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1 Förord 

Lerums kommun är en kommun med bra förskolor, god äldreomsorg och fina 

bostadsområden. Här bor vi tätt intill naturen, med Göteborg inom nära räckhåll. De 

allra flesta som bor i Lerums kommun trivs och lever ett bra liv. Men precis som andra 

kommuner står vi inför stora utamningar. Hur utvecklar vi förskolorna och skolorna så 

att alla barn och ungdomar ges möjligheter att i framtiden leva det liv de själva vill? Hur 

ska äldreomsorgen utvecklas för att ännu mer än idag utgå från de behov och önskemål, 

som äldre människor själva har? Hur ska välfärdstjänsterna finansieras och hur möter vi 

behovet av nya bostäder, olika former av boenden? Både för dem, som redan idag bor i 

kommunen, och för dem som vill flytta hit.  

Tillsammans med dem som lever och verkar i Lerums kommun, vill vi göra en bra 

kommun ännu bättre. Vi vill ha mindre barngrupper i förskolan och fler vuxna som 

arbetar i skolan. Ju mer eleverna lär sig i skolan, desto mer kan de själva påverka sin 

framtid. 

Vi vill ha en modern äldreomsorg, som utgår från att vi människor är olika, har olika 

behov och olika önskemål. En modern äldreomsorg, som använder ny modern 

välfärdsteknik, som underlättar livet för så väl äldre människor som för den personal 

som arbetar i äldreomsorgen.  

Vi vill att det byggs fler bostäder. Ingen ska behöva flytta från kommunen för att det 

saknas bostäder. Människor som inte bor i kommunen idag, ska ha möjlighet att flytta 

hit.  

Vi vill att samarbetet med de lokala företagarna ska bli ännu bättre. Som kommun ska 

vi vara en serviceinriktad resurs för det näringsliv som finns här. Vi ska underlätta för 

nya företag att starta och etablera sig och växa i Lerums kommun. Parallellt med det ska 

vi fortsätta utveckla vår egen kompetens när det gäller inköp, upphandlingar och 

uppföljning av de tjänster och produkter vi köper.  

Lerums kommun ska vara en modern arbetsgivare. Vi ska ta tillvara idéer och 

kreativitet. Medarbetare som gör ett särskilt gott arbete ska uppmärksammas. Vi ska 

erbjuda fler heltidsanställningar och fler karriärmöjligheter.  

Kommunfullmäktige i Lerum har undertecknat en europeisk deklaration för jämställdhet 

mellan kvinnor och män, CEMR-deklarationen. Utgångspunkten för den är att 

jämställdhet skapas i vardagen. Vår uppgift är att fatta beslut som främjar jämställdhet.  

Den kommunala förvaltningen ska vara öppen för människors olikheter och behov. 

Våra verksamheter ska vara transparanta, serviceinriktade och hålla en hög kvalitet. 

Framtidens utmaningar kring en hållbar utveckling kräver inte bara en ekonomi i balans 

och minskade lånebehov. De kräver dessutom en öppenhet för nya lösningar och en 

konstruktiv dialog med kommunens invånare. Med nya former och modern teknik, ska 

vi utveckla dialogen med de som bor och verkar i Lerums kommun och även med vår 

omvärld.  
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2 Kommunens övergripande styrdokument 

Vision 

Visionen synliggör vad Lerums kommun ska kännetecknas av ur ett långsiktigt 

perspektiv. Lerums kommuns vision är att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025. 

Värdeorden kreativitet, inflytande och hållbarhet genomsyrar organisationen och alla 

beslut som fattas. 

Framtidsbilder 2018 

Framtidsbild 2018 är kommunfullmäktiges viljeinriktning för mandatperioden 2014-

2018 för att nå Vision 2025. Framtidsbilderna är politiska inriktningsmål och är av 

övergripande karaktär. De beskriver hur Lerums kommun ska se ut och upplevas efter 

mandatperioden. Framtidsbilderna handlar om vad som ska uppnås, inte hur. I budget 

omsätts de politiska inriktningsmålen till politiska verksamhetsmål och uppdrag.  

Budget 

Utifrån Framtidsbilder 2018 ska budgeten sätta ramen för de resurser och den 

verksamhet som kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra för det kommande året, 

samt en plan för ytterligare två år. Budgeten anger vilka prioriteringar som görs i syfte 

att nå de uppställda målen.  

Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till kommun-

förvaltningen och tydliggör styrelsens plan och strategi för att verkställa 

Kommunfullmäktiges uppdrag. I planen konkretiseras och prioriteras arbetet med 

politiska mål och uppdrag för verksamhetsåret. Verksamhetsplanen innehåller en 

ekonomisk plan för året inklusive finansiella mål, samt de prioriterade politiska målen 

och uppdragen. 

Årsredovisning 

Årsredovisningen avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den följer 

upp hur verksamheterna arbetat med uppdragen under året som gått utifrån budgeten. 
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3 Vision 2025 

Kommunen har ett viktigt uppdrag. Det består i att säkerställa att medborgarna i Lerums 

kommun har tillgång till stöd och service inom viktiga områden som skola, vård och 

omsorg. Kommunen ska också se till att den grundläggande infrastrukturen fungerar 

och arbeta för att Lerums kommun i sin helhet ska utvecklas positivt. 

För att tydliggöra vad Lerums kommun ska kännetecknas av för att vara en attraktiv 

kommun att leva, arbeta och bo i har kommunfullmäktige antagit Vision 2025. Den slår 

fast att Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun, och att kommunen ska 

kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande. 

Visionen ska genomsyra organisationen, verksamheten och alla beslut som fattas. 
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4 Framtidsbilder 2018 

Framtidsbild 2018 är kommunfullmäktiges viljeinriktning för mandatperioden 2014- 

2018 för att nå Vision 2025. Framtidsbilderna är framtagna av kommunfullmäktiges 

fasta beredningar under våren 2014. De har inom sina respektive politikområden angett 

vilka frågor som ska vara särskilt prioriterade under mandatperioden 2014-2018. 

