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Att ”bygga” en budget är ungefär som att bygga ett hus. Det krävs en stabil grund för att huset ska vara 
hållbart. Sedan måste ytterväggarna vara tryggt förankrade i grunden för att tåla väder och vind. Taket är 
den sista utposten, den som sätter guldkanten på tillvaron för de som bor i huset. Dessutom krävs det en 
interiör i huset, vilket kan liknas med kommunens olika verksamheter. Interiören, eller i en budget, 
verksamhetsplanen till budgeten, hanterar hur vi vill styra sektorernas olika verksamheter på en mer 
noggrann nivå. Verksamhetsplanen behandlas av kommunstyrelsens i november. 
 
Denna Socialdemokratiska budget bygger på våra egna tankar och förslag, delar påminner säkert om hur 
socialdemokrater resonerar i andra kommuner, och mycket är också ideologiska tankar hämtade dels ur 
vårt kommunala handlingsprogram och ur centrala socialdemokratiska texter. Vi har också bakat in 
beredningsrapporter, strategier, policys och beslut som har bärighet i en budget, ja som till och med kan 
sägas utgöra bärande element i vårt bygge. Framförallt bygger dock budgetdokumentet på förvaltningens 
förslag till budget för 2022. 
 
Att ekonomin är överordnat allt är i mångt och mycket helt rätt men för oss Socialdemokrater får det 
inte ske på bekostnad av verksamheterna i kommunen. Den kommunala verksamheten finansieras av 
medborgarna i kommunen samt staten. Med tanke på den pandemin som pågår, och dess långtgående 
effekter kommer staten att rikta statliga bidrag till kommunerna under både 2022 och 2023, och främst 
då till verksamheter som drabbats hårt av pandemin. Skatt är inget mål i sig, skattesatsen ska sättas efter 
de behov kommunen har. Inga kommunala verksamheter ska säljas ut, utan investeringar ska ske för att 
stärka kommunens kärnverksamheter; vård, skola och omsorg. 
 
Politiskt vill vi bygga en hållbar cirkulär ekonomi för Lerum, med en fossilfri budget som mål. Styrning 
och ledning ska ske tillitsbaserat, utan minutscheman och uppföljning in absurdum. 
Kommunen har ett övergripande uppdrag, att säkerställa kommunens invånare god och jämlik tillgång 
till skola, vård och omsorg. För oss Socialdemokrater är den viktigt att det är invånarna som väljer 
verksamhet, inte verksamheter som väljer invånare. För oss Socialdemokrater är den kulturella 
dimensionen den fjärde dimensionen av hur Lerums kommun blir hållbar. Därför innehåller vår budget 
även hållbar kultur. 

 

2019 nådde utsläppen för växthusgaser sin högsta nivå någonsin. 2020 blev det varmaste året som 
uppmätts. Vi socialdemokrater vill lämna efter oss en kommun som är hållbar även för våra barnbarn 
och barnbarns barn. Därför är satsningar på att uppfylla hållbarhetsmålen högsta prioritet i vår 
socialdemokratiska budget. 

De 17 globala målen, måste brytas ner för att vi som medborgare i Lerums kommun ska kunna bli den 
hållbarhetskommun vi Socialdemokrater vill ha. De 17 målen i agendan lägger grunden för vårt 
övergripande mål – jämlikhet för alla. 

Att uppfylla de 16 svenska miljökvalitetsmålen anser vi inte vara en målsättning utan ett krav, för att 
kunna lämna över en hållbar kommun till våra barnbarn och barnbarns barn. 
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Beredningen för klimat, miljö och naturvård, konstaterar i sin beredningsrapport att Agenda 2030 kan 
hjälpa Lerum som kommun att bryta ner komplexa samband till hållbar omställning för och med våra 
invånare. 

Med beredningsrapporten som grund antog fullmäktige beslutet att vi ska använda Agenda 2030 som 
språk, verktyg och ramverk för prioritering i budget, verksamhetsplan och annan styrning. Därför är 
socialdemokraternas budget för 2022 återigen uppbyggd runt Agenda 2030. 

Tillsammans kan vi i Lerums kommun ställa om till en hållbar kommun. Det är viktigt att politiken ger 
möjlighet till omställning och att kommunen är en förebild, bollplank och kompetensförsörjare i arbete 
med Agenda 2030. 

