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1 Förord
Lerums kommun är en fantastisk plats att leva och bo på. 
Här lever vi kommuninvånare i det gröna och det blåa och 
hit	vill	allt	fler	människor	flytta	för	att	ta	del	av	allt	det	som	
vår kommun har att erbjuda. Vår kommun är en kommun 
som har höga ambitioner att skapa möjligheter och god 
service för nuvarande och blivande kommunmedborgare, 
företagare och besökare. I Lerums kommun sker utveck-
lingen på ett hållbart sätt där befolkningstillväxten sker i 
samma takt som utbyggnaden av kommunal service, så 
som skola, omsorg, infrastruktur med mera. I vår kommun 
ska	det	också	råda	balans	mellan	våra	olika	trafikslag	och	
trafiksystem	som	möjliggör	såväl	tillgänglighet	som	frihet	
för individen att röra sig fritt i vårt samhälle. Detta innebär 
att vårt samhälle också i framtiden ska möjliggöra för alla 
trafikslag,	även	bilen.
 
Lerums kommun fortsätter sätta kvalité och effektivitet 
inom välfärdens kärna som ett prioriterat politiskt område. 
Genom ett tydligt kvalitetsarbete och en serviceinriktad 
verksamhet upplever våra barn, unga och omsorgstagare 
en hög nöjdhet att vara stolta över. Kvalitetsarbetet inne-
bär också att anhöriga till omsorgstagare alltid vet att deras 
anhöriga får den stöd och hjälp de behöver. I detta ligger ett 
stort fokus på att omsorgen av demenssjuka är i toppklass 
och att vi ser kommunens anhöriga som en resurs att inklu-
dera i alla de processer som rör deras anhöriga. 

Lerums kommun präglas tydligt av att vara en kommun 
med många småbarnsfamiljer. Därför ska Lerums kommun 
fortsätta bedriva en förskoleverksamhet med hög kvalité där 
varje barn får den omsorg och det stöd som behövs för att 
utveckla	sin	unika	förmåga,	nyfikenhet	och	kunskap.	Därför	
satsas det också mer än någonsin på förskolan där Lerums 
Kommun planerar för 525 nya förskoleplatser de komman-
de nio åren. För de något äldre barnen fokuserar Lerums 
kommun på att ha en skola som ligger i framkant bland 
Sveriges kommuner. Det betyder att vår skola fokuserar 
på att varje elev ska ha möjlighet att utvecklas till sin fulla 
potential så att kunskapsresultaten i skolan fortsätter öka. 

För att nå de höga ambitioner och den höga servicegrad 
som politiken i Lerums kommun pekar ut är vi beroende av 
våra duktiga medarbetare, som är vår kommuns absolut vik-
tigaste resurs. När vi tar hand om våra medarbetare kan vi 
känna oss trygga i att våra medarbetare tar väl hand om våra 
kommuninvånare och våra verksamheters kunder. Därför 

behöver vi fortsätta arbeta målmedvetet med att ytterligare 
stärka vår attraktivitet som arbetsgivare för att säkerställa 
att våra medarbetare trivs i vår kommun och att många nya 
medarbetare vill komma hit. 

För	att	finansiera	vår	välfärd	är	vår	kommun	beroende	av	de	
som	jobbar,	och	att	fler	jobb	skapas.	Därför	är	näringslivet	
viktigt för vår kommun. Politikens tydliga vilja är därför att 
Lerums kommun ska präglas av ett bra näringslivsklimat 
med hög service och goda möjligheter för företag att växa, 
där vi erbjuder god service i samtliga kontakter med kom-
munens näringsliv samtidigt som vi bedriver en seriös och 
opartisk myndighetsutövning. Målet är att Lerums kommun 
på sikt ska bli en av Sveriges bästa kommuner att driva 
företag i. 

Lerums kommun ska fortsätta präglas av att vara en kom-
mun som tar ansvar för våra gemensamma skattemedel och 
för kommunens ekonomi. Med större krav från samhäl-
let på ökad service till våra barn, unga, vuxna och äldre 
konstaterar vi att kostnaderna riskerar att öka i en ohållbar 
takt. Därför är det viktigt att vi fortsätter ta ansvar för att 
hitta nya innovativa lösningar för att även i framtiden kunna 
erbjuda hög kvalitét, fast till en lägre kostnad. För att uppnå 
detta	ska	Lerums	kommun	vara	en	kommun	som	är	nyfiken	
på vad framtiden har att erbjuda. Många av dessa lösningar 
hittar vi i form av digitalisering. Därför är det av största vikt 
att	vi	snarast	intensifierar	arbetet	med	digitalisering	i	vår	
kommun som kan underlätta såväl våra anställdas vardag 
som våra kunder och brukare. Det är också genom god 
samverkan med såväl föreningslivet och näringslivet som vi 
kan skapa en högre kvalitet till en lägre kostnad inom vår 
gemensamma välfärd samtidigt som vi skapar stora mervär-
den för våra kommunmedborgare. 

Lerums kommun har de senaste sex åren tagit emot hund-
ratals	nyanlända	som	flytt	undan	krig,	konflikter	och	svält	
i sina hemländer. Dessa individer har Lerums kommun ett 
ansvar för att hjälpa i sin resa mot en bättre framtid. Le-
rums kommun vill skapa en hållbar integration där tydliga 
krav ställs på egenförsörjning efter etableringstiden.  

Tillsammans bygger vi Lerums kommun till en hoppfull 
plats att leva, bo och verka i.

Alliansen i Lerums kommun
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2 Kommunens övergripande styrdokument
VISION 
Lerums	kommuns	vision	är	att	bli	Sveriges	ledande	miljökommun	år	2025.	Värdeorden	kreativitet,	inflytande	och	hållbarhet	genomsy-
rar organisationen och alla beslut som fattas. För att uppnå detta måste de ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiven beaktas med 
samma tyngd som de ekologiska.
 
MÅLBILD 2040 
Målbild 2040 är en samling framtidsberättelser som syftar till att tjäna som ledstjärnor för framtagande av en ny översiktsplan och be-
skriver ett potentiellt framtida Lerum år 2040. Målbilderna är formulerade i linje med visionen. För att målbilderna ska vara en ledstjär-
na för kommande översiktsplan har de skapats med ett tidsperspektiv på 20–30 år framåt i tiden. När den kommande översiktsplanen 
antagits är tanken att den ska ersätta Målbild 2040 som övergripande styrdokument.  
 
BUDGET 
I	dagsläget	finns	inget	mandatsperiodsdokument,	däremot	finns	det	av	majoriteten	framtaget	politiska	viljeinriktningarna	för	mandat-
perioden utifrån vilka budgeten ska sätta ramen för de resurser och den verksamhet som kommunstyrelsen har i uppdrag att genom-
föra 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 kommunförvaltningen och tydliggör styrelsens plan och strategi för 
att verkställa kommunfullmäktiges uppdrag. I planen konkretiseras och prioriteras arbetet med politiska mål och uppdrag för verk-
samhetsåret.	Verksamhetsplanen	innehåller	en	ekonomisk	plan	för	året	inklusive	finansiella	mål,	samt	målsatta	indikatorer/nyckeltal	
kopplade till de politiska viljeinriktningarna för konkretisering och att kunna möjliggöra en objektiv uppföljning. 
 
ÅRSREDOVISNING 
Årsredovisningen avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den följer upp hur kommunstyrelsen genom verksamheterna 
har uppfyllt fullmäktiges målsättningar, ramar och uppdrag i budgeten. 
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3 Politisk viljeinriktning
3.1 UTBILDNING

FÖRSKOLA

I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet. Kommunens förskolor ska ha ett tydligt lärandeperspektiv och barn och föräldrar 
ska	känna	sig	trygga	med	förskolan.	Alla	förskolegrupper	ska	ledas	av	en	förskollärare	och	verksamheten	ska	organiseras	så	att	barnen	
tillbringar större delen av dagen i en mindre grupp. Det gäller framför allt de yngsta barnen.

Lerums kommun är en barnrik kommun och en växande kommun. Vi ska ha god framförhållning när vi planerar för kommande behov 
av förskolor. Vi verkar för att föräldrar själva ska kunna välja form av barnomsorg enligt sina önskemål.

SKOLA

Varje	elev	ska	ges	en	möjlighet	att	utveckla	sin	kunskap,	sin	nyfikenhet	och	sina	unika	förmågor.	På	skolorna	fortsätter	arbetet	med	att	
förbättra kunskapsresultaten. Våra välutbildade och engagerade lärare är, tillsammans med annan skolpersonal, nyckelpersoner i det 
arbetet men även föräldrar har ett ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Det är många 
faktorer som påverkar elevernas kunskapsresultat och en viktig faktor för både elever och skolpersonal är studiero. Därför ska vi fort-
sätta att förbättra studieron i skolan.
Lerums	gymnasium	är	ett	flaggskepp	i	vår	kommun	och	ska	så	vara	även	i	framtiden.	På	gymnasiet	ska	finnas	ett	modernt	och	brett	
utbud av program, som passar både den som vill läsa vidare och den som vill direkt ut i arbetslivet efter gymnasiet eller starta ett eget 
företag. Detsamma gäller Vuxenutbildningen, som ska erbjuda utbildningar som passar elevernas olika behov.

3.2 STÖD OCH OMSORG
NÖJDHET

All	verksamhet	ska	bygga	på	respekten	för	människors	lika	värde,	individens	självbestämmande	och	integritet.	Respekten	tar	sig	uttryck	
i bemötande och förhållningssätt som är av central betydelse för den enskilda individens upplevelse av den vård, service och omsorg 
som förvaltningen levererar mot både klienter, brukare och anhöriga. Erfarenhet och engagemang hos våra anställda i kombination 
med delaktighet har central betydelse för den enskilda individens upplevelse.