Framtidsbilderna är politiska inriktningsmål och är av övergripande karaktär. De 

beskriver hur Lerums kommun ska se ut och upplevas efter nästa mandatperiod. 

Framtidsbilderna handlar om vad som ska uppnås, inte hur. Hur de politiska 

inriktningsmålen ska uppnås har kommunstyrelsen ansvar för. Det innebär att 

framtidsbilderna ska omsättas till politiska verksamhetsmål och därefter brytas ner till 

åtgärder eller aktiviteter av de verksamheter som ska arbeta med dem. 

Kommunstyrelsen arbetar med frågan och kommer att återkomma till 

kommunfullmäktige under 2015 för beslut.  
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5 Budget 2016  

Lerums kommun har en vision om att 2025 vara ”Sveriges ledande miljökommun”. 

Vägen dit går via kreativitet, inflytande och hållbarhet. För att nå vår vision, behöver vi 

stärka vår kunskap om vilka insatser och samarbeten som ger bäst effekt ur ett miljö- 

och hållbarhetsperspektiv, ett hållbarhetsperspektiv som handlar om både yttre och inre 

hållbarhet.  

Våra ekonomiska resurser är begränsade och vi ska använda dem så klokt vi kan. 

Kommunens ekonomi ska vara i balans och vi ska i ökad utsträckning finansiera våra 

framtidsinvesteringar med egna medel.  

 Ett näringsliv i toppklass 5.1

Det finns många företag i Lerums kommun. Vi vill arbeta för fler företag, gärna med 

miljöinriktning och stimulera nyföretagande. Kommunen måste underlätta och vara en 

resurs för näringslivet.  

Vi ska ge Lerums kommuns ungdomar bästa möjliga förutsättningar för ett framtida 

inträde på arbetsmarknaden.  

 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att: 

 

 Planera så det finns tillgång till verksamhetsområden med närhet till 

kollektivtrafik 

 Feriejobben ska vidareutvecklas genom att möjliggöra matchning av jobb och 

ungdomars intresse 

 Underlätta för feriejobb i privata företag, föreningar och organisationer 

 Öka samverkan mellan näringsliv och skola 

 Stärka näringsliv- och turistenheten och se över behovet av chefsfunktioner 

 En bra förskola och skola ska bli ännu bättre 5.2

Grundskolans viktigaste uppgift är att lära eleverna läsa, skriva och räkna. Skolorna i 

Lerums kommun ska fokusera på kunskap och kunskapsresultat. Alla elever i Lerums 

kommuns skolor ska få det stöd, som krävs för att kunskapskraven ska nås. Skolan har 

ett särskilt ansvar för de elever som skolan bedömer har svårigheter att nå upp till 

målen, och det är rektors ansvar att varje elev får det stöd som är nödvändigt.  

Vi har bra skolor i Lerums kommun och elevernas resultat i grundskolan och gymnasiet 

är över lag goda. Med de socio-ekonomiska förutsättningar, som eleverna i Lerums 

kommun har, ska vi dock kunna förvänta oss ännu bättre resultat. Det gäller inte minst i 

år 3och 6 i grundskolan. Under 2016 ska vi i större utsträckning än tidigare inrikta oss 

på bättre resultat på de nationella proven och högre genomsnittliga meritvärden i år 6 

och 9. Även i grundsärskolan ska kunskapsuppdraget utvecklas och stärkas. 

Utbildningen i grundsärskolan ska vara anpassad efter varje elevs förmåga och behov av 

utmaningar. 



Budget 2016 

9 

Vi fortsätter att bygga förskolor och att anställa mer personal i förskolan, vilket leder till 

minskade barngrupper. Barnen i förskolan och deras vårdnadshavare ska känna sig 

trygga och barnen ska bli sedda som individer, med unika möjligheter för lärande och 

utveckling och därmed ökade livschanser och möjligheter att förverkliga sina 

framtidsdrömmar. Inte minst ska vi i förskolan och grundskolan bli ännu bättre på att 

uppmärksamma och stödja de barn och elever som behöver särskilt stöd, det gäller även 

högpresterande elever. Elever som inte mår bra ska snabbt få hjälp av Elevhälsan.  

Skolan ska vara en trygg plats för alla barn och ungdomar. För att tidigt uppmärksamma 

barns behov ska skola och socialtjänst fortsätta att utveckla sin samverkan och sitt 

samarbete. Barn som omhändertagits av socialtjänsten har samma rätt till en bra 

utbildning som alla andra och vi ska ställa höga krav på placerade barns skolgång.  

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Skickliga lärare är en nyckel till att ge eleverna 

kunskap och verktyg att förverkliga sina livsmål och inget påverkar elevernas 

kunskapsresultat i samma utsträckning som lärarnas yrkesskicklighet. För att inspirera 

och motivera ska vi synliggöra och premiera de lärare, som allra bäst bidrar till att lyfta 

elevernas prestationer och resultat.  

Kultur och fritid 

Vi fortsätter att avsätta mer pengar till kultur- och föreningslivet. Föreningarna gör 

redan idag en ovärderlig insats för individer och för samhället i stort. Kultur- och 

fritidsföreningarna ska även fortsatt ges ännu bättre förutsättningar för att utveckla sina 

verksamheter. 

Kulturen ger oss människor verktyg att förstå, ifrågasätta och påverka vår omvärld och 

är därför en viktig bärare av ett öppet och demokratiskt samhälle. Under 2016 fortsätter 

vi arbetet med vårt framtida kulturhus, som planeras stå färdigt 2018. Kulturhuset ska 

användas av Kulturskolan och Lerums gymnasium men också vara en inbjudande och 

kreativ mötesplats för allmänheten och föreningar.  

