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1 Förord 

Ett växande Lerum 

Lerum är en kommun med trygga förskolor, bra skolor och en äldreomsorg med god 

kvalitet. Drygt 40 000 invånare bor tätt intill naturen, med Göteborg inom nära räckhåll. 

Lerums kommun är en del av en växande region och de kommande åren kommer stora 

ekonomiska investeringar att krävas. I takt med att vi blir fler kommuninvånare behöver 

vi fler förskolor, en ökad kapacitet i skolan och fler lokaler för idrott och kultur. Att vi 

blir fler invånare är i grunden något positivt. Det möjliggör en bra demografisk 

sammansättning, som är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle. Men det 

ställer även krav på kloka ekonomiska överväganden och politiska prioriteringar. 

Lerums kommun är en kommun att trivas i, men naturligtvis finns det även i framtiden 

utmaningar att adressera. Bra skolor ska bli ännu bättre. Fler elever ska gå ut 

grundskolan med godkända betyg och det genomsnittliga meritvärdet ska höjas.  I 

förskolan ska barngrupperna bli mindre och i både förskola och skola behövs mer 

personal.  

Äldreomsorgen ska utvecklas för att ännu bättre möta de behov och önskemål, som de 

äldre själva har. Med modern välfärdsteknik ska äldreomsorgen moderniseras och livet 

ska underlättas för både de äldre och för personalen.  

Ännu fler bostäder ska byggas. Både för dem som redan bor i kommunen och för dem 

som vill flytta hit, och till dem nyanlända personer som kommer till kommunen. 

För andra året i rad ska Lerums kommun, utifrån den s.k. Bosättningslagen, ta emot ett 

nyanlända personer. En viktig uppgift är därför att skapa möjligheter för integration och 

inkludering och minska risken för utanförskap. I det arbetet ser vi civilsamhället som en 

nyckelpartner. En prioriterat uppdrag blir att hitta vägar att konstruktivt stödja dem som 

vill vara en del av ett välkomnande integrationsarbete. 

För att möta behovet av nya bostäder, arbetar vi på olika fronter. Vi har ökat 

planproduktionen, vi skriver avsiktsförklaringar med exploatörer och vi bjuder in så väl 

mindre som större bostadsföretag att vara med och bygga. De bostäder som byggs ska 

vara av olika upplåtelseformer och ha olika kostnadsnivåer. Nya bostäder ska byggas i 

alla kommundelar.  

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

kommun ännu bättre. Vi ska vara en modern arbetsgivare, som tar tillvara våra 

medarbetares idéer och kreativitet. Vi ska erbjuda heltidsanställningar och vi ska på ett 

systematiskt sätt uppmärksamma de medarbetare som gör ett särskilt gott arbete.  

Som kommun ska vi vara en serviceresurs för det lokala näringslivet. Parallellt med det 

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

uppföljning av de tjänster och produkter vi köper.   

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 kloka ekonomiska prioriteringar. De kräver dessutom en öppenhet för nya lösningar 
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och en konstruktiv dialog med kommunens invånare. På olika sätt 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. 

 

Målbild 2040 

Målbild 2040 är en samling framtidsberättelser som syftar till att tjäna som 
ledstjärnor för framtagande av en ny översiktsplan och beskriver ett potentiellt 
framtida Lerum år 2040.  Målbilderna är formulerade i linje med visionen. För att 
målbilderna ska vara en ledstjärna för kommande översiktsplan har de skapats 
med ett tidsperspektiv på 20-30 år framåt i tiden. 
 

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 togs fram 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. Konkretiseringen sker i 

kommunfullmäktiges årliga budget samt i verksamhetsplanen genom förtydliganden 

och angreppssätt som kommunstyrelsen beslutar om. 

 

Inriktningsmål Hållbara val 

År 2018 är det enkelt för kommunens invånare, kvinnor som män, och kommunens 

verksamheter att göra hållbara val när det gäller konsumtion, resande, återvinning och 

återbruk. 

 

Inriktningsmål Giftfri miljö 

 År 2018 har vi en giftfri miljö i våra verksamheter, till gagn för nuvarande och 

kommande generationer.  

 

Inriktningsmål Transporter  

År 2018 är det enkelt och flexibelt att åka kollektivt och att samåka. Fler alternativa 

färdmedel mellan och inom kommunens tätorter har minskat invånarnas bilberoende. 

 

Inriktningsmål Boende och livsmiljö 

 År 2018 finns ett stort utbud av blandade boendeformer och livsmiljöer som passar 

alla, oavsett ålder, livssituation och kön.  

 

Inriktningsmål Turism och näringsliv 

År 2018 möter invånare och besökare ett brett utbud av varor, tjänster och upplevelser. 

