det finns sådana oklarheter i målet att det inte utan ytterligare 

utredning går att avgöra frågan om bolagens rätt till ytterligare bidrag.  

 

I båda domarna ovan hänvisas till HFD2015 ref53 (mål 3876-14), som rör 

laglighetsprövning av tillskott till kommunens verksamheter under ett år, som 

fördelades till fristående huvudmän året därpå när de faktiska kostnaderna i de 

kommunala verksamheterna verifierats genom bokslut. ”I det nu aktuella fallet har 

kommunstyrelsen beslutat att under löpande budgetår tillföra den egna verksamheten 

ytterligare resurser inom ramen för grundbeloppet. För de enskilt bedrivna 

verksamheterna innebar beslutet att de skulle få del av motsvarande tillskott först 

under påföljande år. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening medför denna 

senareläggning av utbetalningen att villkoren för kommunalt och enskilt bedriven 

verksamhet inte är lika. Beslutet strider därmed mot bestämmelserna i skollagen om 

att bidrag till enskilt bedrivna verksamheter ska bestämmas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen verksamhet.” 

 

SKR:s kommentar:  

Domarna ovan visar att med dagens bidragsregler har det blivit extra viktigt för 

kommunerna att i redovisningen skilja på kostnader som hör till kommunens 

finansierings- och myndighetsansvar (t.ex. att beräkna och betala bidrag/ersättning till 

samtliga huvudmän där det går barn/elever hemmahörande i kommunen, att svara för 

skolskjutsar och andra myndighetskostnader som varken kommer kommunala eller 

fristående verksamheter direkt till godo) och kostnader som hör till de kommunala 

verksamheterna. Kommunerna måste kunna visa om ett underskott beror på fler barn 

och elever totalt sett eller ett underskott uppstått i de kommunala verksamheterna.  

Sker ingen resultatöverföring och det inte finns speciella skäl till att kommunens 

verksamheter redovisar underskott, innebär ett underskott att kommunens 

verksamheter använt mer pengar än beslutat och på det sättet ”själva tilldelat sig ett 

resurstillskott”. Då kan det verka rimligt att de fristående huvudmännen får 

motsvarande resurser.  

Om kommunen har regler för överföring av enheternas resultat och visar att det 

verkligen sker på skolenhetsnivå har det godkänts i flera fall, i flera fall med 

hänvisning till domen från Jönköping (KJO -1230-1233-14) ovan. Enligt domen måste 

det dock finnas en plan för när underskotten ska regleras. 

Om kommunen däremot inte kunnat visa att underskotten överförts i resultaträkningen 

och ackumulerats, har domstolarna ansett att kommunens skolor fått resurstillskott, 

som också bör komma de fristående skolorna till del. 
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Dock har Kammarrätten i Stockholm i två fall, med hänvisning till HFD 2015 ref53, 

ansett att även underskott som balanseras utgör en likviditetsmässig fördel för den 

kommunala skolverksamheten. Om den kommunala verksamheten kan använda 

överskott från tidigare år uppstår dock ingen fördel. Rättsläget för balansering av 

underskott (när det inte finns ett upparbetat överskott) är därmed osäkert. 

Det finns inga krav att kommunerna måste ha barn/elevpeng till de egna skolorna men 

samtidigt blir det svårt att jämföra om resursfördelningen sker på lika villkor, om en 

fristående skola får betalt per barn/elev medan den kommunala skolan får ett fast 

anslag. Har den kommunala skolan haft färre barn/elever än beräknat utan att få 

minskat anslag, har de kommunala verksamheterna faktiskt fått högre bidrag per 

barn/elev och på det sättet sluppit att anpassa organisationen. Har den kommunens 

skola haft fler barn/elever än beräknat utan att få en ökning av anslaget har 

kommunens skola fått lägre bidrag per barn/elev. I det fallet leder det kanske till att 

skolan redovisar underskott. Då är det viktigt att kunna visa att underskottet beror på 

ökat barn- och elevantal och inte på att kommunens verksamheter använt mer pengar 

än budgeterat per barn/elev.  

7 Lokaler (uppdaterad maj 2020) 

Många överklaganden har rört lokaler. De flesta överklagande har gällt om huvudregel 

med genomsnittlig lokalkostnad eller undantagsregeln med faktisk lokalersättning ska 

användas. Diverse varianter däremellan har också prövats, liksom kommunernas 

underlag för beräkning av genomsnittlig lokalkostnad. Nedan har vi samlat några 

kammarrättsdomar angående lokalkostnader: 

KSU 2319-10, KSU 2245 Kommunen har undantagit två kommunala skolor vid 

beräkningen, därför blir det inget genomsnittligt belopp. Kommunen måste göra en ny 

beräkning enligt huvudregeln där alla skolor ingå eller ge ersättning för faktisk 

lokalkostnad. 

KSU 2964-10 och 1439-10 Kommunen har tillämpat undantagsregeln och samtidigt 

begränsat maxkostnaden till kommunens genomsnitt. Förordningen ger ej utrymme 

för att kombinera huvud- och undantagsregel. 

KJO 1893-11 Det är rimligt att den fristående skolan visar vilka alternativt som 

övervägts vid etableringen och att valt alternativ är rimligt. Huvudmannen har inte 

anfört tillräckligt för att kommunen ska behöva frångå huvudregeln. 

KSU 2234-10 Den fristående skolans lokaler är större än vad skolan för närvarande 

har elevunderlag till. Ersättning med faktisk lokalkostnad skulle vara 

kostnadsdrivande. 
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KST 7509-11 Det har i målet inte visats att kommunens skolor har en onormalt låg 

kostnadsnivå eller att genomsnittsbeloppet för kommunens lokalkostnader för alla 

skolor är icke-representativt på orten. Det har inte heller visats att en jämförelse med 

kommunens genomsnittliga lokalkostnad blir uppenbart orimlig av något annat skäl. 

KJO 3258-16 Enligt kammarrättens mening ger utredningen i målet inte stöd för att 

kommunens lokalkostnader är orimligt låga eller för att de beräknats på ett sätt som 

står i strid med likabehandlingsprincipen. Skillnaden mellan kommunens och 

friskolornas kostnader förefaller istället till stor del bero på att friskolorna valt 

etablering i nyproducerade lokaler och har en lägre elevtäthet. Under sådana 

förhållanden kan särskilda skäl att frångå huvudregeln om ersättning motsvarande 

kommunens genomsnittliga lokalkostnad inte anses föreligga. Inte heller i övrigt finns 

skäl att ändra nämndens beslut. 

FST 13120-19 Målet rör laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut att 

kommunen genom ett partöverlåtelseavtal automatiskt ska inträda som part i hyresavtalet 

för det fall att hyresgästen (en fristående skola) väljer att frånträda hyresavtalet i förtid. 

Beslutet överklagades av en oppositionspolitiker. 

Förvaltningsrätten finner att det överklagade beslutet medför en ekonomisk garanti för 

hyresvärden och att detta utgör ett individuellt inriktat stöd till enskild. Beslutet har 

därmed inte kommit till på lagligt sätt. Kommunstyrelsen har inte heller haft rätt att fatta 

det beslutet eftersom det varit fråga om ett ärende av principiell beskaffenhet. Mot 

bakgrund av att det överklagade beslutet numera har upphävts och därmed förlorat sin 

betydelse finns det emellertid inte skäl för förvaltningsrätten att också upphäva det 

överklagade beslutet. Målet avskrivs därför. 

FMA 7278-15 Laglighetsprövning av kommunens beslut att godkänna 

markanvisningsavtal, mark för idrottshall, och godkänna köpeavtal, mark för skola med 

ett bolag och att utöver nuvarande lokalersättning i ordinarie skolpeng, ersätta skolan med 

mellanskillnaden upp till deras faktiska hyreskostnader. Förvaltningsrätten konstaterar att 

LOU inte är tillämplig vid försäljning av mark. Enligt kommunen utgör den aktuella 

marken för skolan, enligt detaljplan, s.k. verksamhetsmark. Gängse pris för 

verksamhetsmark är enligt kommunen 200 kr per kvadratmeter. Mot denna bakgrund 

finner förvaltningsrätten att köpeskillingen för marken inte innefattar ett stöd till bolaget. 

Kommunen har anfört en rad omständigheter till stöd för sitt beslut att ersätta skolan för 

dess faktiska hyreskostnader. Flera av dessa omständigheter som kommunen nämnt ges 

också som exempel i förarbetena till skollagstiftningen där det kan bli aktuellt att ersätta 

en skola för sådana kostnader. Enligt förvaltningsrättens bedömning har den klagande inte 

förmått visa att kommunens åtagande är oförsvarligt enligt ovannämnda bestämmelser i 

skollagstiftningen eller annan lag. 
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SKR:s kommentar: Ersättning för lokalkostnader ska enligt huvudregeln utgå från 

kommunens genomsnittliga lokalkostnad per verksamhet. Enligt regelverket är det 

dock möjligt att ta hänsyn till behov av nyetableringar och ge en anordnare extra 

ersättning, dock ej mer än faktisk kostnad. Därmed torde det inte finnas anledning att 

ge andra garantier från kommunen. Lokalbidraget utgår för inskrivna elever medan 

andra garantier/”hyresrabatter”, förutom att de kan vara olagliga, kan bli 

oproportionerligt stora om den fristående skolan inte bara har elever från 

lägeskommunen, utan även från andra kommuner.  

8 Villkorade bidrag 

KGO 2136-11, KGO 2489-11 Grundbeloppet har villkorats, att den enskilda förskolan 

måste ha samma sammansättning av personal som kommunen innebär en begränsning 

som inte är förenligt med lagstiftningen. 

KGO 2181-11 Kostnader för ”Var sin dator” ska ingå i grundbeloppet utan att vara 

riktat, kommunens bidragssystem får inte vara detaljstyrande. Annars begränsas 

handlingsfriheten för huvudmannen. 

KST 2284-12 Nämnden beslutade att inrätta en gemensam studie- och 

yrkesvägledning för samtliga folkbokförda elever. Kammarrätten konstaterar dock att 

studie- och yrkesvägledning ska ingå i posten undervisning och därmed saknas stöd 

för att underlåta att betala ut ersättning för studie- och yrkesvägledning. Att 

likabehandlingsprincipen (kommunens skolor hänvisas också till den gemensamma 

studievägledningen) eller att studie- och yrkesvägledningen inte fungerade 

tillfredsställande ändrar inte den bedömningen.  

SKR:s kommentar: Domarna ovan pekar på att kommunen inte kan villkora bidragen 

eller olika delar av bidragen med att de ska användas på ett visst sätt eller till ett visst 

ändamål. Detta är också innebörden av propositionen 2008/09:171 Offentliga bidrag 

på lika villkor. Där framgår följande av sid 33: ”Avsikten är inte heller att kommunen 

ska besluta hur mycket varje enskild skola ska avsätta för var och en av de olika 

beståndsdelarna. Den bidragsgivande kommunens bidragssystem ska vidare inte vara 

bli detaljstyrande för hur den fristående skolan disponerar sina resurser. Detta skulle 

strida mot grunderna för mål- och resultatstyrningen av skolan och innebära en 

återgång till en förlegad regelstyrning. Det måste finnas frihet för den enskilda 

skolan/verksamheten att utifrån lokala behov och omständigheter göra sina egna 

prioriteringar av hur stora resurser man vill avsätta för ett visst ändamål. Om en 

enskild huvudman vill lägga större resurser på undervisning och pedagogisk 

verksamhet men mindre på utrustning och läromedel än vad fördelningen vid 

beräkningen av bidraget visade, ska huvudmannen vara fri att göra detta.” 
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9 Avläsningstillfällen 

KJO 3088-11 Av förordningstext framgår endast att utbetalningar ska göras en gång 

per månad om man inte kommit överens om annat. Det saknas reglering när det gäller 

avstämningstillfäller av antalet barn och elever, vilket talar för att kommunen själva 

får avgöra hur ofta antalet barn och elever ska mätas.  

SKR:s bedömning: När det gäller avläsningstillfällen bör kommunen fastställa tydliga 

riktlinjer så att det inte behöver uppstå diskussioner. Många kommuner har t.ex. 

fastställt ett visst datum varje månad då man gör avläsning. Den skola där 

barnet/eleven är inskrivet i (och verkligen deltar i verksamheten) får ersättningen. 

Därmed ska kommunen inte hamna i en situation där två anordnare kräver betalat för 

samma barn/elev samma månad (med undantag för när ett barn faktiskt deltar i två 

olika verksamheter under dagen t.ex. allmän förskola och pedagogisk omsorg).  

10 Socioekonomisk viktning/strukturbidrag/små skolor 

Under förutsättning att kommunerna behandlar alla huvudmän likadant har 

socioekonomiska viktningar, strukturbidrag, bidrag för små skolor och andra extra 

tillägg accepterats i domstolarna. Har kommunen inte behandlat huvudmännen lika 

har det blivit bifall för huvudmännen. Det som domstolarna beaktat är om bidragen 

uppfyller likabehandlingsprincipen, inte kommunens rättighet att bestämma över 

detaljerna i resursfördelningssystemet.  

FLI 4255-10, 5209-10 Extra tillskott för små skolor fördelas på lika sätt till alla 

huvudmän, men bolaget har inga små skolor.  

FUM 838-10, 839-10 ska betala strukturbidrag även till enskild regi. Att endast ge det 

till kommunala förskolor är ett avsteg från likabehandlingsprincipen. Detta mål 

prövades även i kammarrätten, KSU 55-11 men där framkom inget som föranledde 

någon ändring av förvaltningsrättens avgörande. 

KGO 3666-11 Socioekonomiskt index har inte beräknats efter samma grunder till 

huvudmannen som för kommunens motsvarande verksamheter, därför fick 

huvudmannen bifall. 

11 Tilläggsbelopp för särskilt stöd (uppdaterad maj 2020) 

Enligt förarbetena i proposition (2008/09:171) Offentliga bidrag på lika villkor, är 

tilläggsbeloppet endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda 

elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse extraordinära 

stödåtgärder, som inte har koppling till den vanliga undervisningen, t.ex. tekniska 

hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal. Kostnaderna för stödet ska 

vara omedelbart kopplade till en enskild elev och ha samband med dennes särskilda 
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behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. Med utgångspunkt i den 

grundläggande principen om likabehandling bör vid utbildning i en fristående skola 

extra resurser tilldelas för en elev vars omfattande behov av särskilt stöd skulle kräva 

extra resurser om eleven hade gått i hemkommunens skola. Kostnader för stöd i form 

av extra undervisning eller undervisning i en särskild grupp som syftar till att hjälpa 

elever med svårigheter att nå målen bör ingå i undervisningskostnaderna.  

I maj 2016 fattade riksdagen beslut om ändringar i skollagens (2010:800) 

bestämmelser om tilläggsbelopp till fristående skolor m.m. för barn och elever i behov 

av särskilt stöd, i enlighet med regeringens proposition 2015/16:134. 

Ändringarna i skollagen innebär att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt 

utifrån barnets eller elevens behov. Det gäller såväl när det gäller frågan om 

tilläggsbelopp ska lämnas eller inte som när det gäller tilläggsbeloppets storlek.  

Av skolförordningen (2011:85) respektive gymnasieförordningen (2010:2039), 

framgår att med tilläggsbelopp avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av 

lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn 

eller elever med stora inlärningssvårigheter. Extraordinära stödåtgärder för barn och 

elever med stora inlärningssvårigheter kan enligt propositionen handla om en extra 

lärar- eller specialpedagogresurs för elever som har behov av sådana insatser 

kontinuerligt under skoldagen.   

Eftersom tilläggsbeloppet ska prövas individuellt är det oftast svårt att jämföra domar 

med varandra. Det finns dock några domar från Högsta förvaltningsdomstolen som 

ger vägledning.  