 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att: 

 Höja kunskapsresultaten i år 3 i grundskolan 

 Höja det genomsnittliga meritvärdet i år 6 i grundskolan 

 Höja det genomsnittliga meritvärdet i år 9 i grundskolan  

 Genomföra lovundervisning, i första hand riktat till de elever som inte uppfyller 

kunskapsmålen 

 På olika sätt uppmärksamma och premiera särskilt duktiga förskollärare och 

lärare 

 Minska storleken på barngrupperna i förskolan 

 Planera och bygga nya förskolor 

 Stärka stödet till elever i behov av särskilt stöd och särskilda utmaningar 

 Öka det ekonomiska stödet till föreningslivet inom kultur och fritid 
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 Utreda behoven och vad som behövs för att möjliggöra en ridanläggning på 

nationell tävlingsnivå 

 Ha särskilt fokus på kultur- och fritidsverksamheter som främjar mångfald, 

öppenhet och integration 

 En ännu bättre äldreomsorg 5.3

Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet har en bra kvalité och många av våra 

brukare är enligt undersökningar nöjda med den verksamhet som utförs. Bra kan bli 

bättre även om det finns många utmaningar inom denna sektor. I kommunen ökar, 

precis som i övriga Sverige, antalet äldre. 

Det kommer även fortsättningsvis krävas krafttag när det gäller byggandet av bostäder 

som är särskilt anpassade efter äldre människors behov. 

Kommunen ska planera för små centrumnära, tillgängliganpassade och trygga 

hyresrätter, servicebostäder och särskilda boenden i alla kommundelar utifrån 

existerande och kommande behov. 

Folkhälsa är ett annat viktigt område. Kommunen ska arbeta med förebyggande insatser 

och äldresäkerhet där ingången ska vara att kunna hålla sig frisk så länge som möjligt. 

Det är betydelsefullt att få möjlighet att finnas med i olika sammanhang, därför är 

tillgänglighet och mötesplatser viktiga ingredienser i det fortsatta arbetet. 

Man är aldrig för gammal för att bestämma själv och vi kan bli bättre på att låta äldre 

människor få göra det. Den som behöver hjälp och stöd ska själv få bestämma vilka som 

ska ge det stödet och få bestämma vilken typ av stöd man vill ha. Kommunen måste 

dock ha tydliga kvalitetskrav och skärpa uppföljningen både för den egna verksamheten 

och för externa företag inom LOV. 

Kommunen behöver även fortsättningsvis använda sig av mer teknik inom hela 

omsorgen. Teknik som gör livet enklare för kommunens omsorgstagare och teknik som 

underlättar för personalens planering och arbete. Med modern teknik kan personalen ges 

möjligheter att arbeta mer effektivt och därmed få mer tid över till den enskilda 

individen. 

En annan viktig aspekt är att fortsätta och utveckla stödet till de anhöriga som vårdar en 

närstående i hemmet. Att ge dem det stöd de behöver är att investera för framtiden. 

Kommunen ska även se på möjligheten att syskon kan ses som en anhörig. 

Kommunen behöver även arbeta med tidiga, förebyggande och samordnande insatser 

för att kunna stå rustad inför de utmaningar som finns när det gäller psykisk ohälsa, 

drogmissbruk, utanförskap och integration av människor på flykt från krigshärjade 

länder. 

Personalen inom omsorgen är en värdefull länk i kedjan. Kommunen ska vara en 

attraktiv arbetsgivare där möjlighet till utveckling finns och alla på sikt ska kunna 

erbjudas heltidstjänster. 

 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att: 

  

 Öka brukarnöjdheten 
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 Öka användning av välfärdsteknik 

 Stärka det förebyggande arbetet för bättre hälsa och ökad livskvalité 

 Utreda möjligheten att kunna erbjuda lagad mat i hemmet 

 Fortsätta utveckla anhörigstödet 

 Att planera för tillgängliganpassade och trygga boenden, servicebostäder och 

särskilda boenden i alla kommundelar 

 Vi bygger en bättre kommun 5.4

Lerums kommun har som målsättning att varje år öka antalet invånare med i genomsnitt 

1 %. Bostadsbyggandet ska möta våra kommuninvånares behov. Det handlar om unga 

vuxna som vill flytta hemifrån, par som väljer att separera, folk som vill sälja villan och 

flytta till ett bekvämare boende. Bostäder saknas även till dem som idag inte bor i 

kommunen, men som vill flytta hit. Fler kommuninvånare betyder större möjligheter för 

nya företag och ett mer utvecklat näringsliv. 

Idag planeras för en rad bostadsprojekt och flera är under genomförande. Vi vill dock 

öka takten och bostadsbyggandet är ett prioriterat område den närmaste 

mandatperioden. Vi vill satsa på större bostadsområden som kan komma igång snabbt i 

hela kommunen. De nya bostäderna ska tillgodose människors behov av olika 

upplåtelseformer, inte minst finns ett behov av fler hyresrätter.  

Bostäder ska harmonisera med omgivande bebyggelse och ska i anslutning till centrala 

torg byggas för att skapa ljusa och trygga mötesplatser. Här kan 6 våningar vara en 

lämplig maxhöjd. En förutsättning för att ett samhälle ska uppfattas som attraktivt är att 

det finns tillgång till goda kommunikationer och därför vill vi fortsätta att utveckla 

kollektivtrafiken. Dels genom att i en konstruktiv dialog med Trafikverket driva på att 

Västra Stambanan byggs ut med ytterligare två spår lokaliserade utanför tätorterna på 

sträckan Göteborg-Alingsås, dels genom att bygga ett modernt resecentrum. 

Kollektivtrafiken är en viktig del i Lerums nya centrum, där också parkeringshus samt 

ytor för utökad handel och service ingår. 

Även i Floda och Gråbo ska arbetet fortsätta med att utveckla livskraftiga centrum. Vi 

vill samtidigt att hela kommunen ska leva, då vi anser att våra ytterområden är viktiga. 

Vi ska fortsätta arbetet med att knyta ihop hela kommunen med vandrings-, cykel- och 

ridleder.  

Vi ska stimulera och underlätta för bredbandsutbyggnad i hela kommunen. 