I Lerum 2018 har omsättningen inom turism- och miljösektorn växt varje år sedan 

2014.  

 

Inriktningsmål Arbetsmarknad 

År 2018 är arbetsmarknaden diversifierad och tolerant. I Lerum 2018 finns det fler 

arbetstillfällen än aldrig förr. 

 

Inriktningsmål Unga i arbete  
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År 2018 är ungdomsarbetslösheten fortsatt låg tack vare att fler går ut grundskola och 

gymnasium med godkända betyg. För unga kvinnor och män som behöver extra stöd att 

komma in på arbetsmarknaden erbjuder kommunen en kontaktperson och samlade 

insatser under ett tak. 

 

Inriktningsmål Teknik och pedagogik  

År 2018 har pedagogerna hög relevant kompetens inom Informations- och 

kommunikationsteknik (IKT). Elever och pedagoger känner sig trygga med de 

läroverktyg som finns. 

 

Inriktningsmål Ungas psykiska hälsa 

År 2018 fångar vi upp våra barn och ungdomar tidigt. Vi arbetar aktivt med 
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att öka hälsan hos flickor och pojkar. 

 

Inriktningsmål Välfärdsteknologi 

År 2018 använder vi teknik och hjälpmedel i omsorgen som verktyg för att underlätta 
vardagen, få information, kommunicera och mötas. 

 

Inriktningsmål Föreningsliv 

År 2018 har föreningslivet möjlighet att fokusera på sina verksamheter tack vare ökat 

ekonomiskt stöd och god samverkan med kommunen. 

 

Inriktningsmål Mötesplatser  

År 2018 tillfredsställs kvinnor och mäns, flickor och pojkars behov av flexibla lokaler 

och utemiljöer anpassade för kulturupplevelser och utövande av fritidsaktiviteter. 

Mötesplatserna är utformade tillsammans med kommunens invånare och finns i 

kommunens alla delar. 
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5 Budget 2017 

 En budget för en växande kommun 5.1

Budgeten för 2017 möjliggör en fortsatt stark resultatutveckling för Lerums kommun. 

2014 och 2105 resulterade i historiskt goda resultat och det eftersträvas även i 

framtiden. Goda resultat innebär en ökad grad egenfinansiering av framtida 

investeringar och är även nödvändiga för att uppfylla kravet om god ekonomisk 

hushållning.  

Högre skatteintäkter innebär att vi kan möta framtida volymökningar i kommunens 

verksamheter och samtidigt kompensera för kommande års löneökningar. Ökade 

intäkter gör det även möjligt att höja kvaliteten i verksamheterna samtidigt som vi satsar 

på en nödvändig samhällsutveckling och på att vara en attraktiv arbetsgivare.  

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.  

Sedan 2016 tar Lerums kommun emot nyanlända personer enligt den sk 

Bosättningslagen. Hur det åtagandet kommer att påverka kommunens ekonomi är svårt 

att förutse i dagsläget. För att på ett ansvarsfullt sätt ge förutsättningar för en framtida 

utveckling av våra verksamheter, samtidigt som vi välkomnar nya invånare, ser vi dock 

att en viss ekonomisk återhållsamhet är nödvändig. Även behovet av investeringar och 

reinvesteringar, av inte minst skolor och förskolor, ställer även det krav på en 

ansvarsfull budget.  

Verksamhetens nettokostnader 2016 -2 048 

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

2 220 

Reavinster exploatering 16 

Volymförändringar -41 

Prioriterade områden -30 

Löneökningar -25 

Finansförvaltningen -18 

Finansnetto -21 

Budgeterat resultat 2017 53 

 

Områden vi särskilt prioriterar 2017 är: 

 Integration av nyanlända 

 Ökad takt i byggandet och planproduktionen 

 Bredbandsutbyggnad i hela kommunen 

 Fler familjecentraler 
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 Feriejobb 

 Kortare handläggningstider på bygglovsenheten 

 Attraktiv arbetsgivare - som syftar till att höja attraktionsvärdet som arbetsgivare 

 Minskad sjukfrånvaro 

 Ökad friskvårdscheck 

 Mål och uppdrag 5.2

Ett uttryck för den politiska viljan i budgeten är de mål och uppdrag som fullmäktige 

beslutar om årligen. Mål och uppdrag konkretiserar de politiska inriktningsmålen som 

finns beslutade om i Framtidsbild 2018. Budgeten innehåller även ett avsnitt med 

övergripande mål och uppdrag.  

5.2.1 Klimat och miljö 

Lerums kommun ska lyckas med visionen att bli Sveriges ledande miljökommun därför 

måste de hållbara valen i människors vardag präglas av enkelhet och självklarhet. 