ANHÖRIGA

För	att	anhöriga	skall	orka	med	att	vara	ett	stöd	för	sina	nära	och	kära	behöver	kommunen	erbjuda	ett	väl	utvecklat	och	flexibelt	stöd.	
Vi som kommun behöver arbeta med att uppmuntra, stödja och förenkla. För att hela vår vårdkedja ska fungera så bra som möjligt är 
det viktigt att de anhöriga inkluderas i alla de processer som rör deras närstående.

POLITISK VILJEINRIKTNING:
I	Lerums	kommun	ska	vi	ha	förskolor	där	varje	barn	får	omsorg	och	stöd	för	att	kunna	utveckla	sin	nyfikenhet,	sin	kunskap	och	
sina unika förmågor.

POLITISK VILJEINRIKTNING:
I Lerums kommun ska vi ha skolor med höga kunskapsresultat.

POLITISK VILJEINRIKTNING:
I Lerums kommun ska nöjdheten inom omsorgerna öka.

POLITISK VILJEINRIKTNING:
I Lerums kommun ska den som vårdar en närstående få den stödjande hjälp som behövs.
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DEMENSVÅRD

Hur vi möter upp och hanterar frågor kring demens kommer vara av stor vikt inför det kommande decenniet. I Sverige lever vi allt 
längre och därför förväntas antalet dementa nästan fördubblas fram till 2050. Vi kommer även få ett ökat antal yngre personer med 
demens. Det växande antalet personer med demenssjukdom för bland annat med sig ökande krav på vården i form av resurser, kom-
petens, forskning och utveckling. Det innebär att våra verksamheter behöver anpassas för att bättre möta människor med demenssjuk-
dom, där rätt stöd och rätt insatser skall leda till att individen så långt det är möjligt skall kunna känna trygghet, leva ett aktivt liv och ha 
inflytande	i	sin	vardag.	Det	kommer	även	finnas	behov	av	att	utveckla	nyskapande	arbetssätt,	rutiner	och	implementering	av	ny	teknik	
för att möta utmaningarna.
 
3.3 BOENDE

Lerums	Kommun	är	en	fantastisk	plats	att	bo	på.	Därför	är	det	extra	roligt	att	många	människor	väljer	att	flytta	hit	såväl	som	att	stanna	
kvar.	Alliansen	vill	att	kommunen	ska	planera	för	en	långsiktig	hållbar	befolkningstillväxt	som	är	kopplat	till	behovet	av
nödvändiga investeringar i infrastruktur och kärnvälfärd. Vi vill se en stark, men balanserad tillväxt.

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.	För	Alliansen	är	det	betydelsefullt	att	individens	frihet	och	möj-
lighet	att	välja	bostad	ska	värnas.	Därför	ska	det	finnas	en	blandad	bostadsbebyggelse	i	hela	kommunen.	Villor	och	radhus	ska	blandas	
med bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. 

De	nya	bostäderna	ska	helt	enkelt	tillgodose	människors	behov	av	olika	upplåtelseformer	och	bör	finnas	i	olika	prislägen	så	flyttkedjan	
stimuleras. Vi behöver ett byggande som skapar ett samhälle där alla åldrar kan bo och trivas. Vi vill fortsatt möjliggöra för byggnation 
av	bostäder	i	hela	kommunen	och	ser	positivt	på	byggnation	även	utanför	tätorterna.	Alliansen	vill	att	varje	kommundel	ska	utvecklas	
utefter	sina	möjligheter.	Samtidigt	vi	vill	självklart	utveckla	våra	olika	centrum	med	fler	lägenheter,	stärkt	handel	och	trevliga	miljöer.
 
3.4 INFRASTRUKTUR

En	förutsättning	för	att	samhället	ska	uppfattas	som	attraktivt	är	att	det	finns	tillgång	till	goda	kommunikationer	och	en	väl	fungerande	
infrastruktur. Idag lever vi i ett samhälle som är i ständig rörelse. Utan en väl fungerande infrastruktur får människor det svårt att
ta sig till och från jobbet, barn och unga svårt att ta sig till skolan, utryckningsfordon svårt att ta sig fram till olyckan och bussen svårt 
att	ta	sig	fram	till	busshållplatsen.	Vi	vill	fortsätta	att	utveckla	kollektivtrafiken	så	den	blir	ett	positivt	alternativ	att	välja.
Befintlig	infrastruktur	ska	dock	anpassas	till	framtidens	transportmedel	och	det	ska	säkerställas	att	det	finns	tillräckligt	med	parkerings-
platser	för	både	cyklar	och	bilar	i	kommunens	tätorter.	Vi	skall	ha	bra	tillgänglighet	för	samtliga	trafikslag.	Tillgång	till	parkeringar	vid	
nybyggnation	av	flerfamiljsbostäder	kan	dock	variera	beroende	på	läge	och	behov.

Tillgänglighet	och	trafiksäkerhetsfrågor	är	viktiga	framtidsfrågor.	Alliansen	vill	därför	möjliggöra	gång-	och	cykelväg	(GC-väg)	mellan	
Aspen	och	Jonsered	och	mellan	Ingared	till	Lilla	Nääs	via	Tollered.	Vi	fortsätter	vårt	påverkansarbete	och	för	dialoger	med	Trafikverket	
för	att	även	få	till	motorvägsavfarter,	en	delregional	tvärled,	två	nya	järnvägsspår	lokaliserade	i	en	tunnel	norr	om	Aspen	samt	en	ökad	
trafiksäkerhet	på	Härskogsvägen.
 

POLITISK VILJEINRIKTNING:
Vi ska leva i en hållbar kommun där befolkningstillväxt och utveckling av service sker balanserat och i samklang.

POLITISK VILJEINRIKTNING:
I	Lerums	kommun	ska	det	råda	balans	mellan	olika	trafikslag	och	vårt	trafiksystem	ska	möjliggöra	frihet	och	tillgänglighet.

POLITISK VILJEINRIKTNING:
Som invånare i Lerums kommun ska vi kunna leva tryggt, värdigt och självständigt i alla livets faser, oavsett förmåga.
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3.5 PERSONAL

Våra medarbetare är vår kommuns viktigaste resurs för att säkerställa den höga kvalitet inom välfärden som vi vill att vår kommun 
ska leverera. När vi tar väl hand om våra medarbetare kan vi känna oss trygga i att våra medarbetare tar väl hand om våra kommunin-
vånare och våra verksamheters kunder. Genom ett målfokuserat och systematiskt kvalitetsarbete, där vi följer upp våra medarbetares 
arbetssituation	samt	inflytande	på	deras	arbetsplats	skapar	vi	goda	förutsättningar	för	att	minska	sjukfrånvaron	och	säkerställa	en	
hållbar personalomsättning. Lerums kommun ska också vara en kommun som lockar nya duktiga medarbetare som vill vara med i vårt 
samhällsbygge	och/eller	bidra	till	ytterligare	höjd	kvalitet	inom	vår	gemensamma	välfärd.	De	senaste	åren	har	bland	annat	personalom-
sättningen och sjukfrånvaron minskat. Det är en trend som ska fortsätta även under budgetåret 2021. Då det är relevant för befattning-
en/uppdraget	ställer	vi	krav	på	grundläggande	kunskaper	i	det	svenska	språket	i	tal	och/eller	skrift.	Om	det	efter	anställning	visar	sig	
finnas	behov	av	ytterligare	kunskaper	i	svenska	språket	finns	möjligheter	till	kompetensutveckling.
 
3.6 NÄRINGSLIV

Med	en	bländande	vacker	miljö,	stor	köpkraft	och	ett	mycket	gynnsamt	geografiskt	läge	har	Lerums	kommun	stora	möjligheter	att	bli	
en av de mest intressanta platserna för turism, handel, innovation och företagande i största allmänhet. Företagandet är viktigt för vår 
kommun och därför ska Lerums kommun kännetecknas av ett bra näringslivsklimat. Det är genom tillit mellan kommun, företagare 
samt kommuninvånare, tillsammans med hög servicevilja bland våra medarbetare och ett tydligt ledarskap som vi kan utveckla Lerums 
kommun till en av landets bästa kommuner att driva företag i. Företagandet bidrar till viktiga arbetstillfällen och skatteintäkter till vår 
gemensamma välfärd, men företagandet bidrar också till meningsfullhet och egenförsörjning för alla de som har ett arbete att gå till. 
Därför behöver vår kommuns arbete med att stärka näringslivsklimatet vara proaktivt i syfte att underlätta såväl start och tillväxt av 
företagande. Lerums kommun ska vara en servicekommun, med myndighetsansvar.
 
3.7 HÅLLBARHET
MILJÖ OCH KLIMAT 

Vi måste göra det enkelt och lönsamt att göra rätt för klimatet. Vi ska inte lämna över en värld till våra barn som är fattigare än den vi 
ärvde	av	våra	föräldrar.	Därför	måste	de	hållbara	valen	i	människors	vardag	präglas	av	enkelhet	och	självklarhet.	Användningen	av	fos-
sila bränslen måste fortsätta att minska i kommunen. Energirådgivning om energieffektivisering och alternativa energikällor till allmän-
het	och	företag	har	stor	betydelse.	Förutsättningarna	måste	vi	skapa	i	samverkan	med	invånarna.	Alla	måste	ta	små	steg	i	rätt	riktning.	
Alliansen	vill	säkerställa	att	det	serveras	bra	mat	till	våra	skolbarn	och	äldre	och	vid	upphandling	av	mat	ska	kommunen	ställa	samma	
krav på miljöhänsyn och djurskydd som det är på svensk livsmedelproduktion. Matsvinnet måste minskas, både vad gäller i tillagningen 
och	från	tallrik.	Att	stimulera	till	minskat	matsvinn	är	en	nödvändighet	och	har	en	positiv	klimatpåverkan.	Kommunen	måste	också	
redan	nu	anpassa	samhället	till	klimatförändringar	där	vi	ser	torka,	fler	och	värre	skyfall	med	översvämningar	som	följd.	Därför	måste	
kommunens förebyggande beredskap förstärkas, så vattentillgång säkras, översvämning samt skred och rasrisk minimeras.