 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att: 

 Identifiera och exploatera attraktiva områden med plats för större antal bostäder 

och med potential för snabbt genomförande 

 Planera för byggande av bostäder med rimliga hyror 

 Aktivt samarbeta med lokala byggföretag 
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 Arbeta för att Västra Stambanan byggs ut med ytterligare två spår lokaliserade 

utanför tätorterna på sträckan Göteborg-Alingsås 

 Fortsätta arbetet med en ny återvinningscentral i Stenkullen 

 Arbeta för att hushållsnära hämtning införs på fler platser i kommunen 

 Fortsätta arbetet med ny idrottshall och nytt kulturhus i Dergårdsområdet 
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6 Omvärld och befolkning 

 Befolkning 6.1

Befolkningsutvecklingen är en av de parametrar som bidrar till kommunens 

skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens befolkningsprognos uppskattar 

antal invånare per den 31 december varje år. De skatter och bidrag kommunen erhåller 

bygger däremot på den faktiska befolkningsmängden den 1 november året innan 

budgetåret. 
 

Befolkningsutveckling 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal personer 39 771 40 090 40 520 41 070 41 655 

Procentuell utveckling 1,15 0,80 1,07 1,36 1,42 

Källa: Lerums kommun, Befolkningsprognos 2015 
 

Kommunen har ett mål om att befolkningen i snitt ska öka med en procent per år över 

en tioårsperiod. Under 2015 förutspås befolkningstillväxten bli 0,8 procent för att 

resterande planperiod lägga sig över en procent per år. Inom samtliga kommundelar är 

det främst åldersgruppen 65-w som ökar. Under de senaste fem åren är det främst i 

kommundelen Lerum som befolkningen ökat. Av en total befolkningsökning sedan 

2010 på ca 1200 personer står Lerum för drygt 2/3 medan Floda och Gråbo delar jämnt 

på den resterande ökningen. Den kommande femårsperioden indikerar att Gråbo 

kommer att öka sin andel av den totala befolkningsökningen.  

 Bruttonationalprodukt och arbetslöshet 6.2

Den ekonomiska tillväxten mätt som förändring av BNP påverkar direkt kommunens 

prognostiserade skatteintäkter och har därför en stark inverkan på den ekonomiska 

utvecklingen.  

 

BNP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Utveckling 

procent 
1,2 1,8 3,1 3,2 2,3 1,9 

Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL), Ekonomirapporten, december 2014 

 

BNP beräknas växa med omkring 3 procent under 2015 och 2016 för att sedan minska 

till cirka 2 procent under 2017 och 2018. Den högre tillväxten förklaras av både en ökad 

inhemsk efterfrågan och en starkare exporttillväxt. Utvecklingen av BNP kan variera 

regionalt men det kan antas att utvecklingen i vår region sammanfaller i stort med 

utvecklingen i riket även om utfallet skiljer sig i absoluta tal. 

 
 

Öppen 

arbetslöshet 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Procent 8,0 7,8 7,2 6,7 6,6 6,5 
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Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL), Ekonomirapporten, december 2014 

 

Den ökade tillväxten i ekonomin kommer att innebära ökad sysselsättning och minskad 

arbetslöshet. Men det faktum att sysselsättningen hållits uppe trots svag tillväxt innebär 

också att det finns ledig personell kapacitet i många företag, vilket kan göra vägen till 

lägre arbetslöshet trög. Lerums kommuns arbetslöshet är väsentligt lägre och uppgår till 

cirka hälften av arbetslösheten i riket. Det finns dock normalt en följsamhet mellan 

rikets utveckling och kommunens utveckling. 
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7 God ekonomisk hushållning 

Kommunens verksamhet ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning. Det innebär 

att både kommunfullmäktiges mål för verksamheten och de finansiella målen ska 

uppfyllas.  

Hur väl kommunen lyckas med en god ekonomisk hushållning bedöms utifrån 

verksamheternas förmåga att uppfylla fullmäktiges mål i förhållande till ekonomiska 

förutsättningar och kommunens finansiella målsättningar.  

 

Nedan presenteras kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning ur ett 

verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv.  

 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv 7.1

För att nå god ekonomisk hushållning inom kommunens verksamhet ska all verksamhet 

planeras och bedrivas ur tre perspektiv: 

• God ekonomisk hushållning ur ett generationsperspektiv: kommunens verksamhet 

ska bedrivas på ett sätt som säkerställer att kommande generationer får en bra 

kommunal service. 

• God ekonomisk hushållning ur ett resursutnyttjandeperspektiv: kommunens 

verksamhet ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, så att maximal nytta erhålls 

med minsta möjliga resursåtgång. Det ställer krav på kommunen att ständigt 

utveckla och förbättra den verksamhet som bedrivs. 

• God ekonomisk hushållning ur ett måluppfyllelseperspektiv: de resurser som finns 

tillgängliga ska användas på ett sätt som gör att verksamheten når kommunens 

övergripande mål och inriktning. 

Generationsperspektivet och resursutnyttjandeperspektivet förutsätts ligga till grund för 

kommunfullmäktiges mål vilket medför att måluppfyllelseperspektivet är det styrande 

perspektivet för den verksamhet som planeras och genomförs. 

 God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv 7.2

Lerums kommuns modell för god ekonomisk hushållning innebär att kommunens 

ekonomi inte lika starkt påverkas av konjunkturens upp- och nedgångar. Modellen gör 

det möjligt för kommunen att bygga upp tillgångarna under år med positiva resultat, 

vilka kan användas under år med underskott. På detta sätt kan effekten av konjunktur-

svängningar minskas och därmed få en jämnare kvalitet i tjänsteutbudet. Modellen 

innebär också att de finansiella målen tillåts variera över tid beroende av konjunktur, 

behov av investeringar med mera. 