Förutsättningarna måste vi skapa i samverkan med invånarna. En miljöekonomisk och 

hållbar resurshushållning ska prägla kommunens agerande i alla delar. Ett steg i detta är 

den nya återvinningscentralen i Stenkullen som beräknas invigas i slutet av 2017 ett 

annat steg är att utvidga det försök med fastighetsnära hämtning av tidningar och 

förpackningar till hela kommunen.  

 

Mål 2017: 

 Samtliga hushåll ska erbjudas fastighetsnära hämtning av tidningar och 

förpackningar. 

5.2.2 Infrastruktur och boende 

För att bli Sveriges ledande miljökommun behöver kommunen skapa förutsättningar för 

resande på fler och nya sätt. Ur ett folkhälsoperspektiv och för att uppnå visionen om 

social hållbarhet är bostadsförsörjningen en utmaning. Blandat resande och blandat 

boende - kommunen behöver satsa på ett brett och flexibelt utbud för att tillgodose fler 

människors behov. 

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 för dem som idag inte bor i kommunen, 

men som vill flytta hit. För att klara detta har Lerums kommun  haft som målsättning att 

varje år öka antalet invånare med i genomsnitt 1 procent. För att möta efterfrågan 

kommer vi under de närmaste åren att öka mer än 1 procent. 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 under mandatperioden. Vi vill 

satsa på större bostadsområden som kan komma igång snabbt i hela kommunen. 
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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 sex 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 det nya parkeringshuset 

samt ytor för utökad handel och service ingår. 

Även i Floda och Gråbo fortsätter arbetet med att utveckla livskraftiga centrum.  

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

 

Mål 2017: 

 Öka antalet tillgänglighetsanpassade och trygga bostäder. Vid planering och 

etablering av nya särskilda boenden och boenden med särskild service ska dessa 

fördelas över hela kommunen.  

Uppdrag 2017: 

 Planera för bostäder med närhet till kollektivtrafik i hela kommunen. 

 Planera för bostadsområden med blandade upplåtelseformer och olika 

boendekostnadsnivåer. 

 Stimulera och underlätta för bredbandsutbyggnad i hela kommunen. 

5.2.3 Näringsliv och turism 

Det ska vara attraktivt att bo, verka och besöka Lerums kommun. Fler arbetstillfällen på 

hemmaplan ger mindre utpendling och mer liv och rörelse i våra tätorter. Hållbarhet ska 

prägla utvecklingen av ett starkt näringsliv där alla parter bidrar med det de är bäst på. 

Besöksnäringen och miljösektorn är två grenar av näringslivet som har stor potential att 

utvecklas i Lerums kommun. 

 

Uppdrag 2017: 

 

 Utveckla feriejobben utifrån såväl ungdomars intressen som arbets-marknadens 

behov samt bidra till en minskad könssegregering på arbetsmarknaden. 

5.2.4 Skola och utbildning 

Skolans viktigaste uppgift är att lära eleverna läsa, skriva och räkna och skolorna i 

Lerums kommun ska fokusera på kunskap och kunskapsresultat. I grundskolan och på 

gymnasiet ska eleverna erbjudas en utbildning som motiverar och utmanar. Alla elever 

ska ges förutsättningar att avsluta sin utbildning med godkända betyg och uppmuntras 

till ett lärande som möjliggör höga meritvärden. Under 2017 fortsätter skolorna att 
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inrikta sitt arbete mot bättre resultat på de nationella proven och högre genomsnittliga 

meritvärden i årskurs 6 och årskurs 9. 

  

Vi vill minska barngrupperna i förskolan. Därför bygger vi nya förskolor och anställer 

mer personal. Tiden i förskolan ska präglas av omsorg, lek och lärande och barnen och 

deras vårdnadshavare ska känna sig trygga med verksamheten. De barn som behöver 

särskilt stöd ska uppmärksammas tidigt och de barn och elever som inte mår bra, ska 

snabbt få hjälp.  

 
Mål 2017: 

 Öka samverkan mellan näringsliv och skola. 

 Höj kunskapsresultaten i årskurs 3 i grundskolan för flickor och pojkar. 

 Höj kunskapsresultaten i årskurs 6 i grundskolan för flickor och pojkar. 

 Höj det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 i grundskolan för flickor och 

pojkar. 

 

Uppdrag 2017: 

 Minska storleken på barngrupperna i förskolan. 

 Genomför lovundervisning. I första hand riktat till de elever i årskurs 6 till och 

med gymnasiet som inte når kunskapskraven. 

 Stärk arbetet med flickor och pojkar i behov av särskilt stöd. 