Ännu är beslutet om att Lerums kommun ska bli Sveriges ledande miljökommun giltigt. Därför måste en 
budget antagen i fullmäktige säkerställa att hållbarhetsmålen uppnås. Alla de tre dimensionerna, 
ekonomi, ekologi och social hållbarhet som finns i visionen ska täckas in. Med tanke på det ekonomiska 
läget Lerums kommun befinner sig har vi Socialdemokrater dessutom lyft in en fjärde dimension av 
hållbarhet, kultur, som ett prioriterat område i vår budget för 2030. 

Dessutom säkerställer vår socialdemokratiska budget ledorden i visionen, hållbarhet, kreativitet och 
inflytande. I den medborgarundersökning som görs varje år, konstateras kommunens invånare att 
inflytande är ett område som måste prioriteras.  

Målbild 2040 är en samling framtidsberättelser som syftar till inspel i framtagandet av en ny 
översiktsplan. Målbild 2040 är framtagen av en beredning och beslutat av fullmäktige, vilket gör att dessa 
berättelser fortfarande gäller och har ett tidsperspektiv på 20-30 år framåt i tiden. Detta styrdokument 
ska ersättas av en ny översiktsplan. 

 

Även för oss som kommun måste vi genom politiska beslut bryta den växande ojämlikheten som breder 
ut sig i spåren av den pandemi som drabbat många av kommunens invånare och verksamheter. Vi måste 
fortsätta att minska de ekonomiska klyftorna genom socioekonomiska satsningar på olika områden.  

Det ska inte finnas några skillnader när det gäller utbildningsmöjligheter, rätt till vård och en jämlik 
omsorg i Lerums kommun. 

När det gäller fullföljda studier är det både folkhälsa och en källa till individens möjlighet till ett jämlikt 
arbetsliv. 

Ett jämlikt Lerum skapar tillit för kommunens invånare. En tillit som gör att kommunens invånare kan 
hjälpa till att uppfylla de miljö-, social- och ekonomiska målen som återfinns i Agenda 2030. 

Lerums kommuns jämlika verksamheter ska främja långsiktighet, samverkan, helhetssyn, inflytande, 
hälsa, delaktighet men framförallt deltagande på lika villkor för kommunens alla invånare. 
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Lerums kommun ska vara ett föredöme på jämställdhetsområdet och en öppen och välkomnande 
kommun där alla människor ska känna sig trygga oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning och 
könsidentitet, ålder, funktionsvariationer eller religion. Vi ska vara en bra arbetsgivare och ge god och 
jämställd service till alla kommuninvånare. Vi ska utveckla ett strategiskt arbete mot rasism, fördomar 
och diskriminering. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lerum ska vara en kommun i framkant – jämställd och hållbar. En i verklig mening modern kommun.  
Vi arbetar med fyra hållbarhetsdimensioner (ekonomisk, social, ekologisk och kulturell) som bas i ett 
brett utvecklingsområde. Vår viktigaste tillgång är alla kommuninvånare. Alla ska kunna ta del av och 
bidra till en positiv utveckling. Genom att minska ojämlikheten och se till att alla kan ta aktiv del i bygget 
av Lerums kommun skapar vi tillsammans en jämställd och långsiktigt hållbar kommun.  
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Lerum är en rik kommun, inte minst rik på fin natur! 
Naturen är en viktig resurs, nu och för framtida generationer.  
Lerums invånare har nära till naturupplevelser såsom skogsvandringar, 
bärplockning och bad, men även andra har möjlighet att uppleva den fina 
naturen. Därför finns det goda möjligheter för lokala företag att ta hand om 
dessa ekoturister och att utvecklas med dessa i åtanke.  Så förutom 
upplevelser kan vår fina natur, innebära arbetstillfällen. 
 
Naturen är viktig på många fler sätt, den förser oss bland annat med mat 
och dricksvatten. Naturens våtmarker kan hjälpa oss att ta hand om 

översvämningar, minska erosion i vattendrag (rasrisker). Våtmarkerna är dessutom värdefulla under 
perioder med torka samt att de ger en bra boendemiljö för olika växt- och djurarter. 
 
Bin och andra insekter, som behövs i det lokala jordbruket för pollinering, mår 
bra av ängsmarker, marker med naturbete men även skogsmark.  
Vår skog hjälper oss att rena luften, bindakoldioxid och ger oss byggmaterial, 
pappersråvara och bränsle. Skogen dämpar också buller från exempelvis 
biltrafiken.   
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

Barnen har rätt till en bra och jämlik start i livet som skapar framtidstro och hopp. Kommunens 
verksamheter ska ha ett tydligt kompensatoriskt uppdrag gentemot barnen. Barnen ska vara i främsta rummet 
och för att införliva det ska vi inkludera barnen till delaktighet och påverkan i de beslut som berör dem.   
För oss är det viktigt att barn och unga har möjlighet att välja sin egen framtid oavsett bakgrund.   
  