Utgångspunkten är att målen fastställs i jämförelse med den fjärdedelen av Sveriges 

kommuner som har de starkaste finansiella nyckeltalen. Den kommunen med de högsta 

värdena bildar taket och den kommunen med de lägsta värdena inom gruppen bildar 

golvet för de finansiella nyckeltalen. Analys och redovisning sker med utgångspunkt 

från historiskt utfall, nutid och prognoser.  
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 Analys av kommunens nuläge ur ett finansiellt perspektiv 7.3

Kommunen har stora investeringsbehov inom skola, barn- och äldreomsorg samtidigt 

som konjunkturen befinner sig i en svag återhämtningsfas under budget och 

planperioden. Under de senaste åren har kommunen haft kostnadsökningar i 

verksamheten, låga resultatnivåer samt hög investeringstakt vilket påverkat de 

finansiella nyckeltalen negativt. 2014 vände trenden och kommunens resultat uppgick 

till 103,5 mnkr och förbättrades med 91,8 mnkr jämfört med budgeterat resultat på 11,5 

mnkr för 2014. Kommunens mål är att tillhöra den övre fjärdedelen bland Sveriges 

kommuner vad gäller soliditet, vilket innebär nivån ska ligga inom intervallet 45-80 

procent, exklusive ansvarsförbindelsen. Målen är satta på koncernnivå det vill säga 

inklusive kommunala bolag. De kommunala bolagens påverkan på soliditeten och 

långfristiga skulder per invånare är dock begränsad År 2014 uppgick soliditeten till 45 

procent för såväl kommunen som för koncernen. 

 

Budgeterad soliditet år 2015, justerad för balanspostförändring från 2014, uppgår till 46 

procent exklusive ansvarsförbindelsen.  

 

Enligt föreslagen budget för 2016 uppgår soliditeten till 43 procent. Soliditeten under 

planåren 2017 och 2018 beräknas uppgå till 42 respektive 43 procent. Framförallt 

fortsatt höga behov av investeringar medför att kommunens mål vad avser soliditetsnivå 

inte uppfylls under budget- och planperioden.  

 

Lerums kommuns långfristiga skulder per invånare uppgick i bokslut 2014 till 27 082 

kronor. Enligt budget och plan för 2016-2018 kommer den externa upplåningen att öka 

2016 till 30 454 kronor per invånare och till 33 650 kronor 2017 samt 2018 minska 

något till 33 537 kronor per invånare. 

 

Genom en fokusering på kostnadseffektiva lösningar, så ska kommunen nå det 

finansiella målet att vara bland de 25 procent kommunerna i landet som har lägst 

långfristiga lån per invånare 2016. 

 

 
 

 

 

Budgetförslaget innebär ett resultat på 52 miljoner kr 2016 och 66 miljoner kr 2017 

samt 84 miljoner kr för 2018. Totalt innebär detta att nettokostnadsandelen uppgår till 

97,5 % för 2016 och 97,1 2017 samt 96,4 % år 2018.  
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Årets resultat efter extraordinära poster 
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8 Budgetmodell 

Arbetet med att ta fram förslag till budget utgår från en helhet där de tillgängliga 

resurserna är utgångspunkten samt att förvaltningen har en gemensam budget. Dessa 

resurser utgörs av skatter och statsbidrag samt taxor och avgifter. Det innebär att 

sektorerna inom förvaltningen tar ett gemensamt ansvar för ökade kostnader till följd av 

större förändringar i någon del av verksamheten. 

 

Budgetmodellen bygger på att gemensamma åtaganden tydliggörs (kommungemensamt 

ansvar) och dras ifrån kommunens totala intäkter, innan resurser fördelas till sektorerna 

inom förvaltningen (sektorsspecifikt ansvar). Utgångspunkten i hur resurserna fördelas 

är föregående års budgetram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I modellen ovan, kommun och förvaltningsövergripande, omfattar kostnader för: 

 Löneökningar 

 Revision 

 Räddningstjänst 

 Finansförvaltning 

 Skattefinansiering av vatten, avlopp och renhållningsverksamhet 

 Skattefinansiering av icke hyrestäckta gemensamma kostnader inom 

kommunens hyresekonomi 

 Gemensamma åtaganden och avsättningar för större förändringar i 

verksamheterna 

 Sektorerna tilldelas resurser utifrån föregående års budget efter att en analys 

gjorts utifrån följande faktorer: 

- Produktionsvolym 

- Prisutveckling för varor och tjänster (internt och externt) 
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9 Budgetförutsättningar 

 Skatter och statsbidrag 9.1

 

Nedan framgår den intäktsutvecklingen och prognos för kommande år.  

            

  2015 2016 2017 2018 2019 

 
          

Skatter 1 824 1 919 1996 2 078 2 165 

Statsbidrag 179 193 219 226 221 

Summa 2 003 2 112 2 216 2 305 2 387 

            

Ökning 4,2% 5,2% 4,7% 3,9% 3,4% 
 

Sveriges kommuner och landstings prognos (SKL) för skatter och bidrag har använts i 

beräkningarna för budgetperioden 2016-2018. Prognosen utgår från kommunens 

prognos för befolkningsutveckling och en oförändrad skattesats. 

Efter två år där skatteunderlagets ökning hållits tillbaka på grund av måttlig 

sysselsättningsutveckling samt den automatiska balanseringen av allmänna pensioner 

ser utvecklingen ljusare ut. 2015 förväntas skatteunderlaget öka något till följd av att 

SKL förutser större löneökningar. Senaste prognosen från SKL visar på ökat 

skatteunderlag 2015 jämfört med 2014 för kommunen. 2015 prognostiseras skatter och 

statsbidrag uppgå till 2 003 mnkr.   

Skatteunderlaget fortsätter även växa under perioden 2016-2018. Under 2015 förväntar 

SKL en sjunkande arbetslöshet, en utveckling som förutses hålla i sig under hela 

budget- och planperioden. Den senaste skatteunderlagsprognosen innebär skatte- och 

statsbidragsintäkter på 2 112 mnkr 2016, en ökning med 96 mnkr jämfört med 2015. 