 Utveckla undervisningen så att flickor och pojkar som lätt når kunskapskraven 

ges bättre möjligheter att nå längre i sin kunskapsutveckling. 

 Uppmärksamma och premiera särskilt yrkesskickliga förskolelärare och lärare 

på olika sätt. 

 Jämställdhetsintegrera undervisningen i samtliga skolformer. 

 Utred konsekvenserna av en utökning av nattomsorgen för förskolebarn. 

5.2.5 Samhällets omsorger 

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 vi står inför många utmaningar inom denna sektor.  

Mycket tyder på att förväntningarna på den kommunala servicen inom omsorgen 

kommer ändras där eget inflytande, flexibilitet och delaktighet blir än mer centrala 

värden. 

Det är viktigt att verksamheten utgår från förebyggande arbete och en helhetssyn på 

individen, där ingången ska vara att kunna hålla sig frisk så länge som möjligt.  
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Det är betydelsefullt att få möjlighet att finnas med i olika sammanhang, därför är 

tillgänglighet och mötesplatser viktiga ingredienser i det fortsatta arbetet. Trygghet, 

gemenskap, att vara behövd och ha självbestämmande är nyckelfaktorer för att åldras 

med god hälsa, välbefinnande och värdighet.  

En annan viktig aspekt är också 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 behöver även fortsättningsvis använda sig av mer teknik inom hela 

omsorgen. Dagens höga tempo av digitalisering och hjälpmedelsutveckling öppnar upp 

för stora möjligheter. Teknik som gör livet enklare för kommunens omsorgstagare och 

teknik som underlättar för personalens planering och arbete.   

Kommunen behöver 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. 

Det är viktigt att tidigt skapa möjligheter för unga att utveckla en god hälsa då sociala 

faktorer ofta går i arv. För att vända trenden med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 

är det viktigt att fokusera på det friska och arbeta förebyggande. En samverkan mellan 

socialtjänst och skola med trygga vuxna som tar sig tid för unga och som tidigt kan 

upptäcka ohälsa är otroligt viktigt. 

 

Mål 2017: 

 Öka brukarnöjdheten inom äldreomsorgen. 

 Användandet av välfärdsteknik ska öka och vara en integrerad del av 

utvecklingen av verksamheten för att öka kvalitet och effektivitet. 

 Stärk det förebyggande arbetet för bättre hälsa och ökad livskvalitet för 

omsorgernas målgrupper. 

Uppdrag 2017: 

 Fortsätta utveckla anhörigstödet.  

 Etablera arbetsformer för att identifiera och utjämna skillnader i livsvillkor och 

hälsa. 

5.2.6 Kultur och fritid 

Kultur- och fritidsaktiviteter ger oss människor nya perspektiv och ökar 

förutsättningarna för gemenskap och en god hälsa. I Lerums kommun står kultur- och 

föreningslivet bakom en stor del av de kultur- och fritidsaktiviteter som utövas. Det är 

därför av vikt att föreningsstödet utvecklas och anpassas så att det på bästa sätt ger 

föreningarna möjlighet att stärka sina verksamheter.  

 

Uppdrag 2017: 

 Utveckla stödet till kultur- och fritidsföreningar  för ett hållbart föreningsliv. 
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 Ha särskilt fokus på kultur- och fritidsverksamheter som främjar mångfald, 

jämställdhet, öppenhet och integration. 

 Utveckla fritidsgårdsverksamheten i hela kommunen utifrån behov och 

önskemål. 

5.2.7 Övergripande mål och uppdrag 

 

Uppdrag 2017: 

 Jämställdhet och jämlikhet ska integreras i alla kommunala beslut. 

 Främja nyanlända kommuninvånares delaktighet i samhället och minska risken 

för utanförskap och psykisk ohälsa genom en aktiv samverkan mellan Lerums 

kommun och civilsamhället. 

 Etablera arbetsformer för att utveckla Lerums kommun som en modern och 

attraktiv arbetsgivare. 

 Möjligheterna till friskvård för medarbetare i Lerums kommun ska utvecklas 

och utökas. 

 

Mål 2017: 

 Minska sjukfrånvaron till maximalt 6 procent bland förvaltningens anställda. 
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6 Omvärld och befolkning  

 Omvärld 6.1

En viktig del i en kommunal budgetprocess är att ta del av och försöka hantera de 

omvärldsfaktorer som påverkar kommunens ekonomi och verksamhet både på kort och 

på lång sikt. Befolkningsutveckling och hur den nationella och internationella ekonomin 

utvecklas är två viktiga faktorer. I kommunens omvärldsanalys lyfts även andra 

relevanta trender och observationer.  