Barnen har rätt till personal som har möjligheten att utveckla bästa möjliga metoder för att se barnens unika 
egenskaper. Lärarna ska få vara lärare. Utrymmet för undervisningen måste öka och eleverna ska kunna 
mötas och utmanas i sin nyfikenhet på kunskap. Fler goda lärare uppnår vi genom ett aktivt arbetsgivararbete 
i hela förvaltningen. 
  
Barnen har rätt till utvecklande kreativitet genom god tillgång till kultur, fritid och föreningsliv. Möjligheterna 
att röra sig och ta plats i det offentliga rummet ska vara utgångspunkt när kommunens infrastruktur planeras. 
Trygghet ska känneteckna föräldrars känsla kring att låta sina barn växa upp i Lerum.  
 
Barnen har rätt till de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar livsstil och hållbar 
utveckling. Den framtida gymnasieutbildningen utgör en knutpunkt och mötesplats i mitten av ett lärcentrum 
där stora delar av närsamhället är delaktigt. 
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Barnen har rätt till att all personal i skolan arbetar enligt skolans värdegrund och slår larm om ett barn far illa 
och är redo att säga ifrån vid kränkningar och mobbning.  

Barnen har rätt till giftfri och näringsrik skolmat.  
 

Förskola 

● Lågt antal barn i förskolegrupperna.  

● Tillgång till öppen förskola finns i alla större tätorter.  

● Personalens möjlighet till kompetensutveckling ska stärkas 

 

Skola 

● Läxhjälp ska erbjudas i samband med både grundskola, fritids samt på gymnasiet.  

● Oavsett vilken skola i kommunen eleverna är placerade på, ska eleverna kunna åka 

kollektivt, kostnadsfritt, för att ta del av det kommunala utbud som inte finns runt den egna 

skolan.  

● Alla barn ska uppnå kunskapskraven för godkänd nivå. 

● Lovskola ska erbjudas de barn som behöver. 

● För att motverka utanförskap och medverka till en god folkhälsa, måste resurser avsättas till 

fullföljda studier.  

Gymnasiet 

● Gymnasiet utvecklas till lärcentrum 

● Gymnasium 2040 ska börja förberedas med förslag kring utbildningsutbud, platstillgång 
och lokalisering av undervisningsbyggnader i kommunen. 

Övrig skolverksamhet 

● Fritidsgårdsverksamhet ska finnas i alla kommundelar. 

● Elevhälsovården förstärks. 



7 
 

● Arbetet mot mobbning förstärks i samtliga av kommunens skolformer oavsett huvudman. 

● Det drogförebyggande arbetet ska genomsyra högstadie- samt gymnasieverksamheten. 

● Barn med behov av särskilt stöd fångas upp och erbjuds tillräckliga insatser.  

 
Alla människor ska känna sig inkluderade i Lerums kommun. Samhället ska anpassas efter våra invånares 
behov och inte tvärtom. Samhället ska inte utformas så att det skapar hinder utan möjligheter till 
inkludering av alla i samhället. Ett exempel på detta är att erbjuda alla äldre personer samt personer med 
funktionsvariationer möjlighet till fria resor med kollektivtrafiken i kommunen för att ges möjlighet till 
inkludering. Vi vill även att färdtjänsttaxan ska likställas med kollektivtrafikstaxan då det inte ska vara 
dyrare att åka färdtjänst istället för kollektivtrafiken.  
 
Vi skall skapa trygghet och stöd för äldre i behov av omsorg både för de som har funktionsvariation 
samt invånare som har svårt att hitta egen försörjning. 
 
Vi skall skapa en äldreomsorg där du känner dig trygg, där du har en tillit att få möta kompetent personal 
och där du får vara delaktig. Vi kommer att satsa på att bygga olika former av bostäder för äldre och 
utveckla ett äldrecenter i Höjdenområdet. Äldrecentret ska vara både en mötesplats för våra äldre men 
även en plats där man kan få information om stöd och hjälp som finns i kommunen.  
 