 Internränta 9.2

För 2016 föreslår SKL en internränta på 2,4 %. Det innebär en något lägre ränta än 2015 

då internräntan är 2,5 %. Senaste bedömningen från Riksbanken är att reporäntan 

kommer vara kvar kring 0 % längre tid än förväntat, en höjning förväntas ske först 

under andra halvåret 2016.  

Budgeten bygger på en oförändrad internränta på 2,5 % 2016-2018.   

 Kapitalkostnader 9.3

Tidigare år har Sektorerna ramkompenserats för ökade kapitalkostnader redan i budget. 

Från och med budgetåret 2016 hanteras kapitalkostnadsökningen på samma sätt som 

löneutvecklingen, genom att medel reserveras centralt och sedan fördelas ut till berörda 

sektorer utefter den faktiska kapitalkostnadsökningen. Principerna för vilka 

kapitalkostnadsökningar som kompenseras är dock fortsatt oförändrade. 
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För 2016 har 3,6 mnkr avsatts centralt och för planåren 2017-2018 har 3,7 mnkr 

respektive 4,0 mnkr reserverats.      

 Prisutveckling 9.4

KPI-talets (Konsumentprisindex) förändring speglar hur prisläget utvecklas. Merparten 

av kommunens inköp av varor och tjänster påverkas av förändringen av KPI. SKL och 

KI anger följande procentuella förändringar av KPI: 

  SKL KI 

2016 2,1 1,0 

2017 3,2 2,3 

2018 3,1 2,7 

 

Förvaltningen gör bedömningen att prisutvecklingen inom verksamheterna kan klaras 

inom befintliga ekonomiska ramar.   

 Löneutveckling 9.5

Sedan några år tillbaka reserveras medel för löneökningar centralt. När avtalet är klart 

fördelas sedan avsatta medel ut till respektive sektor enligt det faktiska löneutfallet.    

Förvaltningen har gjort en bedömning vad gällande och kommande löneavtal beräknas 

generera för kostnadsökning under budget och planperioden. Följande antaganden har 

gjorts: 

  
Procentuell 

ökning 
Ökning 
mnkr 

2016 2,0 22 

2017 3,0 33 

2018 3,0 34 

 

Det innebär att verksamheterna ges en nivåhöjning på 88 mnkr under budget och 

planåren 2016-2018.  

 Effektiviseringar 9.6

För att nå en budget i balans innehåller budgetförslaget ett generellt 

effektiviseringskrav. Förvaltningens erfarenhet och bedömning är att ett generellt 

effektiviseringskrav utgör det bästa alternativet för att möjliggöra förändrings- och 

omställningsarbete utifrån de förutsättningar som finns på respektive enhet. 

Vi föreslår därför ett generellt effektiviseringskrav på 1,6 % 2016, vilket motsvarar 32 

mnkr. För år 2017 föreslås ett generellt effektiviseringskrav på 1,0 % (20mnkr). Det 

generella effektiviseringskravet har fördelats ut till samtliga sektorer.  

 Prioriterade satsningar 2016 9.7

Utöver ovan nämnda tillskott till verksamheten så görs följande prioriterade satsningar 

under 2016:  

4,0 mnkr i tekniksatsning till Sektor Infrasupport 
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2,0 mnkr för Vision 2025 till Förvaltningsledningen 

1,5 mnkr till Sektor Lärande för ökade lärarlöner 

1,0 mnkr till Sektor Infrasupport för att minska sjukfrånvaron. 

1,0 mnkr till utökning av Kommunstyrelsens reserv (totalt 2,0 mnkr) 

2,0 mnkr till förebyggande verksamhet inom Stöd och omsorg 

2,0 mnkr till teknikutveckling inom Stöd och omsorg 

3,0 mnkr för att öka brukarnöjdheten inom Stöd och omsorg 

2,0 mnkr för ökat stöd till kultur och fritid 

9,0 mnkr för mindre grupper i förskolan 

8,0 mnkr till ökade kunskapsresultat i grundskolan 

Totala extra satsningar utöver tidigare nämnda volym och verksamhetsförändringar 

uppgår till 35,5 mnkr.  

 Totalt tillskott budget 2016-2018 9.8

Nedan visas en summering av kommunens ökade intäkter och de tillskott som ges till 

verksamheten. Summeringen innehåller även det generella effektiviseringskrav som 

fördelats till verksamheten.  Totalt får verksamheterna ett tillskott på 194 mnkr (inkl 

föreslaget effektiviseringskrav) under budget och planperioden.  

  2016 2017 2018 

Ökade skatteintäkter och generella statsbidrag 96 104 89 

        

Tillskott till verksamheten för volym och verksamhetsförändringar 53 31 20 

Tillfört verksamheten för löneökningar 21 33 34 

Avsatta medel för kapitalkostnadsökning 4 3 4 

Avsatta medel för resultatreglering 7 7 0 

Tillskott till verksamheten för extra satsningar 36 0 0 

Återstående ännu ej fördelad strukturell effektivisering från tidigare år -1 -1 -1 

Generellet effektiviseringskrav fördelat till verksamheten -33 -20 0 

Totalt tillskott till verksamheten (inkl effektiviseringskrav) 85 52 57 

 

 Resultatet 9.9

Resultatbudgeten pekar på ett resultat om 52 mnkr för 2016, 66 mnkr för 2017 och 84 

mnkr för 2018. Detta resultat är ett absolut krav för att klara en större egenfinansiering 

av de stora investeringar som vi ser under kommande år för att uppfylla kravet om god 

ekonomisk hushållning. 
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10 Investeringar och nyupplåning 

Förslag över kommande års investeringar återfinns på sidan 27. De kommunala 

verksamhetslokalerna för lärande beräknas stå för de större utbetalningarna under 2016. 

Framförallt på grund av projektet Berghultskolan som påbörjades under 2015. Ett annat 

projekt som kommer att kräva större utbetalningar är kommunens byggnation av 

idrottshall i Lerum. 