POLITISK VILJEINRIKTNING:
Lerums kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare dit många söker sig och där vi har arbetsplatser som lockar fram det bästa ur 
varje medarbetare.

POLITISK VILJEINRIKTNING:
Lerums kommun ska präglas av ett bra näringslivsklimat, hög service och goda möjligheter för företag att växa.

POLITISK VILJEINRIKTNING:
I Lerums kommun ska vi verka tillsammans med hela samhället för att möta miljö och klimatutmaningarna och nå en hållbar 
framtid.
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PSYKISK HÄLSA

God psykisk hälsa är en förutsättning för ett välfungerande vardagsliv och livskvalitet. Kommunen behöver arbeta med tidiga, före-
byggande	och	samordnande	insatser	för	att	kunna	stå	rustad	inför	de	utmaningar	som	finns	när	det	gäller	psykisk	hälsa,	våld	i	nära	
relationer,	ensamhet,	suicid,	drogmissbruk,	utanförskap	och	integration	av	människor	på	flykt	från	krigshärjade	länder.	
Viktigt idag är barn och ungas psykiska hälsa. Det börjar med föräldraskapet; utan föräldrar som tar sitt fulla ansvar står vi handfallna 
inför ungas problem. Det innebär att vi behöver starta med tidiga insatser och fokusera på det friska med ett förebyggande arbete då 
sociala faktorer ofta går i arv. Det skapar möjligheter för unga att utveckla en god hälsa. 

DIGITALISERING

I Lerums kommun ska vi dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen ger. Våra interna kommunala processer ska möta utmaningar 
och problem med digitala lösningar. Kommuninvånarna ska erbjudas stöd och service med hjälp av digital teknik och en viktig del av 
digitaliseringen är välfärdstekniken. Samtidigt ska vi värna det mänskliga mötet och de kommuninvånare som vill ha stöd och service 
på annat sätt, ska kunna få det. I Lerums kommun vill vi ha en levande landsbygd och det ska vara möjligt att arbeta hemifrån. Därför 
behöver	vi	brådskande	säkerställa	tillgång	till	fiber	i	hela	kommunen.

RENT, TRYGGT OCH ATTRAKTIVT

 
En viktig förutsättning för att Lerums kommun ska vara en attraktiv plats för människor att leva, bo, verka och besöka är att vår kom-
mun präglas av att vara en ren, trygg och snygg kommun. Offentliga platser blir utsatta för onödig skadegörelse i form av bland annat 
klotter, vilket förfular de offentliga miljöerna. Därför fokuserar Lerums kommun under 2021 extra tydligt på klottersanering samt 
insatser för att förebygga skadegörelse på längre sikt.
 
3.8 INTEGRATION

Mottagande av nyanlända i Lerums kommun har varit en av vår kommuns största utmaning de senaste åren, där stora krav ställts på 
det gemensamma att ordna bostäder, utbildning och försörjning till våra nyanlända. En utmaning som inneburit, och kommer också 
fortsatt innebära, hårt arbete för att säkerställa att våra nyanlända får de verktyg de behöver för att kunna bli en viktig byggsten till vårt 
gemensamma samhälle. Lerums kommun ska vara en kommun där alla är med och bidrar efter sin absolut bästa förmåga. Därför är det 
av högsta vikt att vi fortsätter skapa möjligheter samt ställer krav på att varje individ skaffar sig en relevant utbildning, god kunskap i 
det	svenska	språket	och/eller	ett	jobb	att	gå	till	som	skapar	en	egenförsörjning	istället	för	bidrag.	Tillsammans	ska	vi	vara	en	kraft	som	
öppnar	dörrar	i	deras	resa	mot	en	hoppfull	framtid	och	som	motverkar	utanförskap	samt	skapar	möjligheter	för	fler	att	på	bästa	sätt	
bidra till vårt samhälle.

POLITISK VILJEINRIKTNING:
I Lerums kommun ska vi bygga ett socialt hållbart samhälle där våra möjligheter till en god psykiska hälsa är central.

POLITISK VILJEINRIKTNING:
I	Lerums	kommun	ska	vi	ha	en	god	integration	där	var	och	en	tar	ansvar	för	sin	framtid	genom	att	studera	och/eller	arbeta	samt	
aktivt delta i samhället.

POLITISK VILJEINRIKTNING:
Lerums kommun ska vara en ren, trygg och attraktiv kommun.

POLITISK VILJEINRIKTNING:
I Lerums kommun ska vi använda digitaliseringens möjligheter för att öka individens frihet, för att klara viktiga samhällsmål och för 
att på sikt nå ekonomisk hållbarhet.
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3.9 KULTUR

Kultur har stor betydelse för individens personliga utveckling och i Lerums kommun ska det vara nära till kulturen. Biblioteken ska 
vara attraktiva mötesplatser och Kulturskolan ska stå för både bredd och spets och skapande i olika former ska erbjudas elever med oli-
ka	intressen	och	skilda	bakgrunder.	Fokus	i	Kulturskolan	ska	vara	att	vidareutveckla	ett	attraktivt	utbud,	som	lockar	fler	barn	och	unga.	
Ett kommande kulturhus ska ge stöd och utveckling till kulturhuset i hela Lerums kommun. En stor del av kommunens kulturliv bärs 
upp av föreningslivet och andra delar av civilsamhället. Därför ska föreningsstödet fortsätta att anpassas på sätt som passar de olika 
föreningarna och ger dem förutsättningar att utveckla sina verksamheter.
 
3.10 FRITID

Idrott, motion och social samvaro är viktigt för att ha roligt och må bra, både fysiskt och psykiskt. Därför ska alla erbjudas en möjlighet 
att	röra	på	sig	och	idrotta.	För	unga	är	fritids-	och	idrottslivet	en	chans	till	utveckling	och	att	träffa	nya	vänner	och	fler	ska	ha	möjlighet	
att utöva de fritidsaktiviteter de brinner för eller vill testa på. Kommunens förskolor, skolor och omsorgsverksamheter ska uppmuntra 
idrott, rörelse och motion och idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för personer med funktionsvariation. Föreningslivet ska stödjas 
på det sätt som passar föreningarna bäst.

POLITISK VILJEINRIKTNING:
I	Lerums	kommun	ska	det	finnas	goda	möjligheter	till	en	aktiv	och	utvecklande	fritid	med	mycket	rörelse	och	social	samvaro,	där	
den goda grunden läggs i unga år.

POLITISK VILJEINRIKTNING:
I Lerums kommun ska det vara lätt att utöva och uppleva kultur och här ska den fria kulturen och kommunens kulturaktiviteter 
aktivt berika varandra.
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4 Alliansens budgetprioriteringar

ALLIANSENS SATSNINGAR PÅ SKOLAN
Alliansen	satsar	fortsatt	rekordartat	på	nya	förskoleplatser.	Totalt	525	nya	förskoleplatser	ska	skapas	de	kommande	nio	åren.	Mellan	
2021–2029	planerar	Alliansen	att	bygga	ut	grundskolan	med	minst	2210	nya	grundskoleplatser	och	400	nya	gymnasieplatser.	Tillsam-
mans med satsningarna på förskolan, grundskolan och gymnasieskolan uppskattar vi att det kommer skapas 3135 nya utbildningsplat-
ser.

ALLIANSENS SATSNINGAR PÅ NYA MÖTESPLATSER
Alliansen	i	Lerums	kommun	vill	bygga	flera	nya	mötesplatser	i	Lerums	kommun.	Exempelvis	planerar	vi	för	ett	nytt	kulturhus,	en	ny	
tennishall, en ny simhall samt en ny ishall. Satsningar på såväl våra unga som våra vuxna och äldre.

ALLIANSENS SATSNINGAR PÅ NYA ÄLDREBOENDEN
Alliansen	i	Lerums	kommun	satsar	stort	på	äldreomsorgen	i	vår	kommun.	Totalt	vill	vi	bygga	två	nya	äldreboenden	som,	tillsammans	
med	ytterligare	platser	i	våra	befintliga	lokaler,	kommer	bidra	med	cirka	200	nya	platser	för	våra	äldre	som	är	i	behov	av	en	plats	på	ett	
äldreboende. Vi vill också titta på äldreboende ur ett bredare perspektiv där vi med näringsliv och civilsamhället tittar på varierande 
boende former mellan det egna boendet och äldreboendet; allt utifrån den enskildes behov.

ALLIANSENS SATSNINGAR PÅ EN STARK EKONOMI
Alliansen	är	det	alternativ	som	tar	tydligast	ansvar	för	vår	kommuns	ekonomi.	Vi	lovar	inte	allt	till	alla,	men	vi	håller	vad	vi	lovar.	Detta	
för	att	säkerställa	att	inga	löften	står	ofinansierade.	Lerums	kommun	går	dessutom	mot	tuffare	ekonomiska	tider	när	de	fulla	effekterna	
av de ekonomiska aspekterna av pandemin drabbar oss, och då är det viktigare än någonsin att Lerums kommun styrs av en ansvarsfull 
politisk majoritet som satsar på en stark ekonomi.