Personalen inom omsorgen är en viktig byggsten för att verksamheten ska fungera. Vi vill att personalen 
ska ha trygga anställningar, vilket innebär tillsvidare anställningar samt att heltid ska vara norm. Vi vill 
även att personalen inom omsorgen ska ha möjlighet till kompetensutveckling, slippa delade turer samt 
ha en lön som de kan leva på. Vi vill även att fler personer anställs inom omsorgen så att de som redan 
arbetar får fler kollegor vilket möjliggör bättre omsorg för kommunens invånare.  
 
Alla människor i världen har behov av att få näringsrik kost och äldre har i de flesta fall ett större behov 
av att få en näringsrik, giftfri och varierad kost för att få en bra ålderdom. Vi vill att alla äldreboenden 
ska servera en näringsrik, giftfri och anpassad kost till alla boende. 
 
Vi vill se att kommunen fortsätter att arbeta kring att folkhälsoarbetet inkluderar alla barn, unga samt 
vuxna som lever med funktionsvariationer. Vi vet att människor med funktionsvariationer är 
överrepresenterade när det gäller psykisk ohälsa samt att känna delaktighet och inkludering i samhället, 
vilket är en central hälsofråga. Därför är det viktigt att höja den allmänna kunskapen och medvetenheten 
inom området för att nå de folkhälsopolitiska målen och en jämlik hälsa. 
 
De invånare i Lerums kommun som kan arbeta och försörja sig själv ska arbeta men det är också viktigt 
att de invånare som har behov av ekonomiskt stöd från kommunen får det. Det är även viktigt att det 
stödet som invånarna får från kommunen möjliggör en skälig levnadsnivå. Invånarna får stöd i att 
komma i arbete om de kan arbeta. En ökad andel invånare i arbete medger ett minskat behov av 
försörjningsstöd i kommunen. De som kan arbeta ska arbeta.  
 
Många anhöriga i kommunen är ett stort stöd och en stor trygghet till sina nära. Anhöriga till personer 
med olika behov ger ett stöd till sina nära som eventuellt hade behövts från kommunens omsorger om 
den anhöriga inte hade haft möjlighet att stötta. Dessa anhöriga kan ha behov av stöd i form av olika 
insatser från kommunens sida. Det kommunala anhörigstödet utvecklas genom olika insatser, exempelvis 
flexibel växelvård med utökade platser. 
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● Familjecentraler införs i alla kommundelar. 

● Bostäder för äldre tryggas i hela kommunen.  

● Äldrecenter i Höjdenområdet med såväl tryggt boende som information om samhällets stöd till 

äldre införs. 

● Anhörigstödet utvecklas och stärks. 

● Fria resor med kollektivtrafiken för pensionärer i kommunen ska behållas. 

● Fria resor med kollektivtrafik för de med funktionsvariationer utreds. 

● Kostnad för färdtjänstresor jämställs med kollektivtrafikkostnader.  

● Skapa kommunala beredskapsanställningar för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

● Trygga anställningar (bland annat innefattande tillsvidare och heltid) prioriteras inom 

kommunens verksamheter. 

● Kompetensutveckling möjliggörs i ökad utsträckning för kommunens personal. 
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Lerums Vision 2025 är målbilden för vår politik när det gäller klimat och miljö. Vi Socialdemokrater vill 
att Lerum skall bli en förebild i Sverige att klara de 16 nationella miljömålen. Minskade utsläpp av 
växthusgaser, en giftfri miljö, en ekologisk livsmedelsproduktion och en ökad biologisk mångfald skall 
skapa ett långsiktigt hållbart Lerum. Vi har höga ambitioner för kommunens miljöarbete. Den egna 
organisationen ska vara ett föredöme. Därför ökar andelen ekologisk och giftfri odlad mat, Lerums 
kommun har som ambition att vara bland de främsta i landet. 
  
Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel, och är därför viktigt att skydda. Att 
trygga en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och hälsomässigt säkert vatten kräver i grunden ett väl 
fungerande grund- och ytvattensystem som når god status enligt EUs ramlag för kemisk och ekologisk 
status. 
 
Lerums kommun ska ha ett naturvårdsprogram där bland annat skapandet av fler våtmarker och 
biologisk mångfald är viktiga ställningstaganden.   
 
Den tätortsnära natur vi har idag ger oss innevånare välbefinnande och naturupplevelser. Vi ska ha en 
plan för hur kommunen genom inköp, markbyte eller på annat sätt säkrar så att tätortsnära skogsnatur 
inte kalavverkas. Det är en viktig del i arbetet med folkhälsa. Kommunens skogsmark ska skötas på ett 
modernt ekologiskt sätt och ha en bibehållen areal; över tid tillgänglig för kommunens invånare. 
 