Infrastruktur har flera stora projekt som delvis är påbörjade men även nya projekt som 

påbörjas under 2016. Byggnationen av P-hus är ett projekt som ligger med i 

utvecklingsprogrammet för Lerum centrum och planeras för en kapacitet om ca 400 p-

platser samt ett hundratal cykelparkeringar  

En sammanställning av förslag till investeringsbudget för perioden år 2016 till år 2018 

per projekt återfinns i bilaga 1.  

 Nyupplåning 10.1

Investeringsbehovet är fortsatt högt och förslaget innebär ytterligare behov av 

nyupplåning för perioden 2016-2018. Nettoinvesteringarna enligt budget och plan 2016-

2018 uppgår till 869 miljoner kronor och den förväntade upplåningen under samma 

period beräknas till 293,1 miljoner kr. Detta antagande förutsätter även att 

genomförandegraden av investeringarna uppgår till 80 %, vilket i sin tur bygger på hur 

utfallet av investeringar utfallit tidigare år.  

 

År 2014 2015 2016 2017 2018 

Nettoinvestering 270,0 202,0 311,5 321,5 236,2 

Nyupplåning 147,0 0,0 129,6 148,0 15,5 
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11 Finansiella rapporter 

Verksamhet (mnkr) 

          

Utfall Budget Budget Plan Plan 

2014 2015 2016 2017 2018 

Skattefinansierad             

verksamhet             

Löneökningar 2015-2017     24 45 78 112 

Strukturella åtgärder     -1 -1 -1 -1 

effektiviseringar 2015-2017             

Avsatta medel kapitalkostnadsökning   0 4 7 11 

skattefinansierad del av SB             

Resultatreglering       7 7   

Förvaltningsledning   13 11 13 13 13 

Infrasupport   82 92 100 97 97 

Samhällsbyggnad   101 104 102 100 100 

Lärande   1005 1 095 1 117 1 132 1 152 

Stöd och omsorg   639 659 685 685 685 

Räddningstjänsten   31 33 33 35 37 

Revision   2 2 2 2 2 

Summa skattefinansierat   1873 2 018 2 106 2 155 2 208 

              

Kommunens byggnader   -10 -9 -10 -10 -10 

VA-verksamhet/renhållning   3 3 3 3 3 

Summa affärsverksamhet   -7 -6 -7 -7 -7 

              

Summa verksamheter   1867 2 012 2 099 2 148 2 201 

              

Finansförvaltningen 

 

          

Kapitalkostnader  

 

-43 -44 -45 -46 -48 

Pensionsskuld/pensionsutb. 

 

-3 13 15 33 50 

Övrigt    -26 -30 -30 -8 -8 

  

 

          

Verksamhetens             

nettokostnader   1795 1 951 2 039 2 127 2 195 
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 Resultatbudget 11.1

      VP Budget Plan Plan 

(mnkr)     2015 2016 2017 2018 

      

 

      

Verksamhetens nettokostnader -1 839 -1 923 -2 007 -2 071 

Avskrivningar   -112 -116 -120 -124 

      

 

      

Verksamhetens   

 

      

nettokostnader   -1 951 -2 039 -2 127 -2 195 

      

 

  
 

  

Skatter     1820 1919 1997 2079 

Generella statsbidrag   196 193 219 226 

Finansiella intäkter   5 5 5 4 

Finansiella kostnader   -30 -25 -28 -31 

      

 

  
 

  

Resultat före 

extraoridnära   40 52 66 84 

      

 

  
 

  

Extraordinära intäkter   0 0 0 0 

Extraordinära kostnader   0 0 0 0 

      

 

  
 

  

Resultat     40 52 66 84 

      

 

      

Nettokostnadsandel   98% 97,5% 97% 96% 
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 Finansieringsbudget 11.2

  Budget Budget Plan Plan 

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 

Drift 

 

      

Årets resultat 40 52 66 84 

Justering för av- och nedskrivningar 112 116 120 124 

Förändring pensionsskuld inkl löneskatt -18 -18 -3 10 

Just. för övr. ej likviditetspåverkande 

poster 0 0 0 0 

  

 

  

 

  

Förändring kortfristiga fordringar 0 0 0 0 

Förändring förråd och lager 0 25 -17 -13 

Förändring kortfristiga placeringar 15 15 15 15 

Förändring kortfristiga skulder 0 0 0 0 

  

 

      

Förändring likvida medel drift 150 190 181 220 

  

 

      

Investeringar 

 

      

Förvärv materiella anläggningstillgångar -202 -311 -321 -236 

Försäljning materiella 

anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Förvärv exploateringstillgångar 0 0 0 0 

Övriga ej rörelsepåverkande poster 0 0 0 0 

  

 

      

Förändring likvida medel investeringar -202 -311 -321 -236 

  

 

      

Finansiering 

 

      

Nyupptagna lån 0 130 148 16 

Amortering av skuld 0 0 0 0 

Ökning långfristiga fordringar 0 0 0 0 

Minskning långfristiga fordringar 7 7 7 7 

  

 

      

Förändring likvida medel finansiering 7 137 155 23 

          

Förändring av likvida medel -45 16 16 7 

 

 

 



Budget 2016 

26 

 

 Balansräkningsbudget 11.3

 

  Budget utfall Budget Plan Plan 

(mnkr) 2015 2014 2016 2017 2018 

Tillgångar   

 

      

Materiella och immateriella   

 

      

anläggningstillgångar 2 062 1 926 2 121 2 322 2 434 

Finansiella 

anläggningstillgångar 159 167 159 152 145 

    

 

      

Omsättningstillgångar 438 570 586 603 609 

    

 

      

Summa tillgångar 2 660 2 663 2 866 3 077 3 188 

    

 

      

Eget kapital, avsättningar   

 

      

och skulder   

 

      

Eget kapital   

 

      

Balanserat resultat 287 269 413 465 531 

Årets resultat 40 104 52 66 84 

    