ALLIANSENS SATSNINGAR PÅ MILJÖ OCH INFRASTRUKTUR
Alliansen	i	Lerums	kommun	vill	nu	säkerställa	att	möjliggörandet	av	en	ny	återvinningscentral	med	återbruksfunktion	äntligen	blir	till	
en	verklighet.	Alliansen	satsar	även	på	nya	cirkulationsplatser	och	utbyggda	GC	vägar	för	att	öka	trafiksäkerheten.



12

5 Lerums budgetmodell
Budget är ett medel för politisk styrning utifrån ett helhetsperspektiv. Budget sätter mål och inriktning för Lerums kommun och det 
budgeterade utrymmet bygger på kommunfullmäktiges antagna styrdokument om god ekonomisk hushållning i relation till aktuella 
rådande ekonomiska förutsättningar. 

5.1 BUDGETMODELL DRIFTSRAMAR
Lerums kommuns budgetmodell utgår från totalram och arbetar sig strukturerat ned till sektorsramar. Målet är en budget som med ut-
gångspunkt från ekonomiska resurser tydliggör politiska beslut och inriktningar och samtidigt optimerar helhet.  Budgetbeslut tas efter 
en årlig budgetdebatt i kommunfullmäktige av kommunfullmäktiges majoritet. 

5.2 TRE NIVÅER AV RAMAR

5.2.1 NIVÅ 1. DEN TOTALA RAMEN 
Beräkningar	av	den	totala	ramen	utgår	från	Sveriges	kommuner	och	regioners	(SKR:s)	prognoser	för	skatter	och	generella	statsbidrag	
kompletterat med egen befolkningsprognos.  

5.2.2 NIVÅ 2. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD
För att kunna beräkna verksamhetens budgeterade nettokostnad samt uppfylla kommunallagens balanskrav, måste en rad ytterligare 
ställningstaganden göras. Dessa ställningstaganden baserat på de av kommunfullmäktige antagna principerna för god ekonomisk hus-
hållning. Det handlar om att fastställa kommunens soliditet, nivå på skulder, budgeterat resultat och nettokostnadsandel.
Ställningstagande behöver även tas till vilken investeringstakt kommunen ska hålla, eftersom investeringstakten påverkar det budgetera-
de	resultatet	och	de	finansiella	målen.	
Slutligen	måste	resurser	avsättas	för	övriga	finansiella	poster,	så	kallat	finansnetto.	

5.2.3 NIVÅ 3. SEKTORSRAMAR
När verksamhetens nettokostnader är fastställda enligt ovan, kan arbetet fortsätta med att fastställa sektorsramar. Detta görs utifrån 
kommunens budgetmodell i tre steg där ställningstaganden till de olika nivåerna behöver fattas årligen utifrån aktuella ekonomiska 
förutsättningar.
1. Grundindex 
Grundindex är en indexuppräkning av föregående års budgeterade nettoramar. För att underlätta och möjliggöra en långsiktig plane-
ring sätts grundindex för hela planperioden, men revideras årligen utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar. Grundindex är 
inte tänkt att täcka samtliga kostnadsökningar, utan är ett komplement till verksamhetseffektiviseringar för att möta kommande års 
kostnadsutveckling. 
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2. Målgruppsanpassning
Befolkningsprognos	påverkar	den	interna	fördelningen	av	resurser	sektorer	emellan.		Principen	är	att	om	gruppen	unga	(0–19	år)	eller	
äldre	(80+)	förändras,	så	är	riktade	resurser	utifrån	målgrupp	befogat	att	göra	om	ekonomin	tillåter.	Enligt	modellen	kan	summan	som	
används till målgruppsanpassningar aldrig vara högre än 20 procent av den totala budgeterade ökningen av verksamhetens nettokostna-
der. 

3. Riktade resurser
Det	finns	kostnader	som	inte	är	möjliga	att	hantera	inom	grundindex	eller	önskvärda	att	effektivisera	fram.	En	riktad	satsning	kan	då	
göras	mot	specifika	verksamheter	eller	händelser.	Det	finns	tre	alternativ	för	att	finansiera	riktade	resurser

a.	Skattetillväxt:	Förutsatt	att	kommunens	intäkter	ökar	mellan	åren	och	det	finns	något	kvar	att	fördela	efter	att	grundindex	och		
målgruppsanpassningar	finansierats.
b. En sektor avstår ram till förmån för en annan. 
c. Resurser effektiviseras fram genom gemensamma beslut om åtgärder.

Det	finns	löpande	behov	av	justeringar	mellan	ramarna	som	inte	är	resultatpåverkande,	utan	som	baserade	på	fattade	beslut	om	till	
exempel omorganiseringar. Dessa görs i samband med budget eller verksamhetsplan.  
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6 Ekonomisk översikt 2021 – 2023 
Sammanfattning
Prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag år 2021 ger Lerums kommun ett totalt utrymme på strax över 2,6 miljarder kronor. 
Ett budgeterat resultat på 60,3 miljoner kronor som motsvarar 2,3 procent av skatter och statsbidrag, säkerställer en långsiktig, god 
ekonomisk hushållning sett i relation till den investeringsnivå kommunen valt. Totalt fastslås ett årligt investeringsutrymme på upp till 
500 miljoner kronor. Detta ger verksamhetens nettokostnader ett budgeterat utrymme på totalt 2,5 miljarder kronor år 2021 vilket är 
58,4 miljoner kronor högre än budgeterat utrymme år 2020. 

Sammanfattning 2021 2022 2023

Skatteintäkter och generella statsbidrag 2 625,0 2 698,4 2 796,7
Budgeterat resultat 60,3 62,0 64,4
Budgeterat resultat i procent 2,3 % 2,3 % 2,3 %
Årlig ökning verksamhetens nettokostnader 58,4 68,4 91,6
Investeringsutrymme som upplåning baseras på 472 523 491

6.1.1 OMVÄRLDEN
Aldrig	tidigare	i	Lerums	kommuns	knappt	50-åriga	historia	har	globala	skeenden	påverkat	invånarnas	liv	i	den	omfattning	vi	ser	nu.	
Det är uppenbart att det som pågår globalt påverkar förvaltning, politik och medborgare.  I kommunens omvärldsrapport lyfts relevan-
ta trender och observationer som får effekter för kommunens budgetförutsättningar och verksamhet.

CORONAPANDEMIN
I december 2019 utbröt de första bekräftade fallen av virussjukdomen covid-19 i staden Wuhan i Kina. Smittan spred sig därefter via 
Sydostasien	och	Mellanöstern	till	Italien	och	Europa.	Sverige	fick	sin	konstaterade	första	smittspridning	6	mars	och	några	dagar	senare	
förklarades covid-19 som en pandemi av WHO. Under försommaren hade smittan spridit sig över hela världen. 
I försök att hejda smittspridningen stängde många länder gränser, skolor, affärer, transporter, evenemang och utförde även strikta ute-
gångsregler. I Sverige hölls skolorna, liksom butiker, öppna med starka rekommendationer om restriktioner för folksamlingar, att hålla 
avstånd till varandra, personlig hygien och besöksförbud för äldre personer.

Pandemin	har	under	2020	starkt	påverkat	ekonomin	över	hela	världen,	med	högre	arbetslöshet	och	stora	statliga	finansiella	åtgärder	
som följd. Kommunerna i Sverige utlovades tidigt stöd och ersättning för insatser till följd av pandemin och staten tog kostnaderna för 
sjukfrånvaron	under	flera	månader.	
Lerums kommun har med en rad åtgärder och i möjligaste mån tryggat den kommunala omsorgen för samhällets utsatta, äldre och sju-
ka. Kommunen har bidraget till att stödja förenings- och näringslivet i kommunen. Åtskilliga insatser har gjorts, inte sällan i samverkan 
med civilsamhället, för att bevara det socialt hållbara samhället. 

Detta omfattar givetvis kommunernas budgetförutsättningar i hög grad. Lerums kommun har mött utmaningen systematiskt med fyra 
prioriterade	områden:

•	Att	värna	invånares	liv	och	hälsa.
•	Att	klara	den	demokratiska	processen.
•	Att	bedriva	de	samhällsviktiga	verksamheterna	med	så	få	och	små	störningar	som	möjligt.
•	Att	fatta	beslut	som	är	hållbara	över	tid.

Planeringen i budget 2021 med plan 2022–2023 präglas av kommunens möjlighet att förhålla sig till kostnader och åtaganden beroende 
på hur pandemin utvecklas och hanteras vilket kan komma att kräva politiska prioriteringar.
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ÅLDRANDE BEFOLKNING
Den	äldre	delen	av	befolkningen	i	Sverige	och	i	flertalet	andra	länder	i	västvärlden	fortsätter	att	öka	både	i	antal	och	i	andel.	Mycket	be-
ror detta på att vi lever längre, i Sverige kan vi snart räkna med en genomsnittlig levnadslängd på 90 år. Göteborgsregionens andel äldre 
i jämförelse med andelen personer i arbetsför ålder fortsätter öka vilket leder till större omsorgsbehov och ökade kostnader. Lerums 
kommun följer i stort sett utvecklingen i riket och regionen med en tydlig ökning av personer inom äldreomsorgens målgrupp, men 
även andelen barn och unga ökar vilket innebär att medelåldern kommunen troligen kommer att ligga ett par år under riksgenomsnittet 
även den kommande tioårsperioden. 
 