Vi vill att Lerums kommun utvecklar vandringsleder, gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. För att 
minska klimatpåverkan ska kommunens alla fordon vara fossilfria. 
 
Kommunen är med i flera nätverk som arbetar med att förverkliga det långsiktigt hållbara samhället. Vi 
vill använda den möjligheten att snabbare nå vår Vision 2025 och de nationella miljömålen. 
 
Vi har nytta av naturen på många olika sätt, detta kallas ekosystemtjänster. Vi socialdemokrater vill att vi 
tar tillvara naturen i Lerum, på ett ansvarsfullt sätt, så att vi utnyttjar, skyddar och utvecklar dessa 
ekosystemtjänster medan de finns kvar! 
 
 
 
 Till exempel:   Till exempel:   Till exempel:  
 • spannmål   • pollinering   • friluftsliv 
 • dricksvatten  • vattenrening   • hälsa   
 • trävirke    • klimatreglering  • turism 
 • bioenergi   • luftrening   • naturarv 
 

 
Behövs för att övriga ekosystemtjänster ska fungera, exempelvis:  

• fotosyntes • vattnets kretslopp • produktion av näringsrik jord (nedbrytning av växter) 
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● Kommunen genomför kraftfulla satsningar på solenergi genom investering av solceller på alla 

kommunala byggnader där det är relevant.  

● Öka energieffektiviteten bland kommunens medborgare. 

● Kommunen har tydliga ägardirektiv för sina bolag som styr mot långsiktig hållbarhet. 

● Skydda och återställa vattenrelaterade ekosystem.  

● Starta planering för nya våtmarker. 

● Öka andelen kommunägd skogsmark i tätortsnära skogsområden.      
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● Ta fram en lokal livsmedelsförsörjningsplan som bl.a. innehåller stöd till lantbrukare att ställa om 

till giftfri odling och till småskalig grönsaksodling i våra hem eller i kolonilotter.  

● Kommunen stöttar utveckling av lokalt lantbruk som hållbar näring. 

● Öka andel ekologisk och giftfri odlad mat. 

● Minska matsvinnet 

● Ingen tillförsel av giftiga kemikalier sker till mark och vatten. 

● Utreda möjligheterna till fossilfri drivmedelsproduktion i kommunen. 

● Genomföra de åtgärder som specificeras i det kommunala naturvårdsprogrammet  

● Utvärdera utfall av Energiplan 2020 samt framarbeta ny energiplan  

 

3.5 Näringsliv 
Lerums kommun ska aktivt och intensivt arbeta med näringslivsutveckling. Vi ska hela tiden arbeta med 
att värna både det näringsliv som finns i kommunen men även för att nya företag och branscher 
etableras och stannar kvar i kommunen. Med förbättrad infrastruktur skapas ytterligare möjligheter för 
lokalt företagande. Vi ska verka för schysta villkor och tydliga miljökrav vid upphandlingar. Samarbete 
med näringsliv och tydliga upphandlingar är viktiga verktyg i ett offensivt näringslivsfrämjande arbete.   
 
Samhällsbygget tar sikte på framtiden. Viktigt är stark ekonomisk tillväxt, full sysselsättning, socialt och 
ekologiskt hållbar utveckling. Kommunens upphandlingar ska ta tillvara de tre hållbarhetsbegreppen. 
 
Med anledning av den pågående pandemin så ökar arbetslösheten för vissa grupper på arbetsmarknaden. 
Därför vill vi Socialdemokrater stimulera och öppna upp för socialt företagande i kommunen. Det 
behövs också ett samarbete civilsamhällets olika aktörer och tydliga IOP:n. IOP som förövrigt behöver 
behandlas förvaltningsövergripande. 
I samarbetet med det lokala näringslivet ska feriearbeten och praktikplatser erbjudas till gymnasieelever 
för att locka till ett kommande yrkesval. 
Företag verksamma inom besöksnäringen och lantbruk ska utvecklas i linje med kommunens vision och 
Agenda 2030. 
Arbetsmarknadsenheten har ett stort verksamhetsövergripande ansvar både för kommunen i olika 
sammanhang och även för den enskilde kommuninvånaren, vilket kräver en förvaltningsöverblickande 
helhetssyn.  
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● Gymnasieungdomar i Lerums kommun ska erbjudas feriearbete 

● I samarbete med lokalt näringsliv ska tillräckligt med praktikplatser tillhandahållas i kommunen.  