Inför 2017 års budget är de kraftigt ökande flyktingströmmarna och ett stort behov av 

nya bostäder i stora delar av landet, inte minst i Göteborgsregionen, aspekter som 

mycket påtagligt påverkat arbetet med kommunens budget. Trots en konjunktur som 

förbättrats under 2015 växer ekonomiska, sociala och folkhälsorelaterade klyftor både 

nationellt och globalt. Behovet av att stärka hållbart resande och hållbara 

transportsystem och den fortsatt starka, eller starkare roll, som sociala medier spelar i 

samhällsutvecklingen är andra trender som vägts in i processen.  

 Befolkning 6.2

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 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal personer 40 181 40 639 41 152 41 769 42 350 

Procentuell utveckling 1,03 1,14 1,26 1,50 1,39 

Prognos 1/11, antal*  40 099 40 547 41 049 41 646 42 234 

Källa: Lerums kommun, Befolkningsprognos 2015.  

*Befolkningen den 1/11 utgör underlag för skatteprognos, erfarenhetsmässigt har 80 procent av 

helårsförändringen skett den 1/11. 

 

Lerums kommun har ett mål om att befolkningen i snitt ska öka med en procent per år 

över en tioårsperiod. Under 2016 förutspås befolkningstillväxten bli 1,14 procent för att 

resterande planperiod variera mellan ca 1,25 procent och 1,50 procent. Inom samtliga 

kommundelar är det främst åldersgruppen 65-w som ökar, procentuellt sett. Under de 

senaste fem åren är det främst i kommundelen Lerum som befolkningen ökat. Av en 

total befolkningsökning sedan 2011 på ca 1 400 personer står Lerum för knappt två 

tredjedelar medan Floda och Gråbo delar jämnt på den resterande ökningen. De 

kommande fem åren förväntas se liknande ut, med skillnaden att Gråbo förväntas öka 

något mer än Floda i befolkning.   



Budget 2017-2019 

17 

 Bruttonationalprodukt och arbetslöshet 6.3

Den ekonomiska tillväxten mätt som förändring av BNP påverkar direkt kommunens 

prognostiserade skatteintäkter och har därför en stark inverkan på den ekonomiska 

utvecklingen.  

 

BNP 2015 2016 2017 2018 2019 

Procentuell utveckling 3,8 3,1 2,8 1,8 1,8  

 
Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL), Budgetförutsättningar för åren 2016-2019 (160428) 

 

BNP beräknas växa med omkring 3,1 procent under 2016 och sedan minskar 

ökningstakten till cirka 2,8 under 2017 och ökningstakten förväntas minskas ytterligare 

under 2018 och 2019. Den högre tillväxten förklaras av både en ökad inhemsk 

efterfrågan och en starkare exporttillväxt. Under 2016 kommer, enligt SKLs 

bedömning, den svenska ekonomin plana ut i en konjunkturell balans efter den 

återhämtningsfas som präglat konjunkturen de senaste åren. 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. 

 

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

arbetslöshet. Sysselsättningen beräknas utvecklas svagt efter att ekonomin uppnått 

balans. 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. 

Öppen arbetslöshet  2015 2016 2017 2018 2019 

Procent 7,4 6,8 6,5 6,6 6,8 

 
Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL), Budgetförutsättningar för åren 2016-2019 (160428) 

 Nyanlända 6.4

En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd (PUT) har 

tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge 

personen är bosatt i Sverige. För kommunen innebär det kostnader i form av: 

 

 Eventuella kostnader för försörjningsstöd 

 Stöd och service (ålderdom, sjukdom eller funktionshinder) 

 

Lerums kommun har tagit och tar emot ensamkommande barn, det vill säga barn under 

18 år som kommer till Sverige utan båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person 

som har trätt in i föräldrarnas ställe. Det gäller även barn som efter ankomsten till 

Sverige står utan sådan ställföreträdare och avser både dem med permanent 

uppehållstillstånd och asyl.  
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För kommunen innebär det följande kostnader: 

 

 Utredningskostnad 

 Kostnader för god man 

 Kostnader för vård och boende 

 Kostnader för utbildning inklusive skolskjuts och tolk 

 Eventuella extraordinära utbildningskostnader; assistentkostnader, skolskjuts för 

elever i särskola, hyra av extra skollokaler. 