HFD 4314-11 Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att upphäva kammarrättens och 

förvaltningsrättens dom och fastställa kommunens beslut att avslå ansökan om 

tilläggsbelopp. Av Högsta förvaltningsdomstolens bedömning framgår bl.a. att 

eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall måste en utredning klart 

visa att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd. De svårigheter som beskrivs i 

läkarintygen är enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening av det slag som kan 

kopplas samman med undervisningssituationen och som ska kunna hanteras inom 

ramen för grundbeloppet. I det medicinska underlaget finns inte något som visar att 

eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd i den mening som ger rätt till 

tilläggsbelopp. 

 

HFD 5544-18 Storleken på tilläggsbelopp till fristående verksamhet ska bestämmas 

individuellt och får därmed inte bestämmas utifrån en förutbestämd budgetram. Det är 

Högsta förvaltningsdomstolens slutsats efter att ha prövat frågan om hur 

tilläggsbelopps storlek ska bestämmas. En fristående förskola ansökte om 

tilläggsbelopp motsvarande kostnaden för en assistent i 30 timmar per vecka för ett 

visst barn. Kommunen beviljade halva det sökta beloppet och hänvisade till ett 

tidigare fattat generellt beslut om att tilläggsbelopp för barn med psykiska 
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funktionshinder skulle halveras. Skälet till det generella beslutet var att kommunen 

annars riskerade att inte hålla årets budget. Kommunen ansåg att den hade stöd för att 

bara bevilja halva beloppet eftersom motsvarande nedsättning gällde även i kommunal 

verksamhet, det vill säga i enlighet med likabehandlingsprincipen. Beslutet var också 

grundat på att kommunen hade betydande ekonomiska svårigheter. Enligt HFD 

framgår det av både skollagen, förarbeten och praxis att tilläggsbelopp för barn i 

behov av särskilt stöd ska baseras på en individuell bedömning avseende varje barns 

unika behov. Den individuella bedömningen ska inte bara omfatta frågan om 

tilläggsbelopp över huvud taget ska lämnas utan också tilläggsbeloppets storlek. 

Domstolen anser att det också står klart att likabehandlingsprincipen inte gäller direkt 

i fråga om tilläggsbelopp. HFD anser att om kommunen vill åberopa betydande 

organisatoriska eller ekonomiska förhållanden ska det ske vid den individuella 

bedömningen av tilläggsbeloppets storlek. Eftersom kommunen i motiveringen till 

beslutet bara hänvisat till det generella beslutet om nedsättning bedömer HFD att 

kommunen inte gjort detta. 

 

HFD 1320-19 Kommunen halverade ersättningen per timme för elevassistenter jämfört  

med året före. Enligt HFD framgår det av skollagen och dess förarbeten samt av 

praxis, att det beträffande tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av 

särskilt stöd ska göras en individuell bedömning avseende varje elevs unika behov. 

Bedömningen ska, förutom frågan om ett tilläggsbelopp över huvud taget ska lämnas, 

också avse tilläggsbeloppets storlek. Det står vidare klart att likabehandlingsprincipen 

inte kan tillämpas direkt i fråga om tilläggsbelopp. HFD konstaterar att 

bestämmelserna i skolförordningen visserligen ger intryck av att även 

tilläggsbeloppets storlek ska bestämmas med utgångspunkt i de ekonomiska 

förhållandena i hemkommunens egen verksamhet eller utifrån en förutbestämd 

budgetram. Mot bakgrund av reglerna i skollagen och hur de har tolkats saknas det 

dock lagstöd för en sådan ordning. Utgångspunkten vid bestämmandet av storleken på 

ett tilläggsbelopp ska vara att elevens behov av stöd kan tillgodoses i praktiken. 

Beloppet ska vara skäligt och bör, även om tilläggsbelopp enligt skollagen endast 

gäller i förhållande till fristående verksamheter, kunna fastställas genom en jämförelse 

med vad ett motsvarande stöd inom hemkommunen i allmänhet hade kostat. I de nu 

aktuella fallen står det klart att de belopp som kommunen har beviljat är alltför låga 

för att de tre eleverna ska kunna ges det assistentstöd som de bedömts ha behov av. 

 

 

 

Frågor kan ställas till: 

Mona Fridell, tfn 08-452 7910, mona.fridell@skr.se 

Eva-Lena Arefäll, tfn 08-452 7945, eva-lena.arefall@skr.se 
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Bilaga 1 Beteckning domar 

Beteckningarna på domarna utgår från nedanstående förkortningar följt av målets 

nummer. 

FFA – Förvaltningsrätten i Falun  

FGO – Förvaltningsrätten i Göteborg  

FHA – Förvaltningsrätten i Härnösand  

FJO – Förvaltningsrätten i Jönköping  

FKA – Förvaltningsrätten i Karlstad  

FLI – Förvaltningsrätten i Linköping  

FLU – Förvaltningsrätten i Luleå  

FMA – Förvaltningsrätten i Malmö  

FST – Förvaltningsrätten i Stockholm  

FUM – Förvaltningsrätten i Umeå  

FUP – Förvaltningsrätten i Uppsala  

FVA – Förvaltningsrätten i Växjö  

 

KGO – Kammarrätten i Göteborg  

KJO – Kammarrätten i Jönköping  

KST – Kammarrätten i Stockholm 

KSU – Kammarrätten i Sundsvall 

 

HFD – Högsta Förvaltningsdomstolen  
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MAJORITETSSKRIVELSE 
Till kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-07   
 

 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens sammanträde 
2021-01-07, Ärende 7 
 
Diarienummer 
2020KS686  048 

 

 

Förslag till lokalkostnadsersättningsmodell vid 
nybyggnation till fristående verksamhet inom förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem 
som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun. 
 

Politiska majoritetens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer lokalkostnadsersättningsmodell vid 
nybyggnation till fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet 
med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun enligt 
följande: 
 

 Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska 
lokalkostnader, dock högst motsvarande den genomsnittliga 
lokalkostnaden för de två senast byggda förskole-/skollokalerna i 
kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-/elevantal. 

 
 Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt 

budgetår. 
 

 Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och 
elever som är folkbokförda i kommunen. 

 
 Tomma platser ersätts inte. 

 
 Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde 

huvudmannens faktiska lokalkostnader.  
 

 Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till 
bidrag enligt huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga 
lokalkostnader per barn/elev.  
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 Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i 
kommunen med nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan 
befintliga lokaler tillämpas fortsatt huvudregeln.  

 
Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen 
regi ska beräknas enligt samma principer.  
 
 
Sammanfattning av ärendet  
Nyproduktion av skollokaler är idag dyrare och har högre lokalkostnader 
per elev och år än vad nuvarande lokalkostnadsersättningsmodell medger. 
Kommunen har också behov av att ersätta gamla lokaler med nya, samt att 
kommunfullmäktige har beslutat om inriktning med fler utförare som mål 
för att komplettera den egna verksamheten. Därför behövs en 
kompletterande lokalkostnadsersättningsmodell för nyproduktion av 
skollokaler. 
 
Välfärdsnämnden yttrade sig om förslaget enligt beslut 2020-12-16 i § 304 
Dnr 2020VFN535, vilket bemöts nedan.   
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige antog 28 mars 2019 § 46 Strategisk plan för 
mandatperioden. Enligt strategiska planen är kommunen positiv till och 
uppmuntrar fler utförare inom t.ex. förskola och grundskola att etablera sig i 
kommunen. Fler och nya etableringar bidrar till att komplettera befintligt 
utbud och stärker den egna verksamheten, som enligt den styrande 
majoritetens mål skall bli bäst i Sverige. 
 
Härryda kommun har tidigare endast använt sig av huvudprincipen då det 
inte funnits någon tydlig inriktning att möjliggöra ett bredare utbud av 
utförare. Huvudprincipen innebär att lokalkostnadsersättningen motsvarar 
kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande 
verksamhet. Utbudet av lediga befintliga lokaler i kommunen som lämpar 
sig för skolverksamhet är starkt begränsad. Kommunens egen verksamhet 
har många äldre välfyllda grundskolor, som också har stort underhålls- och 
renoveringsbehov för att uppnå goda förutsättningar för en bra fysisk 
arbetsmiljö för barn, elever och personal.  
 
Nuvarande förutsättningar gör att kommunens genomsnittliga lokalkostnad 
ligger på en nivå som gör det mycket svårt för enskilda huvudmän att 
etablera sig i nybyggda lokaler. Samtidigt har kommunen inte haft något 
ekonomiskt tak för egen nyproduktion av bl.a. de två senaste kommunala 
skolorna (Backaskolan och Fagerhultsskolan).   
 
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att 
ta fram ett förslag till modell som ger kommunen och andra utförare i 
fristående verksamheter samma förutsättningar att bygga och etablera nya 
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skolor. Modellen ska eftersträva en så likartad hantering som möjligt mellan 
verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 19 november 2020 § 439 remittera ärendet till 
välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter, inför kommunstyrelsens 
behandling av ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021.  
 
Kommentarer på Välfärdsnämndens yttrande 
 
Välfärdsnämnden yttrade sig om förslaget i beslut 2020-12-16 i § 304 Dnr 
2020VFN535, enligt följande: 
 
Välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet med tillägget att modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet kompletteras så att kommunens behov 
utav skolplatser ingår som kriterium, samt att de juridiska möjligheterna för 
Härryda kommun att använda undantagsregeln tydliggörs. 
 
Välfärdsnämnden föreslår att kommunens behov utav skolplatser skall ingå 
som kriterium för att få extra lokalkostnadsersättning. Kommunen betalar 
endast ut ersättning för det antal elever som väljer och får plats hos en 
specifik huvudman(friskola). I samma stund ett aktivt val har gjorts av 
vårdnadshavare/elev till fristående verksamhet, så finns behovet av den 
platsen utifrån efterfrågan. Utbudet av befintliga lokaler i kommunen är 
också starkt begränsat, samt att kommunen alltid har ansvar för att det finns 
skolplatser till alla som behöver. Lägger man därtill att nuvarande 
lokalkostnadsersättningsnivå kraftigt understiger vad nyproduktion kostar så 
innebär välfärdsnämnden tillägg i praktiken att man starkt begränsar 
möjligheten till friskolors etablering i kommunen. Att införa ett kriterium 
om ”kommunens behov av platser”, skulle med stor sannolikhet också 
innebära tolkningsproblem. Utifrån ovan föreslås inga ändringar i modellen 
från politiska majoriteten i kommunstyrelsen. 
 
Bidrag till enskilda huvudmän regleras i Skolförordningen (2011:185) 14 
kap. och om lokalkostnadsersättningar står följande: 
 
Särskilt om ersättning för lokalkostnader 6 §   Ersättning för 
lokalkostnader enligt 4 § 7 ska motsvara hemkommunens genomsnittliga 
lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet. 
Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället 
högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om dessa är 
skäliga. Vid prövningen av om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas till om 
skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga lokalkostnader och den 
enskilde huvudmannens faktiska kostnader är betydande på grund av 
kommunens investering i nya lokaler, renovering av befintliga lokaler eller 
någon annan omständighet. Vid prövningen får hänsyn även tas till intresset 
av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras. Förordning 
(2018:3). 
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Kommunens egen verksamhet har många äldre välfyllda grundskolor, som 
också har stort underhålls- och renoveringsbehov för att uppnå goda 
förutsättningar för en bra fysisk arbetsmiljö för barn, elever och personal. 
För att möjliggöra etableringar (såväl fristående som kommunala) i 
nybyggda lokaler anpassade för nutidens skolverksamhet som är dyra att 
producera jämfört med befintliga, finns ett behov av att anta en 
kompletterande ersättningsmodell för lokalkostnadsersättning för 
nyproducerade skollokaler vid nyetablering. Enligt av kommunfullmäktige 
antagen Strategisk plan (kommunfullmäktige 28 mars 2019, § 46), så är 
kommunen positiv till och uppmuntrar fler utförare inom t.ex. förskola och 
grundskola att etablera sig i kommunen. Fler och nya etableringar bidrar till 
att komplettera befintligt utbud och stärker den egna verksamheten som 
majoriteten har som ambition att den skall bli bäst i Sverige. 
Ersättningsmodellen är också tänkt att vara vägledande för ekonomiska 
ramar för nyproduktion av kommunala skollokaler. 
Utifrån ovan föreslår därför politiska majoriteten i kommunstyrelsen att 
lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation antas. 
 
Skolinspektionen fattar beslut om enskild huvudmans etableringsrätt 
inom grundskolan. 
 
Enligt skollagen (2010:800) 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning 7§ så 
är det Statens skolinspektion som handlägger ärenden om godkännande av 
enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola eller fritidshem som anordnas vid en 
skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. 
 
I Kommunernas resursfördelning § 8 b står att kommuner ska fördela 
resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov. Lag (2018:608). 
 
Detta ärende gäller lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun. 
Ärendet gäller inte en specifik huvudman utan är generell och lika för alla. 
 
 
 
Politiska majoriteten i Härryda 
 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet 
och Kommunpartiet. 
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§ 304        Dnr 2020VFN535 

Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet  

  
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till 
modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet till välfärdsnämnden för 
att inhämta synpunkter inför kommunstyrelsens behandling av ärendet på sammanträdet den 7 
januari 2021.   
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i enlighet 
med den huvudregel som finns angiven i 14 kap. 6 § skolförordningen (2011:185). Eftersom 
kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära ekonomiska svårigheter för 
andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen.   
 
I skolförordningen finns också en undantagsregel beskriven, som möjliggör en högre 
ersättning för lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det finns särskilda skäl, där 
intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras utgör ett sådant skäl. I 
remissen är en möjlig ersättningsmodell för kostnader avseende nybyggda 
skollokaler beskriven, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  
 
Sammantaget kan konstateras att den föreslagna ersättningsmodellen skapar förutsättningar 
för genomförande av den politiskt beslutade inriktningen. För välfärdsnämnden, i egenskap av 
huvudman för den kommunala skolverksamheten, innebär etablering av friskolor även krav på 
anpassningar och omställning i den egna verksamheten, vilket innebär ökade kostnader och 
ibland negativa konsekvenser för enskilda. Detta behöver dock ses i ett sammanhang om 
långsiktig utveckling i kommunen. Omställningen mot ökad valfrihet genom fler privata 
utförare kan uppfattas som negativt kännbar under en övergångsperiod, men kommer med 
vidtagna åtgärder sannolikt att kunna balanseras över tid.   
 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet kan tillstyrkas under förutsättning att välfärdsnämnden kompenseras 
för ökade lokalkostnader i samband med nybyggda skollokaler. 
 
Från sektorn för utbildning, kultur och fritid föreligger skrivelse daterad den 2 december 
2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden  
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Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Sven Karlsson (M) att 
välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet. 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 20:25-20:31. 
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Peter Arvidsson (SD) i första hand återremiss till 
förvaltningen för att utreda juridiska konsekvenser av att införa ett nytt lokalersättnings 
system. Att man utreder var det faktiska beslutet om lokalbidrag borde tas. I andra hand yrkar 
Siw Hallbert med instämmande av Peter Arvidsson avslag. 
 
Inga-Lena Persson (MP) yrkar i första hand återremiss till förvaltningen för att avvakta 
resultatet av den statliga utredningen SOU 2020:28, En mer likvärdig skola minskad 
segregation och förbättrad resurstilldelning. Inga-Lena Persson instämmer i andra hand i Siw 
Hallberts yrkande om avslag. 
 
Ing-Marie Rydén Höök (L) yrkar på tillägget att modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet kompletteras så att kommunens behov utav skolplatser ingår som 
kriterium, samt att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda 
undantagsregeln tydliggörs. 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 21:29-21:33. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att hon först kommer ställa proposition på om ärendet ska 
återremitteras eller avgöras idag. Om välfärdsnämnden beslutar att återremittera ärendet 
kommer ordförande ställa proposition på Siw Hallberts förslag om återremissyrkande mot 
avslag och Inga-Lena Perssons återremissyrkande mot avslag. Om välfärdsnämnden beslutar 
att avgöra ärendet idag kommer ordförande ställa Maria Kornevik Jakobssons yrkande mot 
avslag. Därefter kommer ordförande ställa proposition på Ing-Marie Rydéns tilläggsyrkande 
mot avslag. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner  
 
Återremiss mot avgöra idag 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordförande att 
välfärdsnämnden beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja, 6 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 5 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således med ordförandens utslagsröst beslutat att avgöra ärendet idag. 
 