● Lokalt hållbart företagande ska främjas. 

● Utveckla socialt och ekologiskt hållbar besöksnäring. 

● Utveckla arbetsmarknadsenheten som centralt placerad enhet. 

● Nya verksamhetsområden utvecklas baserat på beslut i ÖP.  

● Kommunen stöttar utveckling av lokalt lantbruk som hållbar näring. 

● Socialt företagande stimuleras. 

 
 

Det är viktigt att det blir blandade upplåtelseformer i bostadsbyggandet. Vi måste börja att bygga fler 
hyresrätter för klara behovet för alla som behöver. 
För oss är det självklart att bostadsbyggandet är energismart och ekologiskt och socialt hållbart. Vi är 
positiva till att bygga i trä som en del i att uppfylla klimatstrategin.  
 
Bostäder ska byggas i alla kommundelar och vi ska medverka till att lokala byggföretag vill bygga i 
Lerums kommun. Det kommunala planprogramsarbetet tar höjd för kommande samhällsutveckling och 
det finns tillräckligt med fördjupningar av översiktsplaner och detaljplaner för att motsvara behovet av 
bostäder. 
 
Strategiska markköp ska vara en viktig del av kommunens bostadspolitik. 
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● Variationen i upplåtelseformer i bostadsbyggandet ökas. 

● Hyresrätter prioriteras i detaljplaner och bostadsbyggande. 

● Hållbara bostäder till rimligt pris. 

● Stimulera till att bygga i trä. 

● Öka de strategiska markköpen. 

● Beslut skall fattas i planprogramsarbete inom översiktsplaneutpekade områden inom Floda, 

Gråbo och Lerums centrala tätorter. 

● Det delägda kommunala bostadsbolaget (Förbo AB) får i uppdrag att öka byggnationen i 

kommunen. 

Lerum ska vara en attraktiv och framgångsrik fritidskommun. Ett varierat utbud både i kommunens regi och 
i föreningslivet ska erbjudas, där kommuninvånare med olika bakgrund kan mötas. Med aktiviteter i hela 
kommunen ser vi fritiden som en viktig hållbarhetsfaktor. Detta gör Lerum attraktivt för boende, besökare 
och företag. Ett varierat fritidsutbud med såväl kultur som rörelse i fokus ger ett tydligt till folkhälsan – 
därför behövs såväl kulturhus som utökad satsning på idrottscenter i Stenkullen. Vidare behöver planering 
starta för att möta 2040 års behov av idrottsområden. Nya leder och bevarandet av den tätortsnära 
rekrekationsmarken är i tydliga åtaganden som vi gör för att bidra till en fritid där varje individ ska kunna 
uppfylla sina behov.  
 
Genom ekonomiskt stöd till föreningslivet och investeringar i olika anläggningar i alla kommundelar skapas 
förutsättningar för en meningsfull fritidsverksamhet.  
 
Det finns ett behov av fler mötesplatser, gärna i grönområden där invånarna kan mötas.  
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• Ridleder fortsätter att utvecklas 

• Vandringsleder byggs så att vi får ett sammanhållet nät av leder i kommunen.  

• Lekplatser för barn och unga, likt Spindelskogen i Floda byggs i alla kommundelar.  

• En simhall byggs och lokaliseras Stenkullen. 

• En komplement-ishall byggs och lokaliseras i Stenkullen.  

• En boulebana inomhus anläggs.  

• Gröna korridorer (även benämnda gröna kilar) säkras som garant för tillgång till den tätortsnära 

rekreationen för alla genom detaljplanearbetet. 

• Sommarlovskort för barn och unga i kollektivtrafik. 

• En ny racketanläggning byggs i Stenkullen 

• Fritidsgårdsverksamhet ska finnas i alla kommundelar. 

• Friluftsplan tas fram för kommunen 

 

Kultur och kulturarv är för är för oss Socialdemokrater det fjärde benet i hållbarhetsdimensionerna. 
Utan ett rikt kulturliv är det svårt att uppnå det goda livet byggt på målen i Agenda 2030. 

Lerums kommun har med sin rikt varierande landskapsbild varit attraktivt för människor sedan 
bronsålder, de första bosättarna har lämna spår efter sig längs Mjörns stränder och Lärjeåns 
avrinningsområde. I Gråbo, gamla Stora Lundby socken, finns resterna av den smalspåriga järnväg som 
kallades Västgötabanan. Den gamla banvallen har blivit en väl utnyttjad gång och cykelbana. 
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Senare hittar vi lämningar av tidiga industribildningar med tillhörande bosättningar längs Säveån, då som 
nu en stor källa till fossilfri energi. Garveriet i Floda är en verksamhet som idag strävar efter en hållbar 
profil och varit en del av platsutvecklingen i Floda som lyfter fram vårt kulturella matarv med butiker 
och restauranger som förädlar lokalproducerade produkter. 