URBANISERING OCH BEFOLKNINGSÖKNING
Urbanisering är en stark global trend och 2050 beräknas 70 procent av världens befolkning bo i städer. Sverige är ett av de länder i väst-
världen	som	har	snabbast	urbanisering.	Allt	fler	bor	i	storstadsregionernas	pendlingsorter,	vilka	har	en	betydande	befolkningstillväxt	
särskilt i närhet till knutpunkter och stationer. Lerums kommun samverkar med övriga kommuner runt Göteborg för att regionen ska 
vara attraktiv samtidigt som den utvecklas i en hållbar riktning. Lerums kommun ansvarar för sin del av regionens mål för befolknings-
tillväxt och därför behövs bibehållen eller ökad byggtakt för bostadsförsörjningen.

HÅLLBARHET, DIGITALISERING OCH INNOVATION
De	kostnadsgap	som	redan	finns	i	välfärdssektorn	kan	bland	annat	bemötas	med	ökad	digitaliseringstakt	vilket	på	sikt	kan	medföra	
effektivisering och besparingar. Samtidigt förutsätter detta digital infrastruktur, organisationskultur och processer som fungerar med 
utvecklingsarbetet. Utifrån ett visionsperspektiv behövs alltjämt ett aktivt hållbarhetsarbete, inte minst satsningar för ökad social 
hållbarhet i kölvattnet av coronapandemins effekter. Innovationstakten i kommunens verksamheter, i samverkan med akademiska 
institutioner/högskolor/universitet	samt	privat	och	idéburen	sektor	behöver	öka	för	att	bidra	med	lösningar	på	gemensamma	samhälls-
utmaningar	framöver.	Coronapandemin	har	visat	i	många	fall	att	det	finns	en	inneboende	samverkanskraft	i	organisationer,	där	snabba	
och effektiva lösningar har kommit till stånd tack vare gemensamma kraftsamlingar – detta måste omhändertas och förvaltas när krisen 
anses vara avslutad.
 En mycket synlig effekt av smittskyddsarbetet som försiggår i global skala är de nya arbetsformer som har vuxit fram med hjälp av 
digitalisering. Krisen har visat sig vara en katalysator för det digitala medarbetarskapet, och distansarbete och videokonferenser är nu en 
självklarhet. Detta kommer få betydelse för utformningen av morgondagens arbetsplats, och önskvärd organisationskultur.

6.1.2 SVERIGE
Sveriges	kommuner	och	regioner	(SKR)	belyser	regionernas	och	kommunernas	ekonomiska	situation	och	förutsättningar	samt	den	
samhällsekonomiska	utvecklingen	på	några	års	sikt.	Detta	presenteras	i	ekonomirapporten	som	ges	ut	två	gånger	per	år	(vinter	och	
vår).	Likaså	presenteras	varje	år	ett	antal	skatteunderlagsprognoser	som	vanligtvis	inkluderar	en	prognos	av	konjunkturen	och	påverkan	
på Sveriges kommuner som en grund för kommunernas budgetarbete. Det särdeles osäkra prognosläge som rådde i våras kommunice-
rade SKR genom att ge ett scenario för samhällsekonomin – istället för att som vanligt beskriva en prognos, följt av en kalkyl. Betydan-
de osäkerhet kvarstår och kalkylerna illustrerar även nu i augusti ett scenario.

I denna räknar SKR med högre skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 men lägre 2021. Upprevideringarna beror på en anpassning till 
det preliminära beskattningsutfall som Skatteverket presenterat där lönesumman bedöms öka mer i år än i tidigare prognos. Huvudför-
klaringen är att permitteringslöner drar upp den genomsnittliga timlönen. Utvecklingen 2021 är nedjusterad på grund av att nuvarande 
scenario räknar med mindre ökning av lönesumman. Mycket ser nu att ha stabiliserats, såväl i Sverige som i omvärlden, jämfört med 
den dramatiska konjunkturkollapsen under månaderna mars, april och maj. SKR räknar med att konjunkturåterhämtningen börjar i 
höst, och att antalet arbetade timmar börjar återhämtas. Utsikterna för såväl konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är 
emellertid särdeles ovissa, med anledning av covid-19.

Inflationen	enligt	KPIF	uppgick	till	0,5	procent	i	juli,	vilket	var	en	nedgång	från	0,7	procent	i	juni.	Prognosen	för	2021	är	0,8	procent	
och	2022	beräknas	inflationen	till	1,7	procent.
Botten tycks ändå vara passerad och aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga.
Bedömningen att BNP under det andra kvartalet skulle falla mindre i Sverige än i många andra länder, ser ut att stå sig. Men nedgången 
tycks ändå ha varit klart större än vad som antogs i våras. Utsikterna för BNP och sysselsättning helåret 2020 ser därmed svagare ut nu, 
jämfört	med	SKR:s	bedömningar	i	våras.	SKR:s	estimat	för	helåret	2020	stannar	på	en	nedgång	om	5,5	procent	för	antalet	arbetade	
timmar; att jämföra med 3,3 procent tidigare.
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Kalkylen pekar på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att andelen arbetslösa en längre tid kommer att ligga över 9 procent 
och	sannolikt	hamna	över	10	procent	vid	årsskiftet	2020/2021.	Liksom	tidigare	antas	i	scenariot	att	lågkonjunkturen	består	ända	till	
2023.

6.1.3 LERUMS KOMMUN
Befolkningsutvecklingen	i	Lerums	kommun	är	avgörande	för	planering	framåt.	Ihop	med	SKR:s	skatteunderlagsprognoser	utgör	detta	
grunden för planering av investeringar och drift. 

BEFOLKNINGSUTVECKLING I LERUMS KOMMUN
Årligen sammanställs en befolkningsprognos. Befolkningsprognosen används sedan i planeringen av exempelvis lokaler, personalbe-
manning och skatte- och bidragstillväxt.  År 2021–2023 är en period med prognostiserad högre befolkningsökning än tidigare budget-
period, men är samtidigt nedreviderad från föregående årets prognos, vilken visade en ännu högre tillväxttakt. Befolkningen förväntas 
att öka med 1,6 procent i snitt under åren 2021–2023 vilket är över den tillväxtprocent på 1,0–1,5 procent som är kommunens tillväxt-
mål. Se även bilaga för en fullständig bild över befolkningen i Lerums kommun år 2003–2029. 

År Prognos maj 2020 Årlig ökning Årlig ökning i procent
2019 42 568 431 1,02 %
2020 43 118 550 1,29 %
2021 43 740 622 1,44 %
2022 44 533 793 1,81 %
2023 45 272 739 1,66 %
2024 46 079 807 1,78 %
2025 46 936 857 1,86 %
2026 47 821 885 1,89 %
2027 48 718 897 1,88 %
2028 49 599 881 1,81 %
2029 50 518 919 1,85 %

Befolkningsprognos Lerums kommun per 2020.05, Sweco society AB

Lerums	kommun	är	en	ung	kommun.	Medelåldern	är	39,6	år	(31	december	2019)	vilket	är	lägre	än	rikets	medelålder	som	vid	samma	
tidpunkt var 41,3 år. Samtidigt är det tydligt att i likhet med många andra länder har Sverige och Lerums kommun en befolkning som 
blir	allt	äldre	och	den	grupp	som	ökar	med	den	högsta	procentuella	ökningen	är	gruppen	80+.	Samtidigt	minskar	den	del	av	befolk-
ningen	som	befinner	sig	i	arbetsför	ålder,	det	vill	säga	mellan	20–64	år,	i	förhållande	till	resten	av	befolkningen.	

SKATTESATS
År 2021 uppgår Lerums kommuns kommunala skattesats till 20,65 kronor vilket är oförändrat sedan sänkningen år 2012 från tidigare 
skattesats på 21,08 kronor. Medelvärdet kommunalskatt i riket år 2020 var 20,72 kronor och i GR 21,21 kronor. 

SKATTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG 
Kommunens huvudsakliga inkomstkälla är skatteintäkter och generella statsbidrag. Generella statsbidrag utgörs framförallt av bidrag 
från	inkomst	-	och	kostnadsutjämningssystemen.	Lerums	kommuns	beräkning	av	intäkter	bygger	på	SKR:s	prognoser,	kompletterad	
med en egen bedömning av befolkningsförändring.  Den senaste aktuella skatteunderlagsprognosen per 24 augusti 2020 för skatter 
och	generella	statsbidrag	(som	baseras	på	ett	scenario)	bygger	på	en	befolkningsökning	på	1,3	procent	år	2020,	1,4	procent	år	2021,	1,8	
procent	år	2022	och	1,7	procent	år	2023.	En	ytterligare	komplettering	av	SKR:s	skatteprognos	är	gjord.	Den	8	september	2020	avisera-
de regeringen att Sveriges kommuner och regioner i budgetpropositionen för 2021 föreslås få ytterligare tillskott i formen av generella 
statsbidrag. För Lerums kommuns del är detta statsbidrag totalt 28,8 miljoner kronor år 2021 och 14,0 miljoner kronor år 2022.