Maria Kornevik Jakobssons yrkande och Siw Hallberts avslagsyrkande 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons och Siw Hallberts yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja, 6 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 6 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således med ordförandens utslagsröst beslutat att bifalla Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 21:36-21:40. 
 
Ing-Marie Rydén Hööks tilläggsyrkande 
Efter ställd proposition på Ing-Marie Rydén Hööks yrkande mot avslag finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat avslå yrkandet. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att Ing-Marie 
Ryden Hööks yrkande avslås röstar Ja. Den som bifaller Ing-Marie Rydén Hööks yrkande 
röstar Nej. Voteringen utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja, 7 röstar Nej. Bilaga 
7 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Ing-Marie Rydén Hööks tilläggsyrkande. 
  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet med tillägget att modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet kompletteras så att kommunens behov utav skolplatser ingår som kriterium, samt 
att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda undantagsregeln tydliggörs. 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD),Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), 
Jonas Andersson (S), Inga-Lena Persson (MP), Bilaga 8 skriftlig reservation. 
 

---------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-12-16  

 

Voteringslista: § 304 
Ärende: Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet,  2020VFN535 
 
Bilaga 5 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot   X 
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 6 6 1 

Bilaga 6 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot   X 
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 6 6 1 

Bilaga 7 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-12-16  

 

Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot  X  
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 6 7 0 
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Bilaga 8 till protokollet 2020-12-16 § 304 

 

Motivering till reservation från Miljöpartiet de gröna Härryda gällande förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 

Miljöpartiet anser att det är mycket olämpligt att hasta fram ett beslut i frågan om ändrad modell för 
lokalersättning. Den pågående statliga utredningen, SOU 2020:28, En mer likvärdig skola-minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, har som ett av förslagen en översyn över 
ersättningar till fristående skolor. Härryda kommun bör avvakta resultatet av denna utredning innan 
beslut fattas om lokalersättning och på så sätt skapa förutsättningar för en modell som passar in i 
frågan om skolersättning i ett helhetsperspektiv.  

Förslag ur utredningen: 

”En förändring ska genomföras av hur ersättningen till enskilda huvudmän, den s.k. skolpengen, 
beräknas. Avdrag ska göras för de merkostnader som uppstår p.g.a. att olika huvudmän har olika 
ansvar. Kommunen har, till skillnad från enskilda huvudmän, ansvar att dels erbjuda alla barn i 
kommunen en plats i en skola nära hemmet, dels ha beredskap att ta emot nya elever, något 
utredningen funnit genererar betydande merkostnader över tid.” 

Att hantera ärendet utan krav på ett snabbt beslut ger även möjlighet att hinna skapa klarhet i 
kvarstående juridiska oklarheter.  

Att skynda fram ett beslut angående lokalersättningen kan inte motiveras av att det finns ett stort 
behov av att etablera en ny grundskola och därmed vara i behov av att ha denna fråga skyndsamt 
klarlagd. Citat ur Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet: ”Enligt lokalresursplanen bedöms inte finnas behov av fler skolplatser de närmaste fem 
åren. Befolkningsprognosen för Härryda kommun visar ett vikande elevantal i ett tioårsperspektiv.” 

Misstanken om att behovet av ett snabbt beslut har att göra med att skapa goda incitament och 
bana vägen för en ansökan om etablering från Internationella Engelska skolan bekräftades under 
mötet och visar på ännu ett exempel på en olämplig hantering av denna infekterade fråga. 

Inga-Lena Persson

Page 7 of 7Page 389 of 439



Sektorn för utbildning, kultur och fritid  
Elin Rosén 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-12-18 2020VFN535  60 
  
 

Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag 
till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet till 
välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter inför kommunstyrelsens behandling av 
ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021.   
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i 
enlighet med den huvudregel som finns angiven i 14 kap. 6 § skolförordningen 
(2011:185). Eftersom kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära 
ekonomiska svårigheter för andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i 
kommunen.   
 
I skolförordningen finns också en undantagsregel beskriven, som möjliggör en högre 
ersättning för lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det finns särskilda skäl, 
där intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras utgör ett sådant 
skäl. I remissen är en möjlig ersättningsmodell för kostnader avseende nybyggda 
skollokaler beskriven, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  
 
Sammantaget kan konstateras att den föreslagna ersättningsmodellen skapar 
förutsättningar för genomförande av den politiskt beslutade inriktningen. För 
välfärdsnämnden, i egenskap av huvudman för den kommunala skolverksamheten, 
innebär etablering av friskolor även krav på anpassningar och omställning i den egna 
verksamheten, vilket innebär ökade kostnader och ibland negativa konsekvenser för 
enskilda. Detta behöver dock ses i ett sammanhang om långsiktig utveckling i 
kommunen. Omställningen mot ökad valfrihet genom fler privata utförare kan uppfattas 
som negativt kännbar under en övergångsperiod, men kommer med vidtagna 
åtgärder sannolikt att kunna balanseras över tid.   
 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till modell för lokalersättning för kommunal 
och fristående verksamhet kan tillstyrkas under förutsättning att välfärdsnämnden 
kompenseras för ökade lokalkostnader i samband med nybyggda skollokaler. 
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag 
till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet till 
välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter inför kommunstyrelsens behandling av 
ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021.   
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i 
enlighet med den huvudregel som finns angiven i 14 kap. 6 § skolförordningen 
(2011:185). Eftersom kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära 
ekonomiska svårigheter för andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i 
kommunen.   
 
I skolförordningen finns också en undantagsregel beskriven, som möjliggör en högre 
ersättning för lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det finns särskilda skäl, 
där intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras utgör ett sådant 
skäl. I remissen är en möjlig ersättningsmodell för kostnader avseende nybyggda 
skollokaler beskriven, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  
 
Tillstånd för fristående skolor   
Fristående huvudmän får efter ansökan godkännas som huvudmän för skola i enlighet 
med bestämmelser i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen prövar ansökan 
om godkännande att få starta fristående skola. Ansökan skickas på remiss till den 
kommun där den fristående skolan ansöker om att starta. Det innebär att Härryda 
kommun får tillfälle att yttra sig vid ansökan från fristående huvudmän som önskar 
etablera sig i kommunen. Av kommunens remissyttrande till Skolinspektionen ska det 
framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå 
för elever eller den del av skolväsendet som bedrivs av det allmänna i den kommun där 
utbildningen ska bedrivas. Skolinspektionen gör därefter en ägar- och ledningsprövning 
samt en prövning av huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva sökt 
verksamhet. Den som ansöker ska även visa att det finns ett riktat intresse från relevant 
målgrupp, det vill säga elever i rätt ålder boende i området, till den planerade 
utbildningen och skolenheten.  
 
Bidrag från hemkommunen  
När en fristående huvudman får godkännande att starta innebär det att huvudmannen har 
rätt till bidrag från hemkommunen för varje elev vid skolenheten. Bidraget ska grunda sig 
på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets 
början. Om en kommun tillskjuter ytterligare resurser till den egna verksamheten under 
löpande budgetår, ska motsvarande resurser tilldelas de verksamheterna.   
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Välfärdsnämndens ansvarsområde  
Välfärdsnämndens uppdrag och ansvar för utbildningsområdet avser ansvaret för 
kommunens huvudmannaskap för den kommunala skolan. Hemkommunen är skyldig att 
ordna en plats i skolan för alla barn som har rätt till utbildning. I mål och inriktningar från 
kommunfullmäktige och välfärdsnämnden framgår en tydlig inriktning om att möjliggöra 
för fler privata utförare inom skolområdet. 
 
Påverkan på välfärdsnämndens ansvarsområde  
Förslaget till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet som nu 
remitterats till välfärdsnämnden syftar till att skapa bättre förutsättningar för fler utförare 
inom skolområdet för att ge ökad valfrihet vid val av skola. Detta är i enlighet med den 
politiska inriktningen med fler utförare och större valfrihet för elever och 
vårdnadshavare. Konstruktionen av modellen samt ekonomiska konsekvenser är 
beskrivna i föreliggande utredning som förelagts kommunstyrelsen.   
 
Det är sannolikt så att en ny friskola får påverkan på elevunderlaget i befintliga skolor i 
en kommun och det är huvudmannens ansvar att hantera detta, så väl genom att öka den 
egna verksamhetens attraktivitet som genom kostnads- och verksamhetsanpassningar. I 
en kommun där det utifrån befolkningsprognoser inte bedöms finnas behov av fler 
skolplatser är det sannolikt att effekten av en ny skola blir än mer kännbar i befintliga 
skolor.  
 
Enligt lokalresursplanen bedöms inte finnas behov av fler skolplatser de närmaste fem 
åren. Befolkningsprognosen för Härryda kommun visar ett vikande elevantal i ett 
tioårsperspektiv.  
 
Skulle en ny fristående skola etableras kommer sannolikt en del av kommunens elever att 
välja denna, men möjligen också elever från kranskommuner. Det är svårt att säga hur 
många elever som kommer att välja en fristående skola och från vilka 
kommunala/fristående skolor dessa elever kommer. Idag har vi t ex elever som bor i 
Rävlanda som väljer Fridaskolan i Mölnlycke, vilket tydliggör att det inte alltid är 
närheten som är den mest avgörande faktorn. Ett större elevtapp från kommunens skolor 
medför ökade kostnader, så väl genom omställningskostnader som kostnader för tomma 
lokaler. Dessa kostnader kan bli betydande och det kan innebära svårigheter för 
välfärdsnämnden att hantera dessa inom befintlig budgetram.  
 
I den remitterade modellen för lokalersättning anges ett exempel med en grundskola för 
600 elever. Föreslagen ersättningsmodell skulle i ett sådant exempel ge ett extra 
lokalbidrag till en skola i nybyggda lokaler om ca 4 mnkr. En skola av denna storlek får 
också ett grundbidrag från hemkommunen för lokalkostnader motsvarande ca 11 mnkr. 
Det totala bidraget för lokaler uppgår då till ca 15 mnkr och innebär en nettokostnad för 
kommunen på ca 12 mnkr (efter återsökning av momskompensation).  
 
Kommunens merkostnad om ca 12 mnkr årligen ryms inte inom befintlig ram, varför 
nämnden behöver ta fram ett förslag till finansiering. Detsamma gäller för de ökade 
kostnader som uppstår vid ett överskott av skolplatser. Finansiering kan antingen ske 
genom att besparingar motsvarande kostnaderna genomförs inom nämnden eller att 
medel erhålls via anslagsförstärkning. 
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Samtidigt som ett ökat utbud av privata utförare uppfyller den politiska inriktningen om 
ökad valfrihet i kommunen, kommer det således innebära att den kommunala 
verksamheten behöver anpassas på ett sätt som kan uppfattas som negativt av barn och 
vårdnadshavare. Befintliga skolor kan behöva minskas i storlek, ställas om och kanske 
även stängas för att upprätthålla en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. 
Omställningen kan också leda till övertalighet bland personal.  
 
Sammantaget kan konstateras att den föreslagna ersättningsmodellen skapar 
förutsättningar för genomförande av den politiskt beslutade inriktningen. För 
välfärdsnämnden, i egenskap av huvudman för den kommunala skolverksamheten, 
innebär etablering av friskolor även krav på anpassningar och omställning i den egna 
verksamheten, vilket innebär ökade kostnader och ibland negativa konsekvenser för 
enskilda. Detta behöver dock ses i ett sammanhang om långsiktig utveckling i 
kommunen. Omställningen mot ökad valfrihet genom fler privata utförare kan uppfattas 
som negativt kännbar under en övergångsperiod, men kommer med vidtagna 
åtgärder sannolikt att kunna balanseras över tid.   
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till modell för lokalersättning för kommunal 
och fristående verksamhet kan tillstyrkas under förutsättning att välfärdsnämnden 
kompenseras för ökade lokalkostnader i samband med nybyggda skollokaler. 
 
 
Peter Lönn    Päivi Malmsten  
Kommundirektör   Sektorschef    
  
 
  
Bilaga 1: Protokollsutdrag § 439 – Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till 
modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 
 
Bilaga 2: Tjänsteskrivelse - Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet (2020KS868)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 439        Dnr 2020KS686 

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet  

  
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett förslag 
till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så likartad 
hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i enlighet med 
likabehandlingsprincipen och den huvudregel som finns angiven i skolförordningen. Eftersom 
kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära ekonomiska svårigheter för 
andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen. 
 
Vid sidan av huvudregeln finns även en undantagsregel beskriven, där ersättning till 
fristående verksamhet ges för faktiska lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det 
finns särskilda skäl. I detta ärende redovisas förslag till ersättningsmodell i enlighet med 
undantagsregeln, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem. 
 
En övergång från huvudregel till undantagsregel riskerar att ge ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. En ny förskola eller skola skulle kunna innebära ett överskott av lokaler. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 12 november 
2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S), Peter Arvidsson (SD) och 
Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att 
inhämta synpunkter, inför kommunstyrelsens behandling av ärendet på sammanträdet den 7 
januari 2021. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter, inför 
kommunstyrelsens behandling av ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021. 
 

---------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 419        Dnr 2020KS686 

Uppdrag om att ta fram förslag till modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet  

  
Från Per Vorberg (M) föreligger skrivelse daterad den 4 november 2020, om uppdrag att ta 
fram förslag på modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet. 
 
I den av kommunfullmäktige antagna (28 mars 2019, § 46) majoritetens strategiska plan för 
åren 2019-2022, liksom i verksamhetsplanen för åren 2020-2022, framgår att kommunen 
kontinuerligt ska pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan utförare än kommunen. 
Inom skolområdet sker detta genom så kallad fristående verksamhet. 
  
I Härryda kommun beräknas verksamhetsbidraget till fristående verksamhet efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i 
enlighet med likabehandlingsprincipen. Beslut om bidragsbeloppet fattas av verksamhetschef 
med stöd av den politiskt antagna budgeten enligt välfärdsnämndens delegationsordning. 
Bidragsbeloppet bestäms inför kommande budgetår och för varje enskild huvudman. 
  
När det gäller lokalkostnadsersättningen skiljer ersättningen mellan olika skolor och 
huvudmän, då fristående verksamheter får snittet av bokförda lokalkostnader kommunen har 
för respektive verksamhet. Härryda kommun har generellt låga lokalkostnader per elev, vilket 
huvudsakligen beror på att lokalerna är välanvända, i huvudsak är ett äldre bestånd, har en 
stor underhållsskuld samt att ingen större nybyggnation skett på senare år. Vid jämförelse av 
möjligheterna att bygga nya ändamålsenliga lokaler för kommunen respektive andra utförare 
ser man att kommunen ligger långt över den kostnad som ges till andra utförare. Det ges alltså 
olika förutsättningar där kommunen har en fördel gentemot andra utförare med dagens 
ersättningsmodell. Vid kommunal nyproduktion ökar den genomsnittliga lokalkostnaden per 
elev, eftersom kostnaderna för nybyggda skollokaler är avsevärt högre än för äldre lokaler. 
Men en nybyggd skollokal är flera gånger dyrare per kvadratmeter än en gammal. 
Kommunens låga lokalkostnader i snitt, kan därför innebära svårigheter för andra utförare att 
etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen vilket är en beslutad viljeriktning. 
  