Den största industrin som kommunen haft återfinns i Tollered, vars industribyggnader idag innehåller 
annan form av näringsverksamhet med hotell och affärer som bas. Tollered som ort innehåller en mängd 
byggnader som utgör stommen i kommunens kulturarv och för oss Socialdemokrater är det av vikt att 
bevara dessa. 

Ett av de största prioriterade målen i den socialdemokratiska budgeten är ett kulturhus, med plats för ett 
väl varierat utbud av kulturella aktiviteter, centralt beläget i kommunen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

● Ett kulturhus byggs centralt i kommunen. 

● Kommunens kulturmiljöprogram uppdateras. 

 
 

Lerums kommun ska vara en jämställd och diskrimineringsfri arbetsgivare där tillsvidareanställning och heltid 
ska vara norm. Med hög kompetens, bra arbetsvillkor för medarbetarna, och ett gott ledarskap som tas 
tillvara i en lärande organisation, skapar vi kvalitet i kommunens verksamheter. Vi ska ha en nära samverkan 
med de fackliga organisationerna. En arbetsgivare i framkant kräver långsiktiga strategier för 
kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Vi måste följa upp att vi som kommun följer den av kommunen 
undertecknade CEMR deklarationen. När det inte längre är ett krav på så kallade jämställdhetsplaner måste 
kommunen arbeta förebyggande och aktivt med att förebygga alla de sju diskrimineringsgrunderna. 
 
Lerums kommun ger den som står långt ifrån arbetsmarknaden arbete. 
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● Kraftiga arbetsmiljösatsningar, med en aktiv förebyggande företagshälsovård.  

● Tillsvidareanställningar på heltid ska vara norm vid alla anställningar.  

● En friskvårdspeng som möjliggör en hälsosam livsstil.  

● Styrning och ledning sker tillitsbaserat.  

● En hållbar kompetensförsörjningsstrategi tas fram.  

● En utbyggd arbetsmarknadsenhet återfinns centralt placerad i organisationen. 

● Alla anställda i kommunen ska kunna gå till jobbet utan att utsättas för hot, våld eller trakasserier. 

● Aktivt arbeta för jämställda löner. 

● Lagar, avtal och förordningar ska följas vid upphandlingar, anställningar och drift av verksamhet. 

 

För oss Socialdemokrater är det självklart att vi ska fortsätta med det goda integrationsarbetet, men vi 
ska också vara tydliga att ställa krav. Alla som kan jobba ska jobba – oavsett vem man är. 
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● Erbjud matchning mellan arbetslösa ungdomar och behovet av arbetskraft i 

Lerum. 

● Koppla ihop nyanländas SFI-utbildning i näringslivssamverkan med 

arbetsplatser i Lerum för praktik. 

● Att ordna permanenta bostäder till dessa nya Lerumsbor är en prioriterad fråga. 

Utveckla en strategi för att skapa en jämlik och likställd folkhälsa i Lerums kommun. Vi satsar på 
förstärkt elevhälsovård och all verksamhet för barn och unga ska ha ett barnhälsoperspektiv. Rörelse och 
kreativitet är viktiga bidrag till folkhälsan. 
Familjecentraler är en viktig hälsoverksamhet och vi verkar för att det ska finns familjecentraler alla 
kommundelar. Som en del i utvecklingen av familjecentralsarbetet vill vi starta öppen förskola någon 
gång per vecka i samtliga kommunorter.   
 
Tandvården har en unik möjlighet att komma i nära kontakt med barn. Genom att etablera 
folktandvården på familjecentraler, så ökar möjligheten att fånga upp de barn som far illa i ett tidigt 
skede och ge stöd till både barn och vårdnadshavare.  
 
Vi vill göra det drogförebyggande arbetet kraftfullare och det ska bli en mycket tydligare del i arbetet 
med barn och ungdomar. 
 
Alla invånare skall ha tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, 
i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsvariation. Grönområden, 
gröna kilar, är också viktiga för flera ekosystemtjänster. 
 