 

Det finns också intäkter för kommunen som består av: 

 Ersättning för kostnader rörande ensamkommande barn 

 Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd (motsvarande 5 

prisbasbelopp per nyanländ) 

 

För perioden 2017 – 2019 så är prognosen att intäkterna kommer att motsvara 

kostnaderna. Intäkterna för ensamkommande barn beräknas till 98 mnkr per år vilket 

motsvarar de uppskattade kostnaderna. När det gäller intäkter för nyanlända så är 

prognosen mer osäker eftersom tilldelningstalen för de kommande åren ännu inte är 

fastställda men en uppskattning är att intäkterna hamnar på 27, 30 respektive 24 mnkr 

för åren i perioden vilket också beräknas motsvara de ökade kostnaderna. 
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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 är under översyn. Lerums 

kommun redovisar idag samtliga pensionsåtaganden i balans- och resultaträkningen 

medan modellen för god ekonomisk hushållning tillämpas exklusive pensionsåtaganden 

i balans- och resultaträkningen. Arbete har påbörjats med att anpassa modellen till en 

redovisning där samtliga pensionsåtaganden ingår. Förändringen har också sin grund i 

en önskan om att förändra valet av jämförelsegrupper vad avser mål och belysande 

jämförelser. 

Utgångspunkten är att målen fastställs i jämförelse med relevant kommungrupp inom 

kommunsektorn. 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 återhämtningsfas under budget- och planperioden. 

Under de två senaste åren har kommunen haft en bra resultatutveckling med starka 

resultat på 103,5 mnkr 2014 och 68,8 mnkr 2015 och bättre resultat än budgeterat. De 

höga resultaten och den lägre investeringstakten än budgeterat har gjort att kommunen 

hållit sig inom uppsatta finansiella mål. 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 2015 var soliditeten i princip 

densamma för såväl kommunen som för koncernen. 

 

Budgeterad soliditet år 2016, justerad för balanspostförändring från 2015, uppgår till 43 

procent exklusive ansvarsförbindelsen. Enligt föreslagen budget för 2017 uppgår 

soliditeten till 40 procent. Soliditeten under planåren 2018 och 2019 beräknas uppgå till 

37 respektive 35 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 2015 till 27 625 

kronor. Enligt budget och plan för 2017-2019 kommer den externa upplåningen att öka 

2017 till 36 616 kronor per invånare och 2019 kommer långfristiga skulder per invånare 

uppgå till strax över 47 000 kr per invånare.  

 

I nedanstående diagram redovisas kommunkoncernens soliditet och långfristiga skulder 

i förhållande till Sveriges samtliga kommuner. Den röda jämförelselinjen avser den övre 

fjärdedelen av Sveriges kommuner som har högst soliditet respektive lägst låneskuld per 

invånare. 
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Budgetförslaget innebär ett resultat på 53 mnkr 2017, 39 mnkr 2018 samt 51 mnkr för 

2019. Totalt innebär detta att nettokostnadsandelen uppgår till 97,6 procent för 2017 

och 98,3 procent 2018 samt 97,9 procent år 2019.  
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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. 

 

Från och med innevarande budgetår har kommunen arbetat utifrån en ny budgetmodell. 

Startfasen för budgetprocessen är den skatteprognos som presenteras i december. 

Utifrån denna beräknas den utdelningsbara ramen fram i enlighet med kraven för god 

ekonomisk hushållning som kommunen antagit.  

 

Direkt efter startfasen startar tre parallella processer. En politisk beredning drar igång 

samtidigt som förvaltningsledningen arbetar med sina prioriteringar. Förvaltningen tar 

fram budgetförutsättningar såsom internränta, personalomkostnadspålägg, årlig 

lönekompensation, eventuell prisutveckling och andra omvärldsfaktorer. 

 

Allt material presenteras på bokslutsberedningen. Målsättningen är att den politiska 

majoriteten ska definiera en beställning till förvaltningen att göra sina beräkningar 

utifrån. Nästa steg är att beställningen resurssätts. Mellan bokslutsberedningen och 

färdigt budgetförslag ges den politiska organisationen möjlighet till avstämning och 

dialog. Beslut om budget tas på kommunstyrelsens sammanträde i juni och 

kommunfullmäktige i juni. Beslutad budget är sedan det underlag som bygger 

verksamhetsplanen. Beslut om verksamhetsplanen tas i november. 
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9 Budgetförutsättningar 

 Skatter och statsbidrag 9.1

Kommunens främsta inkomstkälla är skatter och statsbidrag. Sveriges kommuner och 

landstings (SKL) bedömning är en bra utveckling av skatteunderlaget 2017 men för 

2018 och 2019 ökar skatteintäkterna inte i lika hög grad. Det beror till stor del på att 

arbetsmarknadsläget leder till svagare sysselsättningstillväxt. 

 

Nedan framgår kommunens intäktsutveckling och prognos för kommande år.  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Skatter 1 909 2 008 2 094 2 181 2 263 

Statsbidrag 204 213 201 193 183 

Summa 2 113 2 220 2 295 2 374 2 446 

Ökning 5,9% 5,1% 3,4% 3,4% 3,0% 

 

SKLs prognos för skatter och bidrag har använts i beräkningarna för budgetperioden 

2017-2019. Prognosen utgår från kommunens prognos för befolkningsutveckling och en 

oförändrad skattesats. 