Det är av vikt att kommunen och andra utförare har samma förutsättningar att bygga och 
etablera nya skolor. Därför behöver det arbetas fram en lokalkostnadsersättningsmodell som 
är transparent, förutsägbar och håller över tid oavsett om det är kommunen eller en fristående 
verksamhet som bygger nya skolor. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till en 
modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen skall eftersträva en så likartad 
hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Robert Langholz (S) yrkar att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs yrkande. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Robert Langholz yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
  
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Robert Langholz yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till en modell som ger 
kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma förutsättningar att bygga och 
etablera nya skolor. Modellen skall eftersträva en så likartad hantering som möjligt mellan 
verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) 
och Marie Strid (MP). 
 

---------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-11-05  

 

Voteringslista: § 419 
Ärende: Uppdrag om att ta fram förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet,  2020KS686 
 
Bilaga 1 Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Anders Johansson (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Datum   Dnr  
2020-11-04   2020KS686 048 
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Uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 
 
I den av kommunfullmäktige antagna (28 mars 2019, § 46) majoritetens 
strategiska plan för åren 2019-2022, liksom i verksamhetsplanen för åren 
2020-2022, framgår att kommunen kontinuerligt ska pröva möjligheten att 
verksamhet bedrivs av annan utförare än kommunen. Inom skolområdet 
sker detta genom så kallad fristående verksamhet.  
 
I Härryda kommun beräknas verksamhetsbidraget till fristående verksamhet 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till den egna verksamheten, i enlighet med likabehandlingsprincipen. Beslut 
om bidragsbeloppet fattas av verksamhetschef med stöd av den politiskt 
antagna budgeten enligt välfärdsnämndens delegationsordning. 
Bidragsbeloppet bestäms inför kommande budgetår och för varje enskild 
huvudman. 
 
När det gäller lokalkostnadsersättningen skiljer ersättningen mellan olika 
skolor och huvudmän, då fristående verksamheter får snittet av bokförda 
lokalkostnader kommunen har för respektive verksamhet. Härryda kommun 
har generellt låga lokalkostnader per elev, vilket huvudsakligen beror på att 
lokalerna är välanvända, i huvudsak är ett äldre bestånd, har en stor 
underhållsskuld samt att ingen större nybyggnation skett på senare år. Vid 
jämförelse av möjligheterna att bygga nya ändamålsenliga lokaler för 
kommunen respektive andra utförare ser man att kommunen ligger långt 
över den kostnad som ges till andra utförare. Det ges alltså olika 
förutsättningar där kommunen har en fördel gentemot andra utförare med 
dagens ersättningsmodell. Vid kommunal nyproduktion ökar den 
genomsnittliga lokalkostnaden per elev, eftersom kostnaderna för nybyggda 
skollokaler är avsevärt högre än för äldre lokaler. Men en nybyggd skollokal 
är flera gånger dyrare per kvadratmeter än en gammal. Kommunens låga 
lokalkostnader i snitt, kan därför innebära svårigheter för andra utförare att 
etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen vilket är en beslutad 
viljeriktning. 
 
Det är av vikt att kommunen och andra utförare har samma förutsättningar 
att bygga och etablera nya skolor. Därför behöver det arbetas fram en 
lokalkostnadsersättningsmodell som är transparent, förutsägbar och håller 
över tid oavsett om det är kommunen eller en fristående verksamhet som 
bygger nya skolor. 
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2 (2)  
 

Referenser 
Bilaga 1 Lokalkostnader förskola grundskola 2020 
Bilaga 2 Bidragsbelopp förskola grundskola 2020 
 
 
Ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar år förvaltningen att ta fram förslag till en modell 
som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen skall eftersträva 
en så likartad hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i 
annans regi. 
 
 
 
Per Vorberg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Bilaga 1

LOKALKOSTNADER 2020

FÖRSKOLOR
Hyra 2020, 

tkr
Barnantal 2020 

enligt budget
Årshyra, tkr/ 

barn 2020
Tallgårdens förskola 1 599 111 14
Pixbo förskola 372 55 7
Ljungna förskola 640 56 11
Hulelyckans förskola 196 37 5
Krokens förskola 1 439 103 14
Rullstenens förskola 1 653 95 17
Barrskogens förskola 1 963 91 22
Djupedals förskola 1 120 92 12
Finnsjöns förskola 1 032 54 19
Furubackens förskola 796 75 11
Mossens förskola 327 36 9
Högadals förskola (endast VT) 188 51 7
Nysäters förskola 1 190 72 17
Agnebäckens förskola 771 91 8
Eskilsbys förskola 212 24 9
Högåsens förskola 493 45 11
Hagens förskola 1 093 64 17
Salmereds förskola 1 327 54 25
Sjöholmens förskola 297 37 8
Stommens förskola (endast VT) 297 44 14
Smedjebackens förskola 1 572 106 15
Mystens förskola 1 534 102 15
Västergärdets förskola 2 300 77 30
Skårtorps förskola 1 548 93 17
Björkängens förskola 1 244 74 17
Gärdets förskola 784 37 21
Hindås förskola 414 54 8
Älmhults förskola 1 193 41 29
Fagerhults förskola 1 739 94 19
Hedens förskola 1 586 53 30

GRUNDSKOLOR
Hyra 2020, 

tkr
Elevtal 2020 åk  

F-9 enligt budget
Årshyra, tkr/ 

elev 2020
Säteriskolan 3 872 272 14
Vällsjöskolan 1 177 169 7
Furuhällsskolan 3 948 335 12
Högadalsskolan 2 036 301 7
Skinnefjällsskolan 3 980 279 14
Lunnaskolan 2 955 394 8
Backaskolan 6 317 204 31
Härrydaskolan 2 036 136 15
Eskilsbyskolan 541 13 42
Hindåsskolan 3 970 366 11
Hällingsjöskolan 1 422 129 11
Ekdalaskolan 3 750 423 9
Djupedalskolan 2 962 452 7
Båtsmansskolan 2 721 245 11
Landvetterskolan 7 012 796 9
Önnerödsskolan 5 287 446 12
Rävlandaskolan 6 379 486 13

Fagerhultsskolan (helårshyra 2022) 8 537
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Bilaga 2
Sid 1/2

BIDRAG TILL FRISTÅENDE VERKSAMHET 2020

Grundbelopp inkl lönerevision för strategisk satning och lönerevision april.

ÅK 1-5 ÅK 6-9

Undervisning, läromedel, elevhälsa och 
måltider 63 707 kr 79 604 kr
Lokaler 13 146 kr 13 146 kr
Grundbelopp per elev 76 853 kr 92 750 kr
Administration 3% 2 306 kr 2 783 kr
Momskompensation 6% 4 750 kr 5 732 kr

ÅRLIGT BIDRAG PER ELEV 83 908 kr 101 265 kr

Maximal lokalersättning baserat på de två senast byggda skolorna
Lokalbidrag beräknat för 
Backa/Fagerhult 17 875 kr 17 875 kr
Inkl adm 3 % och moms 6 % 19 516 kr 19 516 kr
Skillnad per elev 5 163 kr 5 163 kr

Förskole-
klass 

Fritidshem 
6-8 år

Fritidshem 
9 år

Fritids-  
klubb

Undervisning, läromedel, elevhälsa och 
måltider 47 633 kr 39 332 kr 31 416 kr 5 291 kr
Lokaler 8 035 kr 4 659 kr 4 659 kr 757 kr
Grundbelopp per elev 55 668 kr 43 990 kr 36 075 kr 6 048 kr
Administration 3% 1 670 kr 1 320 kr 1 082 kr 181 kr
Momskompensation 6% 3 440 kr 2 719 kr 2 229 kr 374 kr
Summa påslag 5 110 kr 4 038 kr 3 312 kr 555 kr
Avdrag för föräldraavgifter 0 kr -7 796 kr -7 796 kr 0 kr

ÅRLIGT BIDRAG PER ELEV 60 778 kr 40 232 kr 31 590 kr 6 603 kr

Maximal lokalersättning baserat på de två senast byggda skolorna
Lokalbidrag beräknat för 
Backa/Fagerhult 11 090 kr 6 528 kr 6 528 kr 977 kr
Inkl adm 3 % och moms 6 % 12 108 kr 7 127 kr 7 127 kr 1 067 kr
Skillnad per elev 3 335 kr 2 041 kr 2 041 kr 240 kr

GRUNDSKOLEVERKSAMHET
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Bilaga 2
Sid 2/2

BIDRAG TILL FRISTÅENDE VERKSAMHET 2020
FÖRSKOLEVERKSAMHET
Grundbelopp inkl lönerevision för strategisk satning och lönerevision april.

1-2 ÅR 3-5 ÅR

Pedagogisk verksamhet, lek- och 
lärprodukter, omsorg och måltider 141 875 kr 101 957 kr
Lokaler 21 527 kr 21 527 kr
Grundbelopp per barn 163 402 kr 123 484 kr
Administration 3% 4 902 kr 3 705 kr
Momskompensation 6% 10 098 kr 7 631 kr
Summa påslag 15 000 kr 11 336 kr
Avdrag för föräldraavgifter -13 523 kr -13 523 kr
Avdragsreducering för allmän förskola 2 272 kr
Summa avdrag -13 523 kr -11 251 kr

ÅRLIGT BIDRAG PER BARN 164 879 kr 123 569 kr

Maximal lokalersättning baserat på de två senast byggda förskolorna
Lokalbidrag beräknat för 
Västergärdet/Tallgården 23 278 kr 23 278 kr
Inkl adm 3 % och moms 6 % 25 415 kr 25 415 kr
Skillnad per elev 1 912 kr 1 912 kr
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SACORÅDET I 
HÄRRYDA1  

 
 

 

Yttrande ang konsekvensbeskrivning av modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 

Yttrande efter information och dialog i CSG 200127 
 
 

Sammanfattning 

Sacorådet i Härryda och Lärarförbundet Härryda instämmer i stort med de ansatser till konsekvensbeskrivning 
för de kommunala verksamheterna som förvaltningen gjort i avsnitt i dokumenten Dnr 2020KS686 048 och 
Dnr 2020VFN535 60, med vissa tillägg.  
     Förbunden har kommit till slutsatsen att det inte endast är fråga om en administrativ lokalersättnings-
modell, utan att förslaget kan få ekonomiska och arbetsmiljömässiga konsekvenser för kommunen, 
huvudmannen / Välfärdsnämnden, och för grundskolorna. Förslaget riskerar att tillsammans med 
huvudregeln och undantagsreglerna i Skolförordningen utgöra en cirkeldefinition, varför oförutsedda 
kostnader kan uppstå. Förbunden förväntar sig negativa organisatoriska konsekvenser, och icke 
omhändertagna arbetsmiljörisker i första läget för rektorer. Det yttersta arbetsgivaransvaret vilar på varje 
ansvarig politiker, och något som kan göras för att förebygga konsekvenserna är att garantera att den 
kommunala huvudmannen och kommunens skolenheter hålls skadeslösa för inte bara högre 
lokalbidrag, utan även för högre lokalkostnader i egen regi, samt för omställning där hänsyn behöver 
tas till konsekvenser för såväl elever som personal. Detta så att eventuella effekter av förslaget mildras för 
kommunens grundskolors del.  
 

Bakgrund 

Alltsedan frågan om kostnader i samband med nybyggnation i kombination med etablering av en friskola blev 
ett aktuellt samtalsämne i Härryda Kommun under 2019, har våra fackförbund till förvaltningen då och då 
uttryckt intresse av att få delta i en beskrivning av konsekvenserna för den kommunala skolverksamheten av 
olika varianter av beslut (t ex CSG-protokoll 200326).  

Det behöver kanske i sammanhanget förklaras och betonas, att undertecknade fackförbund är partipolitiskt 
obundna, och att vi inte tar ställning vare sig för eller emot friskolor. En del av våra medlemsförbund har 
ståndpunkter rörande hur resursfördelning går till i såväl fristående skolor som i kommunala skolor, och vill 

 
Tillsammans representerar Sacorådet i Härryda och Lärarförbundet Härryda, som samarbetar i frågor av gemensamt intresse, c:a 
1300 tillsvidareanställda medarbetare i Härryda Kommun.  
     Sacorådet i Härryda är en sammanslutning mellan 11 fristående fackförbund för akademiker som verkar i Härryda Kommun: 
Akademikerförbundet SSR, Akavia, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna, Sveriges 
Arkitekter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund samt Sveriges Skolledarförbund, och representerar ca 500 
tillsvidareanställda medarbetare i Härryda Kommun.  
     Lärarförbundet Härryda organiserar bl.a. lärare, förskollärare och skolledare, och representerar ca 800 tillsvidareanställda 
medarbetare i Härryda Kommun.  
 

Page 404 of 439



att resurser avsedda för skolan ska komma till nytta så nära klassrummen som möjligt. Förbunden vill så långt 
möjligt hålla oss ifrån den partipolitiska / ideologiska debatten, och yttra oss utifrån medarbetarnas synvinkel, 
vilken ofta är relevant för verksamhetens kvalitet och elevernas undervisning.  

I samband med ärendets gång har med tiden en mängd olika delfrågor och perspektiv dykt upp – hos allmän-
heten, i media, i den politiska debatten, i sakredogörelser från förvaltningen – och vi som fackförbund har 
också fått hantera många frågor och reaktioner av olika slag från medlemmar / medarbetare i kommunen. 
Temat har ofta alltför förenklat förkortats med de tre bokstäverna ”IES”, men ärendet har också ändrat 
karaktär under historiens gång, och frågor om resursfördelning till skola förtjänar mer djupgående analys än 
synpunkter för/emot enskilda företag.   

Våra fackförbunds fokus i förhållande till Härryda Kommun har hela tiden varit konsekvenserna för den 
kommunala verksamheten där vi idag har medlemmar som arbetar med elever. Frågor som rör våra 
medlemmar i fristående skolor hanterar vi i förhållande till deras respektive huvudman. I december 2020 
bestämdes tillfället till fackens delaktighet i konsekvensbeskrivning till 210128.  

Redan vid Välfärdsnämndens sammanträde 201216 fanns dock ett slags konsekvensbeskrivning från förvalt-
ningen till handa som ett avsnitt i dokumentet Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet, Peter Lönn och Päivi Malmsten Dnr 2020VFN535 60, och vi tog då 
tillfället i akt att yttra oss muntligt i nämnden via en av våra personalrepresentanter. Vi uppmärksammande då 
några viktiga punkter i förvaltningens skrivelse, och påminde också vid det tillfället om att varje 
skolhuvudman enligt Skollagen är skolhuvudman var för sig, dvs att den kommunala huvudmannen och den 
fristående huvudmannen är suveräna i sina respektive beslut och respektive ansvar. Med grundskola fungerar 
det därmed enligt Skollagen på ett helt annat sätt än med t.ex. entreprenad eller LOV inom socialtjänstens 
vård och omsorg, där ansvaret ligger kvar på kommunen och viss påverkan på den fristående aktören kan ske 
från kommunens sida.  
     Vår konklusion vid VFN 16 dec 2020 var att det absolut minsta man kan begära är att vår kommunala 
skolhuvudman VFN och dess ansvarsområde, dvs de kommunala skolorna, hålls skadeslösa och kompenseras 
för eventuella merkostnader, om de skulle uppstå som en följd av den föreslagna lokalersättningsmodellen. 
Samt att vi förutsätter att vår kommun följer gällande lagar och regler.  
 
 
 
Yttrande över konsekvensbeskrivning 
 
Följande synpunkter hänger ihop med två av förvaltningens dokument, där vi finner ansatser till 
konsekvensbeskrivningar:   

- Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet, Peter Lönn och Bo Ekström, daterat 20-11-12 Dnr 2020KS686 048, framför 
allt avsnittet Konsekvensbeskrivning, samt 

- Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamher, Peter 
Lönn och Päivi Malmsten, daterat 20-12-02, Dnr 2020VFN535 60, framför allt avsnittet Påverkan på 
Välfärdsnämndens ansvarsområde. 