I de osäkra skatteunderlagsprognoser som för närvarande erhålls innefattar år 2020 en hög nivå av beslutade statliga ersättningar av 
olika slag. I skatteunderlagsprognoser för 2021 och framåt tas endast hänsyn till redan fattade beslut om ersättningar. Eventuella ytterli-
gare statliga ersättningar som faller ut 2021 och senare kommer att påverka resultatet positivt.
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 Budget 
2019

Utfall 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Prognos 
2022

Prognos 
2023

Prognos 
2024

Skatteintäkter 2 141,0 2 143,7 2 212,7 2 230,8 2 319,4 2 418,9 2 499,1
Generella statsbidrag 293,0 309,6 330,2 394,2 379,0 377,8 385,3
Summa 2 434,0 2 453,3 2 542,9 2 625,0 2 698,4 2 796,7 2 884,4
årlig ökning i mnkr* 125,0 134,8 108,9 82,1 73,4 98,3 87,7
årlig ökning i %* 5,4 % 5,8 % 4,5 % 3,2% 2,8 % 3,6 % 3,1 %
befolkningsökning* 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,4% 1,8 % 1,7 % 1,8 %

 * I budgetkolumner gör jämförelsen mot senaste budget, i utfallskolumnen görs jämförelse mot senaste utfall

FULLFONDSMODELL
Lerums kommuns förpliktelser för pensionsåtaganden som intjänats före 1998 hanteras inte enligt gällande kommunal redovisningslag. 
Lagen säger att pensionsåtagandet ska vara exkluderat från redovisningen, men Lerums kommun har sedan många år valt att till fullo 
inkludera värdeförändringen och den påverkar därmed resultaträkningen och det budgeterade resultatet, den så kallade fullfondsmodel-
len.	Konjunkturläget,	demografi	och	ränteförändringar	ger	sammantaget	effekten	att	ansvarsförbindelsen	minskar	årligen	framöver	och	
på så sätt förbättrar kommunernas resultat.   
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6.1.4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING UR ETT VERKSAMHETSPERSPEKTIV
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
Lerums kommuns modell för god ekonomisk hushållning utgår från jämförelse med vald kommungrupp. Mål anges för ett antal 
finansiella	nyckeltal	med	kommungruppen	Göteborgsregionen	(GR).	GR	består	av	tretton	kommuner.	Jämförelse	och	analys	sker	med	
utgångspunkt	från	historiskt	utfall,	nutid	och	prognoser.	De	finansiella	nyckeltal	som	används	är	soliditet,	skulder	per	invånare	och	net-
tokostnadsandel. Soliditet och skulder omfattar kommunkoncernen och nettokostnadsandel avser enbart kommunen. I soliditetsmåttet 
ingår	ansvarsförbindelsen	(avsättning	för	pensionsåtaganden).
Förvaltningen ska även i fortsättningen följa utvecklingen mot landets 25 procent bästa kommuner samt mot förortskommunerna.



19

ANALYS AV KOMMUNENS NULÄGE UR ETT FINANSIELLT PERSPEKTIV
Kommunen har investeringsbehov inom skola, barn- och äldreomsorg. Under 2016–2018 har kommunen haft en god resultatutveck-
ling. År 2019 uppgår kommunens resultat till 68 miljoner kronor. De höga resultaten och den lägre investeringstakten bidrar till att 
kommunen	och	kommunkoncernen	uppfyller	uppsatta	finansiella	mål	under	perioden.	

Budgeterad soliditet år 2020, justerad för balanspostförändring från år 2019, uppgår till 21,1 procent inklusive ansvarsförbindelsen. 
Enligt	föreslagen	budget	som	följer	de	finansiella	målen	för	år	2021	uppgår	2021	års	soliditet	till	20,9	procent.	Soliditeten	under	plan-
åren 2022 och 2023 beräknas uppgå till 20,5 respektive 20,4 procent. Kommunens mål vad avser soliditet uppfylls under budget- och 
planperioden.

Lerums kommuns skulder per invånare uppgick i bokslut 2019 till 51 673 kronor. Enligt budget för åren 2021–2023 kommer skulden 
per invånare att öka år 2021 till 63 516 kronor per invånare, år 2022 till 69 746 kronor per invånare och år 2023 kommer summa skul-
der per invånare uppgå till 74 956 kr per invånare. Kommunens mål vad avser skulder per invånare bedöms uppnås under perioden.

I nedanstående diagram redovisas kommunkoncernens soliditet och långfristiga skulder i förhållande till Göteborgsregionens kommu-
ner. Den svarta linjen avser den gräns som inte får underskridas respektive överskridas om de långsiktiga målen skall uppnås.

Budgeten innebär ett resultat på 60,3 miljoner kronor år 2021, 62,0 miljoner kronor år 2022 samt 64,4 miljoner kronor år för 2023. 
Totalt innebär detta att nettokostnadsandelen uppgår till 97,7 procent för respektive år under perioden 2021 till och med 2023. Den 
genomsnittliga	nettokostnadsandelen	under	en	tioårsperiod	(2014–2023)	uppgår	till	97,0	procent.	Den	genomsnittliga	nettokostnadsan-
delen	under	perioden	2011–2023	uppgår	till	98	procent.	Kommunens	mål/riktpunkt	vad	avser	en	nettokostnadsandel	om	98,0	procent	
under en 10 årsperiod uppfylls vid planperiodens slut.
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7 Sektorernas ramar 2021
Sammanfattning
Totalt ökar det budgeterade utrymmet för verksamhetens nettokostnader med totalt 58,4 miljoner kronor mellan år 2020 och år 2021. 
Sektorerna lärande, stöd och omsorg och samhällsbyggnads ramar skrivs upp med grundindex, totalt 57,8 miljoner kronor. Stab och 
utveckling får en minskad ram år 2021 som ett resultat av minskade kostnader för bland annat Räddningstjänst.
Sektorer	lärande	och	stöd	och	omsorg	stärks	även	med	målgruppsanpassningar,	totalt	10,9	miljoner	kronor.		För	att	finansiera	den	
totala uppskrivningen på 68,7 miljoner kronor krävs åtgärder. Åtgärder har tagits fram gemensamt och konkretiserat i årets verksam-
hetsplan.

Verksamhetens	nettokostnader	(mnkr) Verksamhets-
plan 2020

justering 
2021

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Gemensamma     
 – Resultatreglering 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0
 – Reserverat utrymme KS 14,1 -4,1 10,0 10,0 10,0
 – förvaltningsgemensam åtgärd  -8,0 -8,0 -8,0 -8,0
     
	–	Tillskott	statsbidrag	sep20:	28,3     
				varav	fördelat	enl	modell	(målgrupp)	4,9     
    varav fördelat till förvaltningsgem 4,0     
    varav återstår att fördela 19,4  19,4 19,4 19,4 19,4
     
	-	Tillskott	skatteprognos	aug20:	6,0     
				varav	fördelat	enl	modell	(målgrupp)	1,2     
    varav återstår att fördela 4,8  4,8 4,8 4,8 4,8
     
Fördelade nettokostnader     
 – möjliga riktade satsningar 2022–2023   1,8 20,3
 – förvaltningsgemensamt  4,0 4,0 4,0 4,0
 – Stab och utveckling 177,6 -6,1 171,5 171,5 171,5
 – Samhällsbyggnad 153,9 11,8 165,7 169,9 174,1
 – Lärande 1 344,5 39,6 1 384,1 1 427,0 1 472,1
 – Stöd och omsorg 814,5 16,9 831,4 857,5 887,9
 – Finansförvaltning -33,8 -19,9 -53,7 -60,3 -66,9
Summa 2 473,8 58,4 2 532,2 2 600,6 2 692,2

Den 8 september 2020 aviserade regeringen att Sveriges kommuner och regioner i budgetpropositionen för 2021 föreslås få ytterliga-
re tillskott i form av generella statsbidrag. För Lerums kommuns del är detta tillskott 28,8 miljoner kronor år 2021 och 14,0 miljoner 
kronor	år	2022.		Av	tillskottet	år	2021	kan	28,3	miljoner	kronor	gå	direkt	till	verksamheten	med	ett	oförändrat	budgeterat	resultat.		
Tillskottet	år	2021	har	fördelats	genom	att	stärka	målgruppsanpassningen	(enligt	Lerums	kommuns	budgetmodells	princip)	med	4,9	
miljoner	kronor.	Fyra	miljoner	kronor	avsätts	till	förvaltningsgemensamt	och	resterande	tillskott	på	19,4	miljoner	kronor	återfinns	på	
raden ”tillskott statsbidrag sep20”. Dessa totalt 24,2 miljoner sena tillskott fördelas av Kommunstyrelsen i samband med konkretise-
ringen av kommunfullmäktiges budget i och med antagandet av verksamhetsplan 2021.

7.1.1 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Verksamhetens	nettokostnaders	totala	utrymme	beräknas	utifrån	skatteprognos	med	avdrag	för	finansnetto	och	budgeterat	resultat.	
Totalt ökar det budgeterade utrymmet för verksamhetens nettokostnader med 58,4 miljoner kronor mellan år 2020 och år 2021. Det är 
lägre än genomsnittlig ökning de senaste fem åren. Detta beror på nytt kostnadsutjämningssystem, lägre befolkningsökning än förvän-
tat och den lågkonjunktur som världens kastats in i. 
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7.1.2 GRUNDINDEX
Grundindex är en standardiserad indexuppräkning av föregående års budgeterade nettoramar. För att underlätta en långsiktig plane-
ring	sätts	grundindex	för	hela	planperioden,	men	det	finns	möjlighet	att	revidera	årligen	om	kommunens	ekonomiska	förutsättning-
ar ändras. Grundindex är inte tänkt att täcka samtliga kostnadsökningar mellan åren utan är ett komplement ihop med framförallt 
verksamhetseffektiviseringar, för att möta kommande års kostnadsutveckling. För stab och utveckling beräknas inte något grundindex. 
Kostnadsökningar ska uteslutande hanteras via verksamhetseffektiviseringar och anpassningar av uppdrag.  
Grundindex år 2021–2023 är 2,5 procent per år och motsvarar år 2021 totalt 57,8 miljoner kronor, år 2022 totalt 59,5 miljoner kronor 
och år 2023 totalt 61,4 miljoner kronor. 