2017 förväntas skatteunderlaget öka. 2017 prognostiseras skatter och statsbidrag uppgå 

till 2 220 mnkr, en ökning med 107 mnkr jämfört med prognosen för 2016.  

Skatteunderlaget beräknas öka för perioden 2017-2019. 

 Internränta 9.2

Internräntan bedöms till 2,0 procent för 2017. Kommunen avviker från SKLs föreslagna 

internränta på 1,75 procent då förvaltningen gör en annan bedömning. Det innebär att 

budgeten bygger på en internränta på 2,0 procent 2017-2019. En sänkning med 0,5 

procentenheter jämfört med föregående år. 

 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. 

För 2017 har 3,5 mnkr avsatts centralt och för planåren 2018-2019 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 

Konjunkturinstitutet anger följande procentuella förändringar av KPI: 
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Källa: SKL Budgetförutsättningar 2016-2018 (160428)  samt KI Konjunkturläget december 2015. 

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: 

 

Det innebär att verksamheterna ges en nivåhöjning på 78 mnkr under budget 2017-

2019.  

 

 

 

SKL KI

2017 1,6 2,2

2018 3,4 3,4

2019 3,0 3,6

Procentuell 

ökning

Ökning 

mnkr

2017 2,2 25

2018 2,2 26

2019 2,2 27
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10 Investeringar och nyupplåning 

En ökande befolkning medför ett ökat investeringsbehov för landets kommuner. Ett 

ökat investeringsbehov, framförallt från 2018 och framåt, återfinns hos andra kommuner 

i Göteborgsregionen med svårigheter att hålla sig inom uppsatta finansiella mål och att 

klara sig utan nyupplåning.   

Även för Lerums kommun är investeringsbehovet fortsatt högt framförallt inom 

kommunens verksamhetslokaler. Flera investeringar i verksamhetslokaler för lärande, 

både skolor och förskolor, budgeteras under 2017-2019.   

Även behovet av infrastrukturinvesteringar ökar framöver. I takt med nyproduktion eller 

utbyggnader av kommunenes verksamhetslokaler och fastigheter behövs nya 

trafiklösningar, parkeringsplatser och utbyggnad av VA-nätet.  

 

En sammanställning av förslag till investeringsbudget för perioden 2017-2019 återfinns 

bland de finansiella rapporterna. 

 Nyupplåning 10.1

Nettoinvesteringarna enligt budget och plan 2017-2019 uppgår till 1 449 mnkr och den 

förväntade upplåningen under samma period beräknas till 800 mnkr. Detta antagande 

förutsätter att genomförandegraden av investeringarna uppgår till 100 procent. 

År 2016 2017 2018 2019 

Nettoinvestering 312 475 526 448 

Nyupplåning 130 300 300 200 
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11 Finansiella rapporter  

 Driftsredovisning 11.1

 

 

VP Budget Budget Budget
2016 2017 2018 2019

Skattefinansierad verksamhet

Löneökningar 2017-2019 23 48 74 101

Strukturella åtgärder -1 0 0 0

Avsatta medel kapitalkostnadsökning 0 4 7 11

Resultatreglering 7 3 10 10

Prioriterade områden 30 30 30

Stab och utveckling 110 112 112 112

Samhällsbyggnad 112 108 108 108

Lärande 1 124 1 138 1 158 1 177

Stöd och omsorg 695 717 724 730

Räddningstjänsten 33 35 36 38

Summa skattefinansierat 2 103 2 194 2 260 2 317

Kommunens byggnader -10 -14 -14 -14

VA-verksamhet/renhållning 3 3 3 3

Summa affärsverksamhet -7 -11 -11 -11

Summa verksamheter 2 096 2 183 2 250 2 306

Finansförvaltningen

Kapitakostnadslintäkter -45 -40 -42 -44

Pensionsskuld/pensionsutb. 15 28 47 53

Övrigt -8 -8 -8 -8

Reavinster -10 -16 -16 -16

Verksamhetens nettokostnader 2 048 2 147 2 230 2 291

Verksamhet (mnkr)
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 Resultatbudget 11.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP Budget Budget Budget

(mnkr) 2016 2017 2018 2019

Verksamhetens nettokostnader

exklusive avskrivningar -1 932 -2 027 -2 106 -2 163

Avskrivningar -116 -120 -124 -128

Verksamhetens

nettokostnader -2 048 -2 147 -2 230 -2 291

Skatter 1 919 2 008 2 094 2 181

Generella statsbidrag 193 213 201 193

Finansiella intäkter 5 4 4 4

Finansiella kostnader -25 -25 -30 -36

Resultat före extraordinära 43 53 39 51

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat 43 53 39 51
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 Finansieringsbudget 11.3