 
Förbunden kan inledningsvis konstatera att det tycks råda viss begreppsförvirring angående uttrycket ”nya 
skolor” och behovet av dessa, och föreställer sig att konsekvensbeskrivningsuppgiften skulle bli mer lätthanterlig 
för oss om man gjorde tydligare skillnad på ”nya” i betydelsen ”nybyggda, fräscha” respektive i betydelsen 
”ytterligare”. Förbunden konstaterar att i förslaget till ny lokalersättningsmodell är det inte heller definierat hur 
länge skolor anses vara ”nybyggda”. Viss ledning kan återfinnas i undantagsregeln för fristående skolor: 5 år, 
men det är inte uppenbart att denna tidsgräns även gäller kommunala skolor. Eftersom beslutet om undantag 
föreslås upphöra 2026 är det också oklart vad som gäller för en eventuell – kommunal eller fristående – skola 
som byggs t.ex. år 2024. Hur begreppet ”nybyggda skolor” förhåller sig till t.ex. en omfattande ombyggnation 
eller renovering framgår inte, vilket kan leda till oklarheter i förhållande till olika fristående huvudmän. 
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Facken instämmer i stort med förvaltningen 
 
Sacorådet i Härryda och Lärarförbundet Härryda instämmer i stort med de ansatser till konsekvensbeskrivning 
för de kommunala verksamheterna som förvaltningen gjort, och uppmärksammar att yttandet till VFN är 
senare daterat och mer konkret ur skolhuvudmannaperspektiv.  
 
Organisatoriska konsekvenser 
 
Att kostnader för omställning och tomma lokaler kan bli betydande och svåra för Välfärdsnämnden att hantera 
inom befintlig budgetram, instämmer förbunden i med eftertryck. Då principen ”tomma platser ersätts inte” 
redan gäller, även för kommunala skolor, vet vi av erfarenhet att varje elev som lämnar en skola sätter ytter-
ligare press på skolans rektor att anpassa skolans organisation, klass- och gruppindelning, särskilda insatser 
för barn i behov av särskilt stöd och mycket annat, till att passa en omedelbart mindre budget.  
     En huvudman ska enligt Skollagen 2 kap 8b§ fördela resurser utifrån barnens och elevernas olika förut-
sättningar och behov. Det är redan i tider utan större elevomsättning oerhört svårt att tillgodose elevers behov 
i en skola, särskilt om den inte är fylld dvs som inte har maximal elevpeng. Den rektor som vill ordna mindre 
undervisningsgrupper för vissa elever eller sätta in särskilt stöd till andra elever, är beroende av att övriga 
klasser på skolan är maximerade och kostnadseffektiva.   
     Vid omsättning på elever, så fungerar mekanismerna i skolornas organisation kopplat till budget på så vis, 
att om det är de elever som ”kostar mest”, t.ex. i form av behov av undervisning i mindre grupp eller assistent 
/ speciallärare, som lämnar, så är det något mindre svårt att anpassa även om det finns en omställningskostnad 
(man lägger ner gruppen, eventuellt utan men för andra elever, eller säger upp assistenten / specialläraren). 
Men fr.a. är det ”tomma platser” som är svårigheten redan idag, men ännu mer när elever lämnar en redan 
organiserad klass.  
     När elever lämnar en befintlig klass kan man inte skära ned en tjugofemtedels mattelärare per elev osv, 
utan rektor måste minska på något annat som kanske inte har direkt koppling till de elever som lämnat, utan 
det får konsekvenser för andra elever på skolan (lägre personaltäthet på raster t.ex, eller minskad special-
lärarresurs även om denna inte var knuten till de elever som lämnade skolan). Svårigheter med 
schemaläggning, håltimmar och långa skoldagar när en skola tvingas till en billigare men organisatoriskt 
svårhanterligare gruppindelning i t.ex. hemkunskap, slöjd och musik, är välkända av rektorer, schemaläggare 
och annan skolpersonal, och samtidigt är sådan organisation svår att förklara och försvara inför elever och 
vårdnadshavare, som kan uppleva det som ”dåligt schema”.  
     När en elev tillkommer till skolan, och kan gå in i en befintlig klass utan behov av omorganisation eller 
nyanställningar blir det tvärtom ett tillskott jämfört med vad man organisatoriskt räknat med, och kan 
realiseras som en ”extra” resurs att spendera på de mest behövande eleverna.  
     Vid nyetablering kan de negativa organisatoriska effekterna väntas bli större än annars, och fr a 
möjligheten att följa Skollagen ang fördelning av resurser utifrån elevers behov ställs på sin spets.  
 
När det gäller icke-fyllda lokaler, dvs överskott av skolplatser, så är det ofta inte möjligt eller lämpligt för en 
skola att ”knoppa av” ett klassrum eller annan skollokal, dvs möjligheten att hyra ut en del av en skola är 
starkt begränsad. I vissa kommunala lokaler kan det fungera alldeles utmärkt att låta vitt skilda verksamheter 
pågå vägg i vägg i samma hus, men när det handlar om en stor mängd barn samlade under ett tak är det inte 
allt som är lämpligt. Om det finns tillfälliga paviljonger kan dessa tas bort, men bara under förutsättning att 
det är organisatoriskt lämpligt att slå ihop grupper/klasser. I dessa fall ställs ofta pedagogiska vinster och 
lämpliga lärmiljöer för elevernas maximala utveckling mot krass ekonomi på skolorna.  
     Även om det inte är sannolikt att någon enskild skola ”töms” på elever på grund av val av annan skola, och 
av den direkta orsaken måste stänga, så är det nästan värre eller svårhanterligare med spridda tomma platser 
på flera skolor – då kan rektorerna och huvudmannen ändå sannolikt behöva minska skolorna i storlek och 
även behöva slå ihop skolor (dvs stänga någon av dem) för att ha en kostnadseffektiv verksamhet. Sådan 
omställning är smärtsam i många avseenden, inte bara organisatoriskt utan också pedagogiskt, socialt och 
psykologiskt, då elever tvingas byta sammanhang, utan fria valmöjligheter. Synpunkter från elever och 
vårdnadshavare landar på skolans personal, som inte kan ge de bästa svaren.  
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Förändringar brukar visserligen kunna stabiliseras över längre tid, men elevers skolår och 
grundskoleutbildning går inte i repris, och det är risken för alltför drastiska effekter på ett par års sikt som är 
orsaken till att Sacorådet i Härryda och Lärarförbundet Härryda förordar att den kommunala huvudmannen 
kompenseras för inte bara högre lokalbidrag, utan även för högre lokalkostnader i egen regi, samt för 
omställning där hänsyn behöver tas till konsekvenser för såväl elever som personal. För övrigt anser vi att 
resurser till skolan borde fördelas utifrån Skollagen 2 kap 8b§, dvs utifrån elevers förutsättningar och behov, 
och inte påverkas av lokalersättningar.  
 
 
Ekonomiska och legala konsekvenser 

Sacorådet i Härryda och Lärarförbundet i Härryda yttrar sig här även om ekonomiska konsekvenser utifrån att 
detta ofta har effekter på våra medlemmars arbetsförhållanden. Problem i detta fall är dels att det är osäkert 
hur stor ekonomisk effekt den föreslagna lokalersättningsmodellen kan få – vilket är en svårighet i sig – och 
dels att det ännu inte är garanterat att den kommunala huvudmannen / VFN kommer att hållas skadeslös för 
dessa effekter. Det är alltså mycket möjligt att ekonomiska konsekvenser kommer att drabba de kommunala 
skolornas budget, med följder för den kommunala skolverksamheten, våra medlemmar och deras 
undervisning.  

Under denna avsnittsrubrik tar vi även upp konsekvenser som riskerar ställa till det för den kommun som 
våra medlemmar har som arbetsgivare, i och med kostnader för rättsprocesser, tidsspillan o dyl. Vi bedömer 
denna effekt som indirekt och liten rent ekonomiskt och arbetsmiljömässigt för våra medlemmars del, men att 
perspektivet ändå är av intresse då det berör attityden till kommunen som attraktiv arbetsgivare.  
 
Sacorådet i Härryda och Lärarförbundet Härryda uppmärksammar – i högre grad än förvaltningen – att 
undantagsregeln möjliggör inte bara högre ersättning, utan också lägre, från kommunen till fristående huvud-
män. Av undantagsregeln i Skolförordningen 14 kap 6§ framgår att ”om skillnaden mellan hemkommunens 
genomsnittliga lokalkostnader och den enskilde huvudmannens faktiska kostnader är betydande på grund av 
kommunens investering i nya lokaler” (vår kursivering) så skulle ersättningen till den fristående skolan kunna 
skälighetsprövas, och uppgå till högst de faktiska kostnaderna som den fristående huvudmannen har. Dvs 
undantagsregeln innebär också att när/om en kommun bygger nytt eller renoverar sina egna skollokaler, så 
skulle kommunen kunna ha möjlighet att minska sitt bidrag till friskolor som väljer att ha ”sämre” lokaler – 
under förutsättning att man skulle välja att ta med även denna motsatta eventualitet i sin 
lokalersättningsmodell, dvs att undantagsregeln tillämpas åt båda hållen. Detta hade kunnat vara ett inslag i en 
lokalersättningsmodell som är hållbar över tid, och även till kommunens relativa ”favör” i form av skäligen 
begränsade utgifter.  
 
Förbunden ser inga skäl att ifrågasätta förvaltningens ekonomiska scenarier i Dnr 2020KS686 048 och den 
mer konkreta analysen av detta i Dnr 2020VFN535 60. Vi skulle dock vilja utveckla och problematisera en 
sak vi inte förmår bedöma konsekvenserna av, och ännu finner otydligt.  
     Kännetecknande för en undantagsregel är att den bygger på att det finns en huvudregel som tillämpas i de 
flesta fall eller i normala fall eller åtminstone i något tänkbart fall. Om det aktuella förslaget om 
lokalersättning inte innebär att man helt och hållet frångår huvudregeln om genomsnittskostnader och ger alla 
skolor – såväl kommunala som fristående – ersättning för faktiska kostnader, så är det sannolika att 
åtminstone någon fristående skola skulle kunna få ersättning fortsatt enligt huvudregeln dvs enligt ett 
genomsnitt av kommunens lokalkostnader. Vi gör i det följande antagandet att huvudregeln inte är helt 
åsidosatt i förslaget. 
     Det gäller då den del av förslaget som innebär att det noteras att ”resurstilldelningen för verksamhet i 
kommunens egen regi ska beräknas enligt samma principer”. Vi uppfattar det som att undantagsregeln för 
nybyggda fristående skolor skulle tillämpas även på t.ex. den nybyggda kommunala Fagerhultskolan. Dock är 
huvudregeln såväl som undantagsreglerna i Skolförordningen inte konstruerad för alla skolor, eller för 
kommunala skolor, utan just för fristående skolor med kommunen som referensram. Om en princip, som är 
skriven i syfte att ge just fristående verksamheter bidrag på lika villkor med ett genomsnitt av den kommunala 
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kostnaden som referensram – såsom huvudregeln i Skolförordningen är – skulle tillämpas även för lokalerna i 
kommunal regi, så uppstår så vitt vi förstår ett slags cirkeldefinition och nya problem.  
     Om t.ex. den relativt nybyggda kommunala Fagerhultskolan också ska ha täckning för högre lokalkostnad 
än genomsnittet för andra skolor i kommunen, vilket i och för sig kan låta rimligt, och då rimligen jämfört 
med genomsnittet i kommunen exklusive Fagerhult så att inte ökningen beräknas på ett genomsnitt där 
ökningen själv ingår – hur ska då ersättningen enligt huvudregeln beräknas för fristående skolor i kommunen 
som INTE faller under undantagsregeln, dvs i nuläget Fridaskolan? På ett genomsnitt inklusive eller exklusive 
Fagerhult? Skolförordningens 14 kap 1-2§§ ger svaret på den frågan, vilket naturligtvis varje fristående 
huvudman skulle påpeka, och förbunden befarar att i nuvarande form biter lokalersättningsmodellen, även om 
den är avsedd att ge ”lika villkor”, sig själv i svansen på så vis att även en fristående icke-nybyggd skola får 
rätt till en högre lokalersättning som är beräknad på annat sätt än dess kommunala motsvarigheter, trots att 
den inte faller under undantagsregeln om nybyggnation. Denna ekonomiska konsekvens skulle bl a kunna få 
hittills oförutsedda effekter på kommunens benägenhet att nybygga skollokaler i egen regi. 
 
Förbunden noterar också – utöver förvaltningens konsekvensbeskrivning – att frågan om tillämpningen av 
undantagsregeln analyseras noggrant i statens offentliga utredning ”En gemensam angelägenhet” (SOU 
2020:46), som lämnade sitt betänkande i augusti 2020. Analysen finns i del 2 med start på sid 572. I samman-
fattningen kommenteras tillämpningen av undantagsregeln i de fall syftet är att möjliggöra etablering:  

 
”Den i skolförordningen och gymnasieförordningen formulerade möjligheten för kommunerna 
att subventionera de fristående skolornas lokalkostnader för att friskolorna ska kunna etablera 
sig i kommunen strider mot kommunallagen och sannolikt också mot EU-regelverket och bör 
omedelbart upphävas.” (s 49)  

 
Förbunden håller det därmed för sannolikt att en annan konsekvens av förslaget blir rättsprocesser som är 
kostsamma för kommunen vilket förr eller senare indirekt möjligen riskerar drabba kommunens och 
däribland skolornas ekonomi, men framför allt förtroendet och arbetsgivarvarumärket.  
 
Som vi redan nämnt vid VFN 16 dec så är det viktigt att ha klart för sig att skola fungerar på ett annat sätt än 
t.ex. vård och omsorg när det gäller valfrihet och ansvar. LOV och dess regelverk gäller inte skolan, och det 
finns i Skollagen omfattande förbud mot entreprenad när det gäller skolan. Detta aktualiserades i Härryda 
Kommun för ett par år sedan när kommunen blev riksbekant efter Skolinspektionens bedömning att den 
inhyrning av rektorer som förekom här 2017 stred mot Skollagen.  

Förhållandet mellan kommunen och fristående grundskolor är lagreglerat och bygger alltså inte som i LOV 
på att kommunen själv kan bestämma sig för att införa detta och upphandla leverantörer, eller som i 
entreprenad på att avtal kan ingås, omförhandlas eller hävas. Kommunen har inte heller för fristående 
grundskolor någon tillsyn där kommunen kan begära åtgärder, utan varje huvudman svarar självständigt inför 
myndigheter såsom Skolinspektionen och domstolsväsendet, som t.ex. bedömer lagligheten i respektive aktörs 
göranden. Kommunen har ett större åtagande än den fristående huvudmannen, bl.a. för att fatta beslut om 
resursfördelning på lika villkor, och kan därför hållas rättsligt ansvarig för hur bidragsmodellen utformas.   
 
 
Arbetsmiljökonsekvenser 
 
I förvaltningens konsekvensbeskrivning nämns risken för övertalighet bland personal. Utifrån våra 
erfarenheter från den senaste större friskoleetableringen 2010, är förbunden är inte lika oroade för just 
övertaligheten och att medarbetare blir av med sin försörjning, utan snarare för arbetsmiljön bland 
medarbetarna under en sådan period, som inte är kort. Känslan av att ”befinna sig på ett sjunkande skepp” och 
den otrygghet som sprids bland medarbetare, även bland dem som inte alls riskerar uppsägning för egen del, 
är inte positiv för verksamheten och dess kvalitet. Signalvärdet till medarbetarna och medborgarna som kan 
uppfattas som att andra aktörer kan göra jobbet bättre än de egna medarbetarna, är bekymmersamt och 
behöver hanteras av alla led i styrkedjan på ett klokt sätt.  
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     I en så oerhört relationstät verksamhet som skola är, är det också viktigt att betänka att en omorganisation 
för att komma i balans med ökade kostnader har fler effekter än att ”några överflödiga tjänster tas bort”. 
Etablerade goda relationer mellan elever och deras lärare och annan personal, ofrivilliga lärarbyten, upp-
arbetade samarbetsformer mellan medarbetare som måste starta om i nya konstellationer, oskrivna rutiner och 
tillit som underlättar vardagsarbetet men som faller bort i personalomflyttning, sorgen över att förlora 
kompetenta kolleger som kanske inte ens blir övertaliga men som passar på att skaffa sig nytt jobb 
annorstädes när det ändå är oroligt i kommunen – sådana saker låter sig inte enkelt mätas, men märks i 
organisationen och påverkar kvaliteten i hur arbetet och servicen utförs. Det sägs ofta att oro över förändring 
är jobbig men ju går över, vilket är sant, men det som ofta glöms bort i sammanhanget är den förlorade sk 
tysta kunskapen, och förmågan att i förändringen lyckas bevara det som är värt att bevara in i det nya.  