Det är viktigt att säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs 
för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen. 
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Frågor om folkhälsa, jämställdhet och jämlikhet ska tydligt integreras i alla kommunala beslut 
● Kraftiga arbetsmiljösatsningar genomförs, med en aktiv förebyggande företagshälsovård.  

● Heltidsanställningar ska vara norm vid alla anställningar.  

● En friskvårdspeng till kommunens anställda som möjliggör en hälsosam livsstil.  

● Familjecentraler införs i alla kommundelar – både traditionella och med fokus på äldre. 

● Insatserna stärks för att förebygga och behandla drogmissbruk. 

● Bevara de gröna korridorer som finns och i alla detaljplaner skapas gröna korridorer. 

● Utveckla folkbildningen om hållbara livsstilar 

 
 

Upplevd trygghet, utsatthet för brott och faktisk säkerhet i det offentliga rummet handlar ytterst om den 
enskildes tillit, förtroende, social förankring och delaktighet. Vi vill därför samverka brett om de 
utmaningar som finns. Trygghet är en förutsättning för det jämlika samhällsbygget, det kan inte skapas 
med skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. Istället behöver vi samlas för att minska 
klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i Lerums kommun. 
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För oss Socialdemokrater är det förebyggande arbetet mot att motverka utanförskap den högst 
prioriterade sociala hållbarhetsdimensionen i en jämlik kommun. 
Det handlar om att ge förutsättningar för förvaltningen att starta upp fritidsgårdar, fullföljda studier och 
att arbeta drogförebyggande. Trygghet är att se till att ingen hamnar i utanförskap med anledning av 
missbruk i någon form. 
Trygghet handlar om att alla kommunens invånare ska må bra och kunna må bra. 
 
Med ett aktivt fältarbete och fritidsgårdar som är öppna alla kvällar och helger så skapas ett samhälle där 
rekrytering till kriminella gäng försvåras. 
 
Rent, tryggt och snyggt är ett slitet mantra i platsutvecklingskretsar men vi Socialdemokrater vill återigen 
sätta fokus på området genom lägga till ordet tillgängligt. Vi tror på ett samhälle tillgängligt för alla. 
  

● Den upplevda tryggheten ökar i Lerums kommun genom ett hållbart sätt att använda våra 
gemensamma rum – kommunen underlättar folks rörelse i kommunen oavsett tid på dygnet för 
att på så vis medge närvaro och minskat utrymme för oroselement.  

● Ordningsstadgan för kommunen revideras 
● Formerna för medborgarens inflytande i kommunen utvärderas och stärks – exempelvis utreds 

extern visselblåsarfunktion och digitalt tillgängligt diarium. 
● En hållbar, ren och tillgänglig lokalmiljö upprätthålls i hela Lerums kommun. 
● Lerums kommun antar och arbetar aktivt med: Nollvision för mäns våld mot kvinnor. 

 
  



20 
 

För 2022 har kommunen en nettokostnadsandel på 98,0% - detta ger en total uppfyllelse av det riktvärde 
som kommunen förhåller sig till under en tioårsperiod och ger samtidigt nödvändigt utrymme för 
satsningar där det som bäst behövs. 

 
 
 
 
  

Vårt förslag 

    

VP 2021 2022 

Kostnader     

Gemensamma nettokostnader     

Finansförvaltningen 53 700 53 700 

Resultatreglering -3 000 -3 000 

      

Fördelade nettokostnader     

Förvaltningsgem -4 000 -10 000 

Revision  -2000  

KS-reserv -10 000 0 

Sou -180 200 -183 440 

Lär -1 377 600 -1 441 080 

SB -184 800 -192 758 

SO -826 300 -884 045 

      

Totala kostnader -2 532 200 -2 662 323 

Lerums resultat 60 300 57 678 
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Kommunen förhåller sig till en total koncernsoliditet på 18% som lägsta gräns och i dagsläget befinner vi 
oss kring 25% med en ökande trend över tid. Dvs vi lagrar pengar på hög som kan investeras i vår 
gemensamma välfärd med dessa Socialdemokratiska investeringarna över den kommande perioden ser vi 
att vår kommun kan få en nödvändig utveckling utan att riskera soliditetsmålet. 

 

 

Totalt miljoner kronor 
Budget 

2020  
Utfall 
2020 

Budget 
2021  

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Framtagna investeringskalkyler 539,6 296,1 558,6 621,0 657,4 497,0 

Investeringsbudget  431,8  446,9 498,4 526,0 398,0 

Driftskonsekvenser       34,0 41,0 27,0 