 

 

 

 

 

 

  

Budget Budget Budget Budget 

(mnkr) 2016 2017 2018 2019

Drift

Årets resultat 43 53 39 51

Justering för av- och nedskrivningar 116 120 124 128

Förändring pensionsskuld inkl löneskatt -18 -10 6 9

Just. för övr. ej likviditetspåverkande poster 0 0 0 0

Förändring kortfristiga fordringar 0 0 0 0

Förändring förråd och lager 25 0 0 0

Förändring kortfristiga placeringar 15 15 15 15

Förändring kortfristiga skulder 0 0 0 0

Förändring likvida medel drift 181 178 184 203

Investeringar

Förvärv materiella anläggningstillgångar -311 -477 -510 -424

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 -311 -477 -510 -424

Finansiering

Nyupptagna lån 130 300 300 200

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 137 307 307 207

Förändring av likvida medel 7 8 -19 -14
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 Balansräkningsbudget 11.4

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Justerad budget Budget Budget Budget 

(mnkr) 2016 2017 2018 2019

Tillgångar

Materiella och immateriella

anläggningstillgångar 2 178 2 535 2 922 3 218

Finansiella anläggningstillgångar 172 165 158 150

Omsättningstillgångar 546 539 505 475

  

Summa tillgångar 2 896 3 240 3 584 3 844

Eget kapital, avsättningar

och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat 441 476 528 567

Årets resultat 35 53 39 51

Avsättningar 904 894 900 909

Skulder    

Långfristiga skulder 1 149 1 449 1 749 1 949

Kortfristiga skulder 368 368 368 368

Summa eget kapital,

avsättningar och skulder 2 896 3 240 3 584 3 844
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 Investeringsbudget 11.5

 
 

 Exploateringsbudget 11.6

 

 

 

 

  

Verksamhet Totalbudget Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar 

2016-2019 2016 2017 2018 2019

Utveckling och stab 13 730 4 010 2 960 4 250 2 510

Lärande 96 800 16 600 28 900 30 400 20 900

Stöd och omsorg 48 942 8 700 17 300 11 100 11 842

Samhällsbyggnad

Kommunala verksamhetslokaler Lärande 769 111 120 625 188 286 201 900 258 300

Kommunala verksamhetslokaler Stöd och omsorg 48 989 20 867 3 122 24 000 1 000

Kommunala verksamhetslokaler Övriga 106 500 18 500 52 000 18 000 18 000

Infrastruktur 435 307 130 527 97 942 141 038 65 800

Belysning 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Mindre investeringar på SB 6 250 1 750 1 500 1 500 1 500

VA/Renhållning 260 950 56 300 84 150 77 300 43 200

Totalt 1 790 579 378 879 477 160 510 488 424 052

Slutredovisas år Projekt Summa

2016  10 000

Tollestorp J&R

Floda 3:43

Biskopsiken

Mindre proj inom dpl

2017 Plan.Bostäder 16 000

Skiffervägen

Norra Hallsås (HP)

Aggetorp 1:21 mfl

Gamla Ramfabriken

Mindre proj inom dpl

2018 Floda Centrum 16 000

Öxeryd

Stenkullen 

Lilla Bråta

Mindre proj inom dpl

2019 Mindre proj inom dpl 16 000

Summa netto inklusive ränta 58 000
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12 Bilagor 

 Taxefinansierade verksamheterna 12.1

Kommunens verksamhetslokaler 

Resultatbudget   Budget Budget Budget Budget 

(mnkr)     2016 2017 2018 2019 

Intäkter     -237,2 -245,0 -255,0 -270,0 

Kostnader     227,0 231,1 241,1 256,1 

Fastighetsförvaltning   -10,2 -13,9 -13,9 -13,9 

 
Vatten och avlopp 

Resultatbudget   Budget Budget Budget Budget 

(mnkr)     2016 2017 2018 2019 

Intäkter                                                   -77,0 -78,5 -80,0 -82,0 

Kostnader                                   79,8 81,3 82,8 84,8 

Taxefinansierad VA verksamhet 2,8 2,8 2,8 2,8 

 
Renhållning 

Resultatbudget   Budget Budget Budget Budget 

(mnkr)     2016 2017 2018 2019 

Intäkter                                                   -30,0 -31,0 -32,0 -33,0 

Kostnader                                   30,5 31,5 32,5 33,5 

Taxefinansierad 
Renhållningsverksamhet 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 