Rektorer för grundskolor har en nyckelfunktion i att åstadkomma bästa tänkbara skola för våra elever, och 
är kulturbärare för god arbetsmiljö för all sin personal, förutom alla sina formella uppgifter. De behöver inte 
ett svårare uppdrag än de redan har. Förbunden ser hög risk för stark psykisk påfrestning, i första hand på 
rektorer, och gör sammantaget bedömningen att grundskoleverksamheten och dess rektorer behöver all 
stabilitet de kan få de närmaste åren, då flera förändringar är förestående. Att freda grundskolorna från 
ytterligare nedskärningar pga icke-kompenserade merkostnader vore en lämplig åtgärd.  

 
Efter begrundan har Sacorådet i Härryda och Lärarförbundet Härryda kommit fram till slutsatsen att det här 
inte bara är fråga om en administrativ lokalersättningsmodell, utan att den kan få ekonomiska konsekvenser 
för kommunen, huvudmannen Välfärdsnämnden, och grundskolorna. För grundskolorna förväntar sig 
förbunden även organisatoriska konsekvenser, svårigheter som varje rektor får ytterligare ansvar för att 
hantera, vilket riskerar att överskugga uppgifter såsom pedagogiskt ledarskap och utveckling, med etisk stress 
som en av flera risker. Det finns arbetsmiljörisker som inte är utredda och omhändertagna, och den oro som 
finns redan nu kommer att eskalera om inte något kan göras för att försäkra de kommunala grundskolorna och 
dess personal om att det inte kommer att bli några drastiska konsekvenser. Det yttersta arbetsgivaransvaret 
vilar på varje ansvarig politiker, och något som åtminstone kan göras för att förebygga dålig arbetsmiljö är att 
garantera att den kommunala huvudmannen och kommunens skolenheter kompenseras för extra lokalbidrag, 
lokalkostnader i egen regi samt omställningskostnader, så att eventuella effekter av förslaget mildras för 
kommunens grundskolors del.  

 

 

 

För Sacorådet i Härryda  

 

Anna Carlsson,  

Lärarnas Riksförbund,  

ordf Sacorådet 

 

Magnus Fagerström 

Sveriges Skolledarförbund 

ledmot Sacorådet 

 

 

Fredrik Johansson 

Akademikeförbundet SSR 

v ordf Sacorådet 

 

Mergim Rexhepi 

Akavia 

ledamot Sacorådet 

För Lärarförbundet Härryda 

 

Anna Larsson 

ordf Lärarförbundet 

 

 

Pontus Cadier 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 82        Dnr 2021KS89 

Delegering av beslutanderätt enligt covid-19-lagen  

  
Enligt 13 § i den tillfälliga s.k. covid-19-lagen kan regeringen föreskriva att en kommun i sin 
tur får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 
Med annan liknande särskilt angiven plats avses platser som allmänheten typiskt sett har 
tillträde till, dvs. omfattas inte privata bostäder, äldreboenden och skolor av bestämmelsen. 
Platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande 
omfattning och platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan 
omfattas inte heller av bestämmelsen. 
 
 Regeringen har inte ännu meddelat någon föreskrift som innebär ett bemyndigande för 
kommunen att besluta om föreskrifter på området. Med hänsyn till att ett sådant 
bemyndigande kan komma att bli aktuellt med kort varsel finns det dock behov av att 
tydliggöra ansvarsfördelningen inom kommunen samt att förbereda en skyndsam 
handläggning av sådana beslut. Mot denna bakgrund föreslås att kommunfullmäktige, i det 
fall inte hinder mot detta föreligger enligt lag eller annan författning, delegerar uppgiften till 
kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 3 februari 2021 

 

Beslut 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för uppgifter som ankommer 
på kommunen enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) eller enligt övriga författningar som meddelas med stöd 
av lagen, i den mån uppgiften inte redan anförtrotts åt annan nämnd. 
 
 Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att för på kommunens vägnar besluta 
om föreskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § covid-19-lagen. Delegationen omfattar 
även en eventuell förlängning av lagen och bemyndiganden som regeringen meddelat med 
stöd av lagen. Delegationen gäller under förutsättning att regeringen har bestämt att 
kommunen får meddela föreskrifter i enlighet med 13 § covid-19-lagen och att 
beslutsfattandet inte avser sådana ärenden som omfattas av delegationsförbudet i 5 kap. 1 § 
kommunallagen (2017:725). 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
Rebecka Isaksson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-03   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS89 002 

 

 

Delegering av beslutanderätt enligt covid-19-lagen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för uppgifter 
som ankommer på kommunen enligt lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-
lagen) eller enligt övriga författningar som meddelas med stöd av lagen, i 
den mån uppgiften inte redan anförtrotts åt annan nämnd. 

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att för på kommunens 
vägnar besluta om föreskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § covid-
19-lagen. Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen och 
bemyndiganden som regeringen meddelat med stöd av lagen. Delegationen 
gäller under förutsättning att regeringen har bestämt att kommunen får 
meddela föreskrifter i enlighet med 13 § covid-19-lagen och att 
beslutsfattandet inte avser sådana ärenden som omfattas av 
delegationsförbudet i 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). 
 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt 13 § i den tillfälliga s.k. covid-19-lagen kan regeringen föreskriva att 
en kommun i sin tur får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en 
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, 
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Med annan liknande 
särskilt angiven plats avses platser som allmänheten typiskt sett har tillträde 
till, dvs. omfattas inte privata bostäder, äldreboenden och skolor av 
bestämmelsen. Platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig 
verksamhet av mer betydande omfattning och platser som framför allt 
används för att förflytta sig från en plats till en annan omfattas inte heller av 
bestämmelsen. 

Regeringen har inte ännu meddelat någon föreskrift som innebär ett 
bemyndigande för kommunen att besluta om föreskrifter på området. Med 
hänsyn till att ett sådant bemyndigande kan komma att bli aktuellt med kort 
varsel finns det dock behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen inom 
kommunen samt att förbereda en skyndsam handläggning av sådana beslut. 
Mot denna bakgrund föreslås att kommunfullmäktige, i det fall inte hinder 
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mot detta föreligger enligt lag eller annan författning, delegerar uppgiften 
till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 3 februari 2021 

 
Ärendet 
Tidigare har regeringen – utöver ordningslagen och smittskyddslagen – till 
stor del saknat lagstöd för att kunna utfärda förordningar för att förhindra 
eller begränsa smittspridning av sjukdomen covid-19. Den 10 januari 2021 
trädde dock den nya covid-19-lagen i kraft. Lagen medför möjligheter för 
regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att hindra eller begränsa 
smittspridning. Lagen gäller till och med september 2021.  

Med stöd av covid-19-lagen har regeringen hittills utfärdat en förordning, 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19. Förordningen innebär i huvudsak att 
antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 
ska begränsas samt att det ställs vissa krav på den som bedriver verksamhet 
som är öppen för allmänheten i form av gym- och idrottsanläggningar och 
badhus samt handelsplatser, gallerior och varuhus. Genom förordningen 
införs också ett förbud mot att upplåta lokaler för privata tillställningar som 
omfattar fler än åtta personer. 

Fler förordningar kan komma att utfärdas inom området. I 13 § covid-19-
lagen har det införts en möjlighet för regeringen att låta en kommun 
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller 
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel.  

Avseende begreppet ”någon annan liknande särskilt angiven plats” anges 
följande i förarbetena till bestämmelsen (prop. 2020/21:79 s. 104). ”Att det 
ska vara fråga om platser som liknar parker och badplatser innebär att 
endast vissa typer av platser omfattas av bestämmelsen. Det är endast 
platser som allmänheten typiskt sett har tillträde till som omfattas av 
bemyndigandet. Det är alltså inte möjligt att med stöd av bemyndigandet 
införa förbud mot att vistas i en bostad. Platser där det bedrivs 
näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, 
t.ex. köpcentrum och bibliotek, och platser som framför allt används för att 
förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator och bilvägar, omfattas 
inte heller.” Utifrån att allmänheten inte typiskt sett har tillträde till t.ex. 
skolor och äldreboenden omfattas inte heller sådana platser av ett eventuellt 
bemyndigande för kommunen att meddela föreskrifter med stöd av den 
aktuella bestämmelsen. 

Än så länge har regeringen varken utfärdat eller aviserat att något sådant 
beslut är på väg. Beslut om nya författningar och smittskyddsåtgärder kan 
dock komma mycket snabbt. Därmed är det angeläget att kommunen i 
möjligaste mån förbereder sig för att kunna fatta beslut med anledning av 
förordning eller annan författning som regeringen kan komma att meddela 
med stöd av 13 § covid-19-lagen.  
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I remissvar, den 18 december 2020, dnr 20/01679, avseende covid-19-lagen 
påtalade Sveriges kommuner och regioner (SKR) att kommunfullmäktiges 
möjlighet att delegera beslutanderätten till kommunstyrelsen eller annan 
nämnd förutsätter att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt, vilket följer av det s.k. delegationsförbudet i 5 kap. 1 § 
kommunallagen. SKR påtalade även att det är önskvärt med en flexibilitet 
för den händelse att behovet av förbud gällande viss plats uppkommer med 
kort varsel samt att det är angeläget att detta belyses av regeringen i det 
fortsatta lagstiftningsarbetet.   

I gällande reglemente för kommunstyrelsen anges att kommunstyrelsen ska 
ha hand om samtliga de verksamheter som kommunfullmäktige beslutat att 
inte lägga på annan nämnd, bolag, stiftelse eller förening. Med hänsyn till 
att kommunfullmäktige inte har bestämt att uppgiften att fatta beslut i 
enlighet med bemyndigande som regeringen meddelat med stöd av 
3 § covid-19-lagen ska ligga på någon annan verksamhet inom kommunen 
torde ansvaret för sådant beslutsfattande ligga på kommunstyrelsen i de fall 
beslutsfattandet inte träffas av delegationsförbudet i 5 kap. 1 § 
kommunallagen. Oaktat detta bedömer förvaltningen att det finns det behov 
av att tydliggöra att ansvaret för sådant beslutsfattande ligger inom 
kommunstyrelsens befogenhetsområde.  

Mot ovanstående bakgrund föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsen att ansvara för uppgifter som ankommer på kommunen 
enligt covid-19-lagen eller övriga författningar som meddelas med stöd av 
denna, i den mån uppgiften inte redan anförtrotts åt annan nämnd. Vidare 
föreslås att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta 
om föreskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § covid-19-lagen. 
Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen och 
eventuella bemyndiganden som regeringen meddelat med stöd av lagen.  

Föreslagen delegation ska gälla under förutsättning att regeringen har 
bestämt att kommunen får meddela föreskrifter i enlighet med 13 § covid-
19-lagen. I de fall ett ärende bedöms vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen åligger det kommunstyrelsen att lyfta 
ärendet till kommunfullmäktige.  

 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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§ 81        Dnr 2020KS718 

Behandling av återremitterat ärende: Policy vid hat, hot och våld mot 
förtroendevalda  

  
Kommunstyrelsen återremitterade policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda till 
förvaltningen den 4 februari 2021 § 43, för att arbeta in att anhöriga till förtroendevalda 
omfattas av policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda, eftersom anhöriga kan utsättas 
som ett led i att påverka beslutsfattande, samt för att tydliggöra att politiker kan och får 
anmäla brott själva. 
 
 Förvaltningen har arbetat om förslaget till policy enligt kommunstyrelsens beslut om 
återremiss. I policyns första stycke samt i avsnittet om rutin vid hat-, hot- eller 
våldssituationer har det tydliggjorts att anhöriga omfattas av policyn. I det sistnämnda 
avsnittet har det även tydliggjorts att händelsen kan polisanmälas av den som är utsatt. 
 
 I övrigt är förslaget till policy det samma som vid kommunstyrelsen den 4 februari 2021. 
Jämfört med policyn vid hot mot förtroendevald som fastställdes år 2004 innebär det att våld 
och hatbrott inkluderas i policyn, att policyn innehåller en bakgrund, en definition av hat, hot 
och våld, samt ett ställningstagande om att Härryda kommun inte accepterar att någon genom 
hat, hot eller våld påverkar beslut som har fattats eller ska fattas. Bakgrunden till ändringarna 
är bland annat att Sveriges kommuner och regioner samt regeringen arbetar med att förebygga 
hat, hot och våld med syfte att främja det demokratiska samtalet. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 februari 2020 
 Förslag till ny - Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda, 5 februari 2021 
 Gällande - Policy vid hot mot förtroendevald, fastställd av kommunfullmäktige 22 

mars 2004 § 33 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 43 

 

Beslut 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige antar Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda. 
 
 Kommunfullmäktige upphäver Policy vid hot mot förtroendevald, fastställd av 
kommunfullmäktige den 22 mars 2004 § 33. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Personalfunktionen 
Lina Javinder 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-08   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS718 003 

 

 

Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda. 
 
Kommunfullmäktige upphäver Policy vid hot mot förtroendevald, fastställd 
av kommunfullmäktige den 22 mars 2004 § 33. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen återremitterade policy vid hat, hot och våld mot 
förtroendevalda till förvaltningen den 4 februari 2021 § 43, för att arbeta in 
att anhöriga till förtroendevalda omfattas av policy vid hat, hot och våld mot 
förtroendevalda, eftersom anhöriga kan utsättas som ett led i att påverka 
beslutsfattande, samt för att tydliggöra att politiker kan och får anmäla brott 
själva. 
 
Förvaltningen har arbetat om förslaget till policy enligt kommunstyrelsens 
beslut om återremiss. I policyns första stycke samt i avsnittet om rutin vid 
hat-, hot- eller våldssituationer har det tydliggjorts att anhöriga omfattas av 
policyn. I det sistnämnda avsnittet har det även tydliggjorts att händelsen 
kan polisanmälas av den som är utsatt.  
 
I övrigt är förslaget till policy det samma som vid kommunstyrelsen den 4 
februari 2021. Jämfört med policyn vid hot mot förtroendevald som 
fastställdes år 2004 innebär det att våld och hatbrott inkluderas i policyn, att 
policyn innehåller en bakgrund, en definition av hat, hot och våld, samt ett 
ställningstagande om att Härryda kommun inte accepterar att någon genom 
hat, hot eller våld påverkar beslut som har fattats eller ska fattas. 
Bakgrunden till ändringarna är bland annat att Sveriges kommuner och 
regioner samt regeringen arbetar med att förebygga hat, hot och våld med 
syfte att främja det demokratiska samtalet. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 8 februari 2020 
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 Förslag till ny - Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda, 5 
februari 2021 

 Gällande - Policy vid hot mot förtroendevald, fastställd av 
kommunfullmäktige 22 mars 2004 § 33 

 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 43 
 
 
Peter Lönn Anders Pettersson 
Kommundirektör Personalchef 
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Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda 

Policyn syftar till att öka tryggheten vid utförandet av offentliga 
förtroendeuppdrag och skapa ett gemensamt förhållningssätt för att 
förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda och deras 
anhöriga. Förtroendevalda och deras anhöriga är inte anställda i kommunen, 
och omfattas därmed inte av arbetsmiljölagstiftning men ska ändå ha samma 
stöd som anställda i händelse av hat, hot eller våld, under förutsättning att 
händelsen har en koppling till uppdraget.  
 