 

      

Avsättningar 950 939 921 918 928 

    

 

      

Skulder   

 

      

Långfristiga skulder 1 044 1 014 1 144 1 292 1 307 

Kortfristiga skulder 339 336 336 336 336 

    

 

      

Summa eget kapital,   

 

      

avsättningar och skulder 2 660 2 663 2 866 3 077 3 187 
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Verksamhet Total budget Utbetalningar Utbetalningar  Utbetalningar 

    2016 2017 2018 
Infrasupport  13 820 4 010 2 960 3 900 

Lärande 66 000 16 600 22 100 15 300 

Stöd och omsorg 31 800 16 000 7 900 0 

          

Samhällsbyggnad         

Investeringar från föregående år 112 995 5 465 0 0 

Kommunala verksamhetslokaler Lärande 426 000 160 500 132 500 85 000 

Kommunala verksamhetslokaler Stöd och omsorg 43 000 22 600 10 000 0 

Kommunala verksamhetslokaler Övriga 79 000 18 000 43 000 18 000 

Infrastruktur 363 000 74 500 108 500 123 000 

Belysning 6 500 2 400 1 900 4 300 

Mindre investeringar på SB 4 750 1 750 1 500 1 500 

VA/Renhållning 183 300 67 600 71 500 44 200 

          

Totalt  1 330 165 389 425 401 860 295 200 

80 % genomförandetakt   311 540 321 488 236 160 

Innebär följande nyupplåning   129 600 147 960 15 520 
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 Exploateringsbudget 11.4

Namn Beskrivning/status Budget 

Lerums centrum Progr.genomförande Inkomst ej 

  Dpl bostäder, lokaler Utgift antagen 

  Slutredovisas 2019 Netto   

Norra Hallsås  Inget uppdrag Inkomst ej 

Etapp 2 
 

Utgift antagen 

  Slutredovisas 2020 Netto   

Gråbo Centrum / Dp bostäder, lokaler Inkomst ej 

bostäder  
 

Utgift antagen 

  Slutredovisas 2020 Netto   

Floda Centrum Progr.genomförande Inkomst Ej 

  Dpl bostäder, lokaler Utgift antagen 

  Slutredovisas 2023 Netto 0 

Aspedalen Inget uppdrag Inkomst Ej 

  
 

Utgift antagen 

  Slutredovisas 2019 Netto 0 

Mindre projekt inom Inkomst Ej 

dpl 
 

Utgift antagen 

  Slutredovisas 2015 Netto 0 

Öxeryd 
 

Inkomst Ej 

  
 

Utgift antagen 

  Slutredovisas 2018 Netto 0 

Plan.Bostäder 
 

Inkomst Ej 

Uddared 4:22 
 

Utgift antagen 

  Slutredovisas 2017 Netto 0 

Lärkvägen 
 

Inkomst Ej 

  
 

Utgift antagen 

  Slutredovisas ? Netto 0 

Skiffervägen Inget uppdrag Inkomst -3 058 

  
 

Utgift 2 960 

  Slutredovisas 2017 Netto -98 

Stenkullen,  Dp verksamhets mark Inkomst -10 000 

Stillestorp 
 

Utgift 10 000 

  Slutredovisas 2015 Netto 0 

Tollestorp (J&R) Dp verksamhets mark Inkomst -15 000 

  
 

Utgift 12 000 

  Slutredovisas 2016 Netto -3 000 

Norra Hallsås (HP) Dp bostäder Inkomst -113 000 

  
 

Utgift 93 000 

  Slutredovisas 2016 Netto -20 000 

Biskopssiken Dp bostäder Inkomst -13 000 

  
 

Utgift 9 000 

  Slutredovisas 2017 Netto -4 000 

Aggetorp 1:21 mfl Dp bostäder Inkomst -5 740 

  
 

Utgift 4 510 

  Slutredovisas 2017 Netto -1 230 

Floda 3:43  Dp bostäder Inkomst -32 480 

Högsboholmsvägen 
 

Utgift 29 480 

  Slutredovisas 2016 Netto -3 000 
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Gamla 

 
Inkomst -5 065 

Ramfabriken 
 

Utgift 200 

  Slutredovisas 2016 Netto -4 865 

Lilla Bråta  Dp bostäder Inkomst -20 355 

(skogssällskapet) 
 

Utgift 17 305 

  Slutredovisas 2016 Netto -3 050 

Summa nto inkl. ränta antagna projket   -39 243 

Summa nto inkl. ränta ej antagna projket   0 

Summa netto inklusive ränta   -39 243 
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12 Bilagor 

 Bilaga 1, investeringar per projekt 12.1

 Bilaga 2, Taxefinansierade verksamheterna 12.2

12.2.1 Kommunens verksamhetslokaler och underhållsskuld 

 

 

Underhållsskulden kan minskas genom avsatta medel i investeringsbudgeten med 5 mnkr, 

vilket ger en utgående underhållsskuld på ca 65 mnkr år 2016. (Kommunens 

underhållsskuld beräknas vid 2015 års slut vara 70 mnkr.)  

12.2.2 Vatten och avlopp 

 

12.2.3 Renhållning  

 

Resultatbudget Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2015 2016 2017 2018

Kommunens verksamhetslokaler

Intäkter 230 502 244 201 255 000 265 000

Kostnader -221 408 -235 107 -245 906 -255 906

Fastighetsförvaltning 9 094 9 094 9 094 9 094

Resultatbudget Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2015 2016 2017 2018

VA

Totala intäkter 70,7 72,8 76,4 81,8

Totala kostnader 73,5 75,6 79,2 84,6

Taxefinans. verksamh. VA 2,8 2,8 2,8 2,8

Resultatbudget Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2015 2016 2017 2018

Renh

Totala intäkter 29,9 30,6 31,4 32,2

Totala kostnader 30,4 31,1 31,9 32,7

Taxefinans. verksamh. Renh 0,5 0,5 0,5 0,5