7.1.3 MÅLGRUPPSANPASSNINGAR
Befolkningsprognosen påverkar Lerums kommuns totala ram. Prognosen kan även påverka den interna fördelningen av resurser.  Prin-
cipen är att om gruppen unga eller äldre förändras, så är riktade resurser befogat att göra om ekonomin tillåter. Enligt budgetmodellen 
kan summan som används till målgruppsanpassningar aldrig vara högre än 20 procent av den budgeterade ökningen av verksamhetens 
nettokostnader enligt skatteunderlagsprognosen. För år 2021 innebär det att totalt 10,9 miljoner kronor riktas mot målgrupperna 0–19 
år	och	åldersgruppen	80+.		I	plan	för	år	2022	är	den	totala	summan	13,7	miljoner	kronor	och	i	plan	för	år	2023	är	summan	totalt	18,3	
miljoner kronor.  

7.1.4 RIKTADE RESURSER
Det	finns	kostnader	som	varken	är	möjliga	att	hantera	inom	grundindex,	önskvärda	att	effektivisera	fram,	eller	som	uppstår	på	grund	
av	omorganisationer.		En	riktad	satsning	kan	då	göras	mot	specifika	verksamheter.		År	2021	kommer	24,2	miljoner	kronor	i	form	av	
generella skatter och statsbidrag som meddelades efter sommaren 2020 att fördelas först i Verksamhetsplan 2021 och kompletterar då 
sektorsramarna. Ett helt annat exempel på en justering som görs år 2021 som påverkar ram är en centralisering av fordonshanteringen 
till Sektor samhällsbyggnad på totalt 8,4 miljoner kronor.

7.1.5 PLANERADE ÅTGÄRDER
Sektorernas ramar skrivs således upp med totalt 68,7 miljoner kronor år 2021.  I planeringen fram till september 2020 var förutsätt-
ningen	att	skattetillväxten	endast	bidrog	med	30,1	miljoner	kronor.	Resten	av	finansieringen,	det	vill	säga	38,6	miljoner	kronor	pla-
nerades	att	effektiviseras	via	identifierade	och	prioriterade	åtgärder.	Det	sena	statsbidrag	som	aviseras	i	september	2020	innebär	dock	
tillskott på 28,3 miljoner kronor till den ekvationen. 
 

Skatter och generella 
stadsbidrag

Budgeterat resultat 
(2,3	%)

Finansnetto Verksamhetens 
nettokostnad

Budget 2020 2 542,9 -59,1 -10,0 -2 473,8
Budget 2021 2 625,0 -60,3 -32,5 -2 532,2
Budgeterad ökning 2020–2021 82,1   -58,4
  
Målgruppsanpassning -10,9
grundindex	(2,5%) -57,8
    -68,7

Totalt	har	identifierats	specifika	åtgärder	som	ska	finansiera	dels	förstärkningen	av	sektorernas	ramar	likväl	som	de	även	framåt	ska	
finansiera	själva	anpassningen	till	beslutat	ram.	Bland	åtgärderna	kan	nämnas	en	utredning	av	stabs-	och	stödfunktioner	i	hela	för-
valtningen, en utredning som kommer vara klar att implementera först i och med verksamhetsplanen som tas i december 2020, sänkt 
medlemsavgift för räddningstjänst och minskade driftskostnader för lönehantering. 
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8 Investeringar och nyupplåning
I samband med att kommunfullmäktige tar beslut om kommande års driftbudget tas även en investeringsbudget.  Olika faktorer styr 
vilken investeringsnivå som är strategiskt lämplig. Lerums kommuns investeringsnivå är ett resultat av den förväntade befolkningstill-
växten	i	kombination	med	de	finansiella	nyckeltalen	för	god	ekonomisk	hushållning,	samt	den	kapacitet	som	förvaltningen	har	för	att	
genomföra investeringen. Investeringar innebär ofta konsekvenser för driftskostnaderna.

Investeringar (tkr) Budget 2020  Budget 2021  Plan 2022  Plan 2023

Förskolor 24 000  52 100  84 400  95 800
Skolor 111 000  129 500  314 000  273 000
Fritidsanläggningar 87 000  40 500  2 000  38 000
Boenden 12 000  9 000  15 000  5 000
verksamhetslokaler 234 000 43 % 231 100 41 % 415 400 64 % 411 800
Sektor SB - Övrigt 5 500  13 500  7 970  6 370
Sektor LÄR - Övrigt 12 400  12 400  12 400  12 400
Sektor SO - Övrigt 7 100  7 039  6 042  5 700
Stab och utveckling * 1 450  4 800  5 800  4 300
övriga	sektorsspecifika 26 450 5 % 37 739 7 % 32 212 5 % 28 770
Infrastruktur 104 650  66 250  44 250  52 950
Belysning 4 000  4 000  4 000  4 000
Tekniska anläggningar 5 850  5 200  1 250  250
Fastighet 18 000  18 000  18 000  18 000
Klimat- och stabilitetsåtgärder 8 140  12 000  12 000  12 000
Strategiska markförvärv 10 000  40 000  25 000  20 000
övriga samhällsbyggnad 150 640 28 % 145 450 26 % 104 500 16 % 107 200
VA	-	löpande 41 200  44 300  44 900  41 300
VA	-	planerade	&	pågående	proj 84 696  65 000  12 800  17 800
Renhållning 2 700  35 000  37 500  500
VA	taxefinansierad	verksamhet 128 596 24 % 144 300 26 % 95 200 15 % 59 600
TOTALT 539 686  558 589  647 312  607 370
justering -20% -107 937  -111 718  -129 462  -121 474
TOTALT investeringar 431 749  446 871  517 850  485 896
Lån	till	KB	Hedehem	(Sävegården) 34 000       
Lån till Floda Nova 18 000       
Kommuninvest   25 000  5 000  5 000
finansiella	anläggningstillgångar 52 000  25 000  5 000  5 000
Kräver totalt utrymme 483 749  471 871  522 850  490 896

* inkluderar Kommunstyrelsens investeringsreserv     
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8.1 VERKSAMHETSLOKALER 2021–2023
  
Årligen tas beslut om en lokalresursplan i förvaltningsledningen. Denna ligger till grund för det investeringsförslag som förvaltningen 
tar fram. Lokalresursplanen är ett planeringsverktyg som lokalresursgruppen sätter samman utifrån de behov som varje verksamhets-
område sammanställer. Planen är en viktig del i investeringsprocessen samt samhällsplaneringen och baseras till stor del på befolk-
ningsprognosen. Vårt fastighetsbestånds huvudmål är att understödja våra verksamheter genom att skapa välanpassade lokaler för våra 
verksamheters behov. Förvaltningen av våra fastigheter skall vara optimerad och fokuserad på att skapa en resurseffektiv förvaltning 
med hög servicenivå till våra hyresgäster. Det är av vikt att de ekonomiska nyckeltalen för förvaltningen av våra fastigheter speglar 
affärsmässiga nivåer vad avser drift och underhåll.
 
Förskolor 
Behovet är känt och följer till stora delar utbyggnadstakten. Fram till att planerade förskolor är klara att tas i bruk kan provisorium be-
höva	användas.	Utifrån	kommunens	övergripande	planerade	bostadsprojekt	finns	en	generell	planering	för	att	möta	den	ökade	efterfrå-
gan som antas uppkomma. Utbyggnad av Björkhyddans förskola är startad och kommer att avslutas under 2021. När det gäller förskola 
Hallsås,	Kring	Alles	väg	så	pågår	ett	planarbete.	Den	senare	ingår	i	den	tidigare	gjorda	partneringupphandlingen	där	fyra	förskolor	(4F)	
ska	byggas	inom	ett	antal	år.	Förskolan	planeras	innehålla	sex	avdelningar.		Under	budgetåret	2021	finns	planer	på	en	förskola	innehål-
lande fyra avdelningar i Olstorp. Även den ingår i partneringupphandlingen för fyra förskolor. För närvarande utreds möjligheten till ett 
genomförande på ett mer kostnadseffektivt sätt vilket kan komma att påverka investeringsbehovet. Denna förskola var tidigare plane-
rad	i	Gråbo,	Lekstorp,	men	för	att	möjliggöra	fler	förskoleplatser	inom	Gråbo	har	placeringen	ändrats	i	samråd	med	Sektor	lärande.	
Under planperioden har två nya förskolor med sex respektive fyra avdelningar tagits med kopplade till två större exploateringsprojekt, 
Brännabben och Bäckamaden. Starttid för byggnationen är förknippat med dessa områdens färdigställande och kan behöva justeras i 
tid	när	det	finns	en	tidplan	för	byggnationen	av	fastigheterna.		
 
Skolor  
Flera	skolor	nyttjar	sina	lokaler	till	fullo	och	några	har	dessutom	behov	av	provisoriska	lokaler.	Det	finns	en	investeringsplan	för	grund-
skolor som kan komma att justeras. Lekstorpskolan ingår i 2020 års investeringsbudget och kommer att fortsätta under de kommande 
åren. Om- och tillbyggnad av Torpskolan, samt tillbyggnad av Berghultsskolan behöver genomföras för att bereda plats för ytterligare 
elever. Delar av Berghultsskolan behöver dessutom rivas för att hålla en hållbar och arbetsmiljömässig nivå. I och med den nya skolde-
len så utökas elevkapaciteten med cirka 200 elever.  Dessa investeringar beror på att antalet elever har ökat och förväntas öka ytterliga-
re.  En mer kostnadseffektiv lösning avseende om och tillbyggnad av Torpskolan utreds vilket kan resultera i ett ändrat investeringsbe-
hov. Beslut har tagits enligt politisk beredning till hur kommunen ska gå vidare med nuvarande gymnasiebyggnad. Förslaget innebär att 
bevara	del	av	huskropp	som	idag	innehåller	teater	och	bibliotek,	rivning	av	delar	av	gymnasiet	samt	tillbyggnad.		Arbete	med	detaljplan	
och fördjupad förstudie kommer påbörjas snarast och pågå under planperiod 2021–2023, därefter sker byggnation. Starttid för byggna-
tionen kan behöva justeras i tid när fördjupad förstudie är färdigställd.