En grundläggande princip i vårt demokratiska samhälle är att beslut fattas i 
demokratisk ordning av förtroendevalda eller av tjänstemän utifrån i 
demokratisk ordning fastställda delegationsregler. Denna demokratiska 
ordning vilar ytterst på att gällande lagstiftning följs och att 
myndighetsföreskrifter respekteras av alla som berörs. Arbetet ska ordnas så 
att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs. 
 
Härryda kommun accepterar inte under några förhållanden att personer, som 
av något skäl kommer i konflikt med förtroendevalda eller anställda i 
kommunen, försöker att genom hat, hot eller våld påverka eller ändra beslut 
som ska fattas eller har fattats av förtroendevalda eller av handläggande 
tjänstemän.  
 
Med hot avses muntliga eller skriftliga hotelser om fysiskt våld eller 
skadegörelse. Exempel på hot kan vara obscena eller aggressiva gester, 
sexuella närmanden eller anspelningar. Hot kan också utgöras av 
personangrepp och innebära nedsättande kommentarer och omdömen.   
Begreppet våld kan definieras som en avsiktlig, eller synbarligen avsiktlig, 
aggressiv handling, som leder till psykisk eller fysisk skada hos en annan 
människa. Våldet kan vara fysiskt eller verbalt. Hatbrott innebär att någon 
angriper en person eller en grupp av människor på grund av deras 
uppfattade ras, hudfärg, etniska bakgrund, trosbekännelse, sexuella läggning 
eller könsöverskridande identitet eller uttryck.  
 
 
Rutin vid hat-, hot- eller våldssituationer 

 Alla hat-, hot- eller våldssituationer mot förtroendevald eller deras 
anhöriga ska anmälas till säkerhetschefen. Om inte säkerhetschefen kan 
nås ska anmälan göras till tjänsteman i beredskap.   

 Alla hat-, hot- eller våldssituationer ska polisanmälas av 
säkerhetsfunktionen, eller av den som är utsatt. 

 Säkerhetsfunktionen gör tillsammans med den utsatta en bedömning av 
och en planering för vad som ska vidtas som nästa steg.   

 Den förtroendevalde eller dess anhöriga som utsatts för situationen och 
vid behov dennes familj kan få en första krishjälp av 
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kommunens POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande). 
Säkerhetschefen eller tjänsteman i beredskap förmedlar.  

 Säkerhetschefen ska redovisa till kommunstyrelsens presidium efter att 
en incident har skett.  

 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2021-XX-XX § 
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Sektorn för administrativt stöd 
 

   
 
 
 
 
POLICY VID HOT MOT FÖRTROENDEVALD 
 
 
 Alla hot mot förtroendevald skall, oavsett på vilket sätt hoten framförs, anmälas 

till säkerhetschefen. Om inte säkerhetschefen kan nås skall anmälan göras till 
jourhavande tjänsteman. 

 
 Alla hot skall polisanmälas. 
 
 Säkerhetschefen/jourhavande tjänsteman gör tillsammans med den hotade en 

bedömning av och en planering för vad som skall vidtas som nästa steg. 
 
 Den förtroendevalde som utsatts för hotet och vid behov dennes familj kan få en 

första krishjälp av kommunens Posom-organisation. 
Säkerhetschefen eller jourhavande tjänsteman förmedlar. 

 
 Säkerhetschefen skall redovisa incidenter till kommunstyrelsens presidium. 
 
 
 
Fastställd av kommunfullmäktige 2004-03-22, § 33 
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§ 43        Dnr 2020KS718 

Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda  

  
Policy vid hot mot förtroendevald fastställdes år 2004 och behöver uppdateras. Förvaltningen 
har tagit fram ett förslag på ny policy som omfattar hat, hot och våld mot förtroendevalda. 
Sveriges kommuner och regioner samt regeringen arbetar med att förebygga hat, hot och våld 
med syfte att främja det demokratiska samtalet. Förvaltningen föreslår därför att policyn om 
hot även bör inkludera våld och hatbrott. Det nya förslaget föreslås innehålla en bakgrund till 
policyn samt definition av hat, hot och våld. Vidare föreslås att policyn innefattar ett 
ställningstagande, att Härryda kommun inte accepterar att någon genom hat, hot eller våld 
påverkar beslut som har fattats eller ska fattas. Gällande den praktiska rutinen angående 
tillvägagångssättet när någon förtroendevald har blivit utsatt för hat, hot eller våldssituationer 
föreslås endast en förändring, att säkerhetsfunktionen ansvarar för att polisanmäla händelsen. 
I gällande policy framgår det att hot ska polisanmälas men inte av vem. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 15 december 2020 
 Förslag till ny - Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda, 14 december 2020 
 Gällande - Policy vid hot mot förtroendevald, fastställd av kommunfullmäktige 22 

mars 2004 § 33 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), David 
Dinsdale (L), Martin Tengfjord (SP) och Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att arbeta in att anhöriga till förtroendevalda 
omfattas av policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda, eftersom anhöriga kan utsättas 
som ett led i att påverka beslutsfattande, samt att det tydliggörs att politiker kan och får 
anmäla brott själv.  
   
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att politisk hemvist eller åskådning ska tas med som hatsgrund, samt att det tydliggörs att 
man får polisanmäla själv som politiker. 
   
Robert Langholz (S) föreslår att kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag. 
   

Beslutsgång   
Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag om återremiss. Ordföranden redovisar 
att han kommer att ställa Per Vorbergs förslag om återremiss mot avslag samt Peter 
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Arvidssons förslag om återremiss mot avslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
   
Per Vorbergs förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag.   
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Peter 
Arvidssons förslag.   
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avslå Peter Arvidssons förslag  
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag  
   
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst avslår kommunstyrelsen Peter Arvidssons förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 3.   
 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att arbeta in att anhöriga till 
förtroendevalda omfattas av policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda, eftersom 
anhöriga kan utsättas som ett led i att påverka beslutsfattande, samt att det tydliggörs att 
politiker kan och får anmäla brott själv. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

---------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-02-04  

 

Voteringslista: § 43 
Ärende: Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda,  2020KS718 
 
Omröstningslista 3. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 12 1 0 
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Fritid för barn och unga 
samt civilsamhällets roll i 
framtiden 
Rapport från Beredningen för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling 
 

19 januari 2021 
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 Sammanfattning 

Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling har under 2020 
sett närmare på vilka troliga framtidsbehov som kommer att finnas för 
kommunens barn och unga samt civilsamhällets roll i framtiden. Utifrån 
beredningens spaning har vi kunnat identifiera olika områden där både 
problem och möjligheter finns. För att komma tillrätta med t. ex 
integrationsfrågor, fysisk och psykisk ohälsa och nå målet om ett större 
välbefinnande rent generellt behövs bland annat fysiska platser att mötas på. 
Ungdomar behöver mötas, röra på sig, träffa vänner, diskutera eller på annat 
sätt stimulera kropp och själ. De behöver också ett digitalt utrymme, en 
digital kunskap, för att på bästa sätt kunna använda sig av den 
teknikutveckling som sker i vårt samhälle. Civilsamhället, så som vi 
beskriver det, kan och bör både ta och ges möjlighet att stötta våra unga. 
 
Många unga känner sig inte sedda, eller lyssnade på. Utanförskapet kan bero 
på olika saker som t. ex. avsaknad av meningsfull sysselsättning, brister i 
hem- eller skolmiljö, dåliga ekonomiska förutsättningar, psykisk eller fysisk 
ohälsa. Vi är medvetna om att det sociala utanförskapet som ofta är baserat 
på en känsla är ett komplext fenomen, men inte desto mindre en verklighet. 
Det är viktigt att tidigt identifiera de ungas problem för att sätta in rätt stöd i 
tid. Detta för att minska barnfattigdomen, höja kvaliteten i utbildning och 
skolmiljö, skapa delaktighet i miljö- och stadsplanering, erbjuda ett brett 
kulturellt utbud, förebygga våld och sexuella övergrepp, motverka brister i 
omsorg samt ge bra elev- och ungdomshälsa. Integration är nyckeln till en 
bättre situation för unga. Den kan ske genom ett brett föreningsutbud som 
erbjuder idrott, kultur, mentala aktiviteter eller andra områden. Aktiviteterna 
skall vara tillgängliga och anpassas efter lika behov. 
 
Ungdomars dåliga hälsa både psykiskt och fysiskt är alarmerande. Alla 
människor behöver äta rätt och röra på sig. Ungdomar utgör inget undantag. 
Här har kommunen med ansvar för skolan ett stort ansvar men också 
civilsamhället. Vi vuxna som omger ungdomarna behöver agera 
tillsammans med civilsamhälle och kommun för att ge våra unga 
förutsättningar till ett gott liv. 
 
I framtiden kommer antalet unga i vår kommun vara runt 12–13 000 
beroende på om vi ser 10 år framåt eller längre. I Ungdomsbarometern 2020 
redovisas att ungdomar vill umgås mer hemma, resa mindre, använda den 
virtuella världen mer. Den visar att konsumtion av kulturaktiviteter ökar, 
flera idrottar regelbundet och stressen minskar för att nämna några områden.  
 
Beredningen drar därför följande slutsatser: 
 

• Civilsamhället behövs för stimulerande och nya diskussioner kring 
lösningar. 

 
• Det innebär också att det måste finnas möjligheter att ta vara på det 

ideella engagemanget. 
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1. Inledning 

Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling beslutade i 
november 2019 att under år 2020 titta närmare på kommunens barn och 
ungdomar upp till 18 år samt vilka troliga framtidsbehov som kommer att 
finnas. 
 
Den offentliga sektorn klarar inte att på egen hand möta de 
välfärdsutmaningar som ligger framför oss, då kompenserar civilsamhället 
genom att skapa samhällsnyttig verksamhet inom olika områden. Ett starkt 
civilsamhälle har historiskt varit och är fortfarande en garant för ett 
välfungerande demokratiskt samhälle. 
 
Utformningen av det offentliga stödet till civilsamhällets organisationer är 
avgörande för deras verksamhet. Organisationerna är oberoende för att 
kunna utvecklas och bidra till samhället fullt ut. 
 
Syftet med rapporten är att ge information och förslag som kan ligga till 
grund för politiska beslut. 
 
2. Avgränsningar 

Det tidigare generationer tog för givet; bra sjukvårdsystem, god ekonomi 
och hållbart klimat är idag ingen självklarhet. Det är dags att tänka i nya 
banor och det är unga människor bra på. De har goda förutsättningar för att 
lösa problemen. 
  
När vi gjort vår omvärldsspaning på civilsamhällets roll i ungdomars liv har 
vi valt att utgå från följande aktuella områden:   
 
• Fritid och Träffpunkter 
• Utanförskap 
• Integration 
• Hälsa 

 

3. Omvärldsanalys 

3.1 Det civila samhället 
Sverige har en stark föreningstradition och det finns uppskattningsvis ca 232 
000 föreningar med organisationsnummer i landet. Enligt SCB:s 
beräkningar för 2016 var produktionen för det civila samhället 235 miljarder 
kronor eller 3,1% av Sveriges BNP. Totalt fanns det 2446 utförare av 
kommun- och regionköpta tjänster i det civila samhället. 
 

Page 430 of 439



   4 (12)  
  

 
 

 Härryda kommun har drygt 500 olika föreningar varav c:a 200 som får stöd 
av kommunen t.ex. Svenska kyrkan, idrottsföreningar, studieförbund och 
pensionärsföreningar. 
 
De idéburna organisationerna kännetecknas av att de låter vinst/överskott gå 
tillbaka till verksamheten. De har länge spelat en viktig roll i välfärden och 
har ofta en stark förankring hos de människor som har behov av deras 
tjänster.  
 
I regeringens proposition 2013/14:172 ”Allas kunskap - allas utbildning” 
formulerades för första gången ett särskilt mål för folkbildningspolitiken. 
”Folkbildningen ska ge alla en möjlighet att tillsammans öka sin kunskap 
och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.” 
 
4. Fritid och Träffpunkter 

På spaning efter ungdomsverksamhet i den tid som kommer. 
 
Kommunens ungdomsverksamhet bedrivs bland annat av kommunens 
träffpunkter för unga, Kulturskolan och studieförbunden men kommer 
antagligen också att drivas av frivilligorganisationer i framtiden. I flera 
kommuner görs detta redan. I Ludvika är det ideella föreningar som driver 
fritidsgårdarna.  
 
I en artikel av Mia Petterson (GP 2020-08-10) om fritidsgårdarnas framtid 
framför de forskare hon haft kontakt med att fritidsgårdar inte har den 
brottsförebyggande effekt man tidigare trott. Istället kan fritidsgårdarna ha 
direkt motsatt verkan. I sämsta fall får kriminella möjlighet att träffas och 
planera sin verksamhet. Så är det naturligtvis inte överlag. Problemet är att 
de flesta fritidsgårdar saknar pedagogik med tydliga mål som går att 
utvärdera. 
 
För att ta reda på vilken typ av verksamhet som svenska staten beviljar 
ungdomsbidrag till har beredningen tagit del av underlag från Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Föreningar kan få bidrag 
för strategiska partnerskap, aktiviteter som rör kultur och kreativitet samt 
vänortsutbyte s.k. Town Twinning. 
 
I år är det hundra år sedan Sverige fick allmän rösträtt och kommuner och 
organisationer kan ansöka om bidrag för att öka ungas kunskap om lokal 
demokrati. Där kan de få god vägledning i häftet "Det vore ju kul om de 
frågade nån gång - Ungas vägledning för inflytande på lokal nivå", utgiven 
av MUCF. Genom enkäter och djupintervjuer har de tagit reda på vilka 
ungdomssatsningar inom demokratin som görs i Sveriges kommuner. 
Många har ungdomsråd (t.ex. Härryda kommun), ungdomsfullmäktige, 
dialogforum samt tematiska fokus- och arbetsgrupper. Skolval och 
medborgarförslag för unga är viktiga kanaler för ungdomars inflytande.  
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 En del kommuner har anställt ungdomar som sommarjobbare för att aktivt 
informera andra ungdomar om deras rättigheter och skyldigheter i den egna 
kommunen. 
 
I Sveriges riksdag är det i dag möjligt att göra studiebesök med guide. 
Kanske kan en liknande guidning inför ett kommunfullmäktigesammanträde 
göras för skolungdomar i den egna kommunen. Lärarfortbildning i 
föreningskunskap och därefter rollspel i föreningsteknik likt gymnasiets 
populära FN-rollspel är andra vägar man kan gå för att öka ungdomars 
intresse samt kunskap för demokratifrågor. 
 
Om vi ser till ovanstående skulle ett möjligt scenario i Härrydas framtida 
fritid bli:  
 
• Sommarjobb som demokratiguide 
• Badvakts- och simlärarjobb på flera språk 
• Kulturskole- och idrottsutbyte med andra länder 
• Byta sommarjobb med vänorter i andra länder 
 

5. Utanförskap 

Ett växande antal unga i vårt samhälle hamnar i utanförskap utan arbete 
eller annan meningsfull sysselsättning. Anledningar till utanförskap kan 
vara etnicitet, funktionsvariation, ohälsa, fattigdom och missbruk. Föräldrars 
situation påverkar i stor utsträckning att barn och unga hamnar i 
utanförskap. Tecken på socialt utanförskap bland unga, kan t.ex. vara 
resursbrister i hemmiljön, knappa konsumtionsmöjligheter, svaga 
prestationer i skolan, avbruten skolgång, kriminalitet, missbruk samt 
psykisk och fysisk ohälsa. Socialt utanförskap är ett komplext fenomen, som 
ofta handlar om den egna upplevelsen. Detta innebär att det inte blir någon 
exakt vetenskap, då upplevelsen delvis är baserad på känslor. Unga som 
växer upp i socialt utanförskap, riskerar att hamna i en negativ 
utvecklingskedja som kan vara svår att bryta, om den inte uppmärksammas 
och åtgärdas på ett tidigt stadium.  
 
MUCF har tagit fram en rapport (2019) som visar att 7,5% i ålderskategorin 
16–24 år varken studerar eller arbetar. Denna grupp behöver identifieras och 
ges stöd vid följande faser:  
 
• övergång från högstadiet till gymnasiet 
• övergång från skolan till kommunens aktivitetsansvar 
• övergång från skola till arbetsliv 
 
Ett annat område, där unga känner ett upplevt utanförskap, är kring 
möjligheten till inflytande. Vid fokusgruppsintervjuer, genomförda av 
MUCF, angav de flesta att de aldrig bjudits in för att delge synpunkter 
avseende förändringsprocesser eller haft möjlighet att påverka sin närmiljö. 
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 För att skapa trygga och goda uppväxtförhållanden för unga kan följande 
krävas:  
 
• miljö- och stadsplanering bör genomsyras av ungas perspektiv och 

delaktighet 
• möjligheter till en meningsfull fritid för alla unga skapas med hjälp av 

bibliotek, fysisk aktivitet, kultur, skapande verksamheter och sociala 
arenor utan alkohol, droger och tobak  

• genom ökad identifiering av unga som far illa förebyggs arbetet mot 
våld, brist på omsorg och sexuella övergrepp 

• ökad samverkan mellan myndigheter för insatser, rörande stödet till 
familjer med sociala problem och även minska barnfattigdom 

• satsa på en bra elev- och ungdomshälsa, som tidigt kan identifiera 
psykiska och fysiska funktionsvariationer 

 

6. Integration och civilsamhället 

6.1 Föreningsaktiviteter 
Deltagande i föreningsaktiviteter bidrar i de flesta fall till integration, 
oavsett vilket område en förening är aktiv inom. En del föreningar bedriver 
verksamhet som i särskild grad fokuserar på integration genom att aktivt 
rekrytera nya medlemmar bland grupper i samhället som i låg grad deltar. 
Landvetter Judoklubb är exempel på en klubb som har lyckats med detta. 
Sådana projekt skulle kunna startas i fler av Härryda kommuns 
idrottsföreningar. 
 
Schackklubbar har, både inom civilsamhället och inom skolan, genomfört 
flera framgångsrika projekt som medverkat till integration. Kulturella 
initiativ inom civilsamhället kan komplettera exempelvis den kommunala 
kulturskolan och göra ett bredare utbud av kultur tillgänglig för fler. Detta 
både inom exempelvis dansföreningar och föreningar som fokuserar på 
kultur från ett visst land eller etnicitet. Den senare kategorin av föreningar 
har dock i genomförda studier varierande inverkan på integration, se 
exempelvis Delegationen för migrationsstudier (Delmi), 2017. 
 
Föreningar för unga med intresse för matematik och naturvetenskap, t.ex. 
inom nätverket Unga Forskare för olika grupper bidra till integration. En av 
föreningarna inom Unga Forskare-nätverket är matteklubben Intize som 
finns i bland annat Göteborg och Trollhättan. Intize arbetar ideellt med att 
ge stöd till unga med matematikintresse, både med mentorer och stöd 
genom drop-in. De bedriver ett särskilt samarbete med Läxhjälpen i 
Bergsjön. En liknande verksamhet finns i Härryda kommun i 
Equmeniakyrkans regi. Detta kan bidra till både ökad integration och 
förbättrade resultat i skolan. 
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 Enligt gällande regler i Härryda kommun kan föreningar för personer med 
funktionsvariation få bidrag till sin verksamhet. I nya regler som kom under 
hösten 2020 kan bidrag sökas av alla ideella föreningar för att täcka 
kostnader för ledare med anpassad kompetens eller för hjälpmedel.  
Samverkan mellan kommun och ideella föreningar kan vara nödvändigt för 
att motverka diskriminering, kränkningar och mobbing. I en del kommuner 
bedrivs särskilt riktad verksamhet. I några kommuner, t.ex. Karlstad och 
Borås, erbjuds utbildningar om hur en förening kan förebygga och hantera 
dessa problem. 

6.2 Digital integration  
Det finns grupper av unga med olika bakgrund som har begränsande 
kunskaper om delar av digital teknik. Digital kunskap för unga är viktigt ur 
många olika perspektiv: socialt, möjlighet till utbildning och arbete, ta del 
av information från samhället och för att kunna köpa varor och tjänster. Det 
civila samhället kan göra mer för att hjälpa dem som delvis är utanför den 
digitala gemenskapen. En digital möjlighet till integration är exempelvis att 
lära nyanlända ungdomarna vilka appar som är lokalt populära för social 
interaktion. 
 
Digitala möjligheter har blivit ännu viktigare under pandemin med fler 
digitalt genomförda aktiviteter, t.ex. schackturneringar. För att kunna delta 
krävs rätt programvara och grundläggande kunskap om teknik. Små 
färgbilder så kallade Widgets kan användas för att förbättra 
kommunikationen för den som behöver. Den tekniska och digitala 
utvecklingen går i ett rasande tempo som innebär stora utmaningar för både 
samhälle och individ. 
 
7. Hälsa 

Stillasittande är lika dåligt för hälsan som rökning och vuxna sitter ca 9 
tim/dag. Årets Pep-rapport från Generation Pep visar att våra barn inte är 
mycket bättre. Endast två av tio barn når rekommendationen om 60 
minuters fysisk aktivitet per dag och den minst aktiva gruppen är 
tonårstjejer. Stillasittande skärmtid är fortsatt väldigt vanligt, inte minst 
bland tonåringarna där en av fyra anger att de sitter stilla framför en skärm i 
fem timmar eller mer. Dessutom är det endast 14 % som äter tillräckligt av 
det som deras kroppar behöver.  
 
En rapport från Ung livsstil Malmö med titeln Matvanor och hälsa, visar att 
ungdomar som:   
• ofta hoppar över frukosten har sämre hälsa, fler besvär och lägre 

livskvalitet 
• alltid äter lunch har bättre hälsa och livskvalitet samt färre besvär 
• oftare äter nyttig mat skattar sin hälsa som bättre 
• ofta intar onyttig mat/dryck har fler psykiska besvär 
• är fysiskt aktiva skattar sin hälsa och livskvalitet högre, däremot 

redovisar de i genomsnitt inte färre psykiska besvär. 
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 7.1 Den psykiska ohälsan bland unga  
Förra året, 2019, gjordes en så kallad Espadstudie om 15-16-årigars 
konsumtion av tobak, alkohol och droger. 79 % av alla 15-16-åringar i 
Europa uppger att de druckit alkohol någon gång i sitt liv. För Sverige är 
siffran betydligt lägre; 58 %. Däremot anser svenska ungdomar att det är lätt 
att få tag i både cigaretter och olika typer av droger uppger Martin Mederyd 
Hårdh i en artikel publicerad i Svenska Dagbladet.1  
 
”En allvarlig trend som det ofta rapporteras om är den ökade psykiska 
ohälsan bland unga. Bland förklaringarna i Ungdomsbarometerns studier 
märks bland annat användandet av sociala medier, mindre fysiskt umgänge, 
minskad sömn och en framtidsstress. För att minska stressen uppger nästan 
varannan ung att de tränar (47 %), drygt två av fem att de pratar med vänner 
eller familj (38 %), och färre än var tionde att de går till psykolog (8 %).” 2 
 
– Detta är ett omdiskuterat område där det behövs betydligt mer forskning. 
Men det är odiskutabelt att allt fler ungdomar upplever mer stress och 
psykisk ohälsa. Över hälften i den här generationen upplever att 
förväntningarna de har på sig själva stressar dem och många känner ett 
alldeles för stort ansvar för framtiden, säger Ulrik Hoffman, VD 
Ungdomsbarometern till ungdomsbarometern.se. 
 
8. Framtidsspaning 

I dag bor ca 11 000 barn och ungdomar (0-19 år) i Härryda kommun. Om 
tio år beräknas siffran ha stigit till ca 12 000. Rädda Barnens rapport 
"Barnfattigdom i Sverige" 2018 visar att 2,7 % barn i Härryda kommun 
lever i hushåll med låg inkomststandard.3 Detta påverkar naturligtvis 
möjligheten att fritt välja fritidsaktiviteter. 
 
I en rapport från 2019 har Ung livsstil undersökt vilka fritidsaktiviteter som 
barn och ungdomar från mellanstadie- till gymnasieåldern i 
Stockholmsregionen vill utöva. Inte vilka de ägnar sig åt, utan vilka de vill 
ägna sig åt. Undersökningen visar att boendeområdet och föräldrarnas 
önskemål har stor betydelse för fritidsintresset. Det är också skillnad mellan 
flickors och pojkars aktiviteter.  
 
Om barn och ungdomar själva fick välja och om det vore praktiskt möjligt 
skulle pojkar vilja ägna sig åt nio olika aktiviteter i veckan medan flickor 
väljer ytterligare två, det vill säga ända upp till elva fritidsaktiviteter. Det är 
naturligtvis omöjligt med tanke på tiden, men ambitionen finns. Intressant 
att notera är att 92 % av pojkarna och 95 % av flickorna i 
mellanstadieåldern väljer biblioteksbesök som en av sina veckoaktiviteter. 
Hos mellanstadiebarnen ser man ingen större skillnad mellan könen. Hos 
lite äldre ungdomar ligger flickors intressen mer åt det kulturella hållet 
medan pojkar vill ägna sig åt idrott.  
                                                 
1 "Svenska ungdomar nyktrare än EU-snittet" Martin Mederyd Hårdh, SvD 2020-11-14 
2 Ungdomsbarometern.se/rapportslapp-generation-z 
3 Barnfattigdom i Sverige, rapport från Rädda Barnen, 2018 
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 Med åldern breddas intresset och högstadie- och gymnasieungdomar vill 
ägna sig åt upp till 26 olika fritidsaktiviteter per vecka. Det gäller inte alltid 
egen fysisk utövning eller ens att flytta sig från hemmet utan kan vara att se 
på idrottsevenemang. Egen motion rankas dock högt. Under högstadiet och 
gymnasiet önskar 80 % av pojkarna och 88 % av flickorna ägna sig åt 
motion i egen regi. Idrottsföreningar och gym är också populärt. Önskan om 
att tävla i föreningsregi minskar med åren.4 
 
Ungdomsbarometern har under 2020 gjort en kartläggning av attityder och 
beteendemönster hos barn och unga. Fyra av tio uppger att de önskar vara 
tillsammans med familjen. Intresset för att festa har minskat och digitalt 
umgänge i hemmet har ökat.5 
 
I reportaget "Experterna: Så ser ditt liv ut om 20 år" i Göteborgs Posten den 
27 september 2020 fick fyra forskare ge sin syn på framtiden. De belyste 
inte fritiden specifikt men man kan ändå utläsa en del fakta och applicera på 
fritidsområdet. Anna Pernestål forskar om transporter på KTH och hon tror 
att fler kommer att köra fossilfria fordon, gärna kollektivt men enskilt, i små 
kupéer. Samtidigt menar Anna Pernestål att tiden är för dyrbar för 
transporter och vi kommer att resa mindre i framtiden. 
 
Christian Sandström undervisar i teknisk förändring och branschomvandling 
på Chalmers. Han ser att okvalificerade kontorsarbeten kommer att 
försvinna samtidigt som gigjobb med provisionsuppdrag inom 
servicenäringen, till exempel matleveranser, kommer att öka. Frida Jonsson 
som är mattrendspanare tror att vi snart kan få leveranserna via drönare. 
 
För dagens unga blir den virtuella världen den mest naturliga. Traditionen 
med tevetittande i ett eget rum kan komma att förändras och därmed också 
planlösningen i bostäderna. Det menar Pernilla Hagbert, doktor i arkitektur 
vid KTH. Vi kommer att behöva bo på mindre yta och använda bostadsytan 
tillsammans med andra och mer flexibelt.6  
 
Ovanstående forskares siande ger ett framtida ungdomsscenario där 
tonåringen beställer varor och tjänster samt umgås med vänner i en virtuell 
värld. De sitter hemma i sin bostad och väntar på jobbuppdrag, kanske från 
det appbaserade nätverket Yepster, där man kan kontakta ungdomar för att 
utföra småjobb.7 Bostaden kanske är av flextyp, där användandet kan 
förändras och fler kan dela på ytan. Ger man sig ut i samhället blir det 
kanske i en epa-traktor på elslinga, monorail eller liknande.  
 
 

                                                 
4 Vilka organiserade fritidsaktiviteter vill barn/ungdomar utöva på sin fritid? – en analys av samband 
med kön, ålder och social bakgrund i övrigt. Ung livsstil nr 26, 2019 
5 Ungdomsbarometern, 2020 
6 GP 2020-09-27 "Experterna:  Så ser ditt liv ut om 20 år", Filip Lyrheden 
7 Talk, Nordea Yespter 5/2018 

Page 436 of 439



   10 (12)  
  

 
 

 I propositionen ”Med fokus på unga” (2013/14:191) formulerar regeringen 
sina ungdomspolitiska mål: Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, 
makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.  
MUCF har i sin årsrapport för 2020 undersökt hur väl målen som rör fritid 
överensstämmer med verkligheten. 
 
• Kulturaktiviteterna med unga som konsumenter och utövare ökar. 

Ökningen är något mindre bland killar och något högre bland 
utrikesfödda. Utrikesfödda besöker oftare bibliotek men läsningen 
minskar över lag. 

• Sju av tio idrottar regelbundet. Trenden är stabil. Fler utövar idrott 
utanför idrottsföreningar än inom klubbar. 

• 60 % av alla ungdomar är medlemmar i någon förening. Siffrorna 
minskar dock. 7 % besöker öppen fritidsverksamhet. 

• Åtta av tio ungdomar anser att de har god tillgång till fritids- kultur- och 
sociala aktiviteter. 

• När det gäller ungdomars fritid kopplad till hälsan uppger 50 % att de 
har lagom med fritid. Den här ”lagom”-halvan av Sveriges ungdomar 
har minst risk för psykisk ohälsa. Av den övriga hälften ungdomar anser 
killarna att de har för mycket fritid och tjejerna för lite. De som är med i 
föreningar är mindre stressade. 

 

9. Slutsatser 

Civilsamhället är en viktig bidragande kraft till samhällets sammanhållning 
och serviceproduktion men också ett forum för nya idéer och för diskussion 
och debatt i såväl samhällets grundläggande värde som mer vardagliga 
frågor med betydelse för medborgarna. Det behövs olika möjligheter för att 
bättre ta till vara det ideella engagemanget. 
 
För att förebygga framtida stora hälsoproblem måste vi ha ett samhälle som 
uppmuntrar rörelse och vardagsmotion. 
 
• Bygga fler utegym 
• Utveckla spontanidrotten 
• Införa Fritidscheck till tonåringar 
• Obligatorisk lunch och mer rörelse i skolan 
• Investera i Aktivitetsrundor från ”Träning i Livet” 
 
Det behövs olika möjligheter för att bättre ta tillvara det ideella 
engagemanget. Det är också av stor vikt att ta till vara de lokala 
föreningarna som finns för att bygga upp ett tryggare och hälsosammare 
samhälle. Det engagemang som finns i det civila samhället är till gagn för så 
väl individer och grupper som för samhällsekonomin. Det handlar om att 
skapa ett samhälle präglat av frivilliga och öppna gemenskaper. 
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 En trend i vårt samhälle är att föreningar tappar medlemmar. En ökad 
individualisering kan vara en förklaring. En annan trolig orsak är 
möjligheten att syssla med en fritidsaktivitet under en kortare period, ett 
projekt som tar slut efter en tid. Man behöver inte binda upp sig för all 
framtid. Framtid = Fritid i projektmodell. 
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