Fritidsanläggningar 
Behoven förväntas öka i takt med befolkningsökningen, särskilt inom i åldersspannet 7–25 år.  Kulturskolan bedriver sin verksamhet 
i	spridda,	delvis	tillfälliga	lokaler.	Det	finns	behov	av	att	hitta	en	permanent	lösning	vilken	kan	bli	i	ett	nytt	kulturhus	eller	i	samband	
med	byggnation	av	gymnasieskolan.	Arbetet	med	idrottshallen	i	Gråbo	startades	under	2020	och	kommer	att	färdigställas	under	2021.	
Det	finns	årligen	återkommande	investeringsposter	som	riktas	mot	ridvägar	och	vandringsleder,	vilka	byggs	ut	och	förbättras	kontinu-
erligt.	Fortsatt	utbyggnad	av	ridvägar,	både	för	att	utöka	eller	bygga	samman	befintliga	ridvägar	men	även	för	att	skapa	tillgänglighet	till	
nya områden sker i samråd med Ridfrämjandet i Lerums kommun. På samma sätt pågår en utveckling av vandringslederna. Närmast 
ligger att binda samman Gråbo med Floda genom en led.

8.2 ÖVRIGA SEKTORSSPECIFIKA INVESTERINGAR AV MINDRE KARAKTÄR

Varje	sektor	planerar	verksamhetsspecifika	investeringar.	Det	kan	röra	sig	om	investeringar	av	engångskaraktär,	tex	införandet	av	nya	
verksamhetssystem, men även årligen återkommande exempelvis investeringar i medicinteknik.Infrastruktur 

Löpande	avsätts	medel	för	att	utveckla	områden	enligt	framtagna	planer.	Investeringarna	handlar	till	största	del	om	trygghet,	trafik-
säkerhet	och	hållbarhet.	Här	ingår	även	olika	trafikprojekt	såsom	gång	-och	cykelvägar	(GC-vägar),	korsningar	och	vägar,	men	även	
åtgärder på broar enligt gjorda besiktningar. Exempel är bland andra en ny cirkulationsplats där Olstorpsvägen möter Gråbovägen 
tillsammans med tillgänglighetsanpassning av busshållplats ”Stora Lundby kyrka” samt gång- och cykelkoppling mellan Olstorpsvägen 
och	befintlig	gång-	och	cykelväg	vid	Lundbyvägen.		Detta	är	en	utpekad	åtgärd	i	budget	där	Trafikverket	driver	projektet	med	kors-
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ningen och kommunen driver gång- och cykelvägsprojektet. Ett annat exempel är gång- och cykelväg längs del av Olofstorpsvägen där 
Trafikverket	driver	projektet	och	kommunen	delfinansierar.	Det	finns	resurser	avsatta	inom	ramen	för	trygghet	och	säkerhet.	Där	ingår	
åtgärder kring hållplatser, skymd sikt och andra mindre ingrepp. 
  
8.3 BELYSNING 
För	att	hantera	nya	behov	av	belysning	eller	rusta	upp	äldre	armaturer	/	stolpar	finns	det	upptaget	ett	årligt	belopp	som	ligger	i	nivå	
med tidigare år.  

8.4 TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 
Utbyte av parkutrustning samt tillgänglighetsanpassningar av lekplatser. I Gråbo centrum 2020–2021 arbetas med en lekplats kombine-
rad med dagvattenlösning. 

8.5 STRATEGISKA MARKFÖRVÄRV 
Det är viktigt att kommunen har en långsiktig plan för vilka markförvärv som kan tänkas vara viktiga för kommande behov. När i tid 
dessa ska ske är svårt att exakt förutsäga och fokus blir att ha en handlingsberedskap i väntan på framtagen plan.

8.6 TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET: VA OCH RENHÅLLNING
Varje	år	avsätts	15	miljoner	kronor	i	investeringsbudgeten	för	utbyggnad	av	VA	i	omvandlingsområden.	Utbyggnaden	följer	den	plan	
som	är	framtagen	inom	Lerums	kommuns	strategiska	VA-planering	(Antagen	i	KS	KS15.963).	Planen	gäller	de	närmaste	10	åren	och	
revideras årligen. Efter ett antal år med relativt hög investeringsnivå kommer de närmaste åren att kräva lägre investeringsvolymer. Det 
mest	omfattande	projektet,	som	redan	är	påbörjat,	är	utbyggnad	av	VA	Torpadal.	Andra	stora	projekt	är	överföringsledningen	mellan	
Sjövik och Björboholm, utbyggnaden av pumpstationer och överföringsledning inklusive sjöledning. 
 Den största investeringen inom renhållning är en ny återvinningscentral, ett projekt som funnits med i tidigare budgetar men som bli-
vit förskjutet. En utredning av förutsättningar och faktorer har genomförts och förvaltningen jobbar vidare med dess resultat. Övriga 
investeringsposter inom renhållning nyttjas för inköp av kärl samt investeringar på Hultet exempelvis beläggningsarbeten, containers, 
staket mm.

8.7 EXPLOATERING
Kommunens exploateringsverksamhet införskaffar, utvecklar och iordningställer mark för bostads- och verksamhetsändamål. Explo-
ateringsprojekt	sträcker	sig	nästan	alltid	över	flera	år	och	innebär	omfattande	och	tidskrävande	utredningar.	Den	ekonomiska	slut-
redovisningen	för	projekt	ligger	i	slutskedet	av	genomförandet,	vilket	kan	vara	flera	år	längre	fram	i	tid	jämfört	med	de	år	som	bär	
kostnader. Inkomster består av intäkter för markförsäljning, gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag från exploatörer. Grund-
principen är att kommunen ska förvalta sina fastigheter väl och tillämpa en marknadsmässig prissättning vid exploatering. Utgifter 
består av kostnader för inköp och iordningsställande av mark och utgifter för att bygga kommunala anläggningar inom exploaterings-
områden. När projekten slutredovisas, fördelas in- och utbetalningar mellan både balans- och resultaträkningen. 
 
8.8 LÅNESKULD OCH NYUPPLÅNING 
Baserat	på	ett	årligt	investerande	enligt	budget	2021	med	plan	2022-2023,	utvecklas	de	långfristiga	lånen	och	kommunens	finansiella	
mått	på	följande	vis:

Miljoner kronor (mnkr) Plan delvis 
rev budget 

2020 2021 2022 2023
     
Investeringsnivå	(tak) -468 -472 -523 -491
     
Låneskuld 1 554 1 832 2 160 2 447
Låneskuld förändring 301 278 328 287
     
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 21,1 % 20,9 % 20,5 % 20,4 %
Soliditet exklusive ansvarsförbindelse 38,2 % 36,1 % 33,9 % 32,3 %
     
Skulder/inv	(kr) 57 987 63 516 69 746 74 956
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Kommunfullmäktiges antagna mål vad avser soliditet och skulder per invånare uppfylls vid en årlig investering om 440 miljoner kronor 
under hela planperioden och ger en total låneskuld på drygt 2,2 miljarder kronor. Den genomsnittliga upplåningsräntan i maj 2020 
uppgår	till	0,54	procent	och	den	förväntade	räntekostnaden	för	året	uppgår	till	7,5	-	8,0	miljoner	kronor.	Det	finns	för	närvarande	inget	
som tyder på en väsentligt förändrad räntenivå under planperioden.
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9 Finansiella rapporter 
9.1 RESULTATBUDGET
Resultatbudget är en uppställning över kommunens totala intäkter och kostnader. 

Verksamhetsplan Budget Plan Plan 
Resultaträkning (mnkr) 2020 2021 2022 2023

    
Verksamhetens nettokostnader -2 341,8 -2 417,2 -2 481,6 -2 570,2
Avskrivningar -132,0 -115,0 -119,0 -122,0
     
Verksamhetens nettokostnader -2 473,8 -2 532,2 -2 600,6 -2 692,2
     
Skatteintäkter 2 212,7 2 230,8 2 319,4 2 418,9
Generella statsbidrag och utjämning 330,2 394,2 379,0 377,8
     
Verksamhetens resultat 69,1 92,8 97,8 104,5
     
Finansiella intäkter 8,0 4,5 4,5 4,4
Finansiella kostnader -18,0 -37,0 -40,3 -44,5
    
Resultat efter finansiella poster 59,1 60,3 62,0 64,4

           
9.2 DRIFTSREDOVISNING
Driftsredovisning	visar	hur	verksamhetens	nettokostnader	(bruttointäkter	minus	bruttokostnader)	fördelas	mellan	verksamheterna.
 

Verksamhetsplan Budget Plan Plan

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 2020 2021 2022 2023

Gemensamma nettokostnader     

Resultatreglering 3,0 3,0 3,0 3,0
Reserverat utrymme KS 14,1 10,0 10,0 10,0
Förvaltningsgemensam åtgärd  -8,0 -8,0 -8,0
Aviserat	tillskott	aug/sep20*  24,2 24,2 24,2
     
Fördelade nettokostnader     
Möjligt utrymme för riktad satsning   1,8 20,3
Förvaltningsgemensam resurs 0,0 4,0 4,0 4,0
Stab och utveckling 177,6 171,5 171,5 171,5
Sektor Samhällsbyggnad 153,9 165,7 169,8 174,0
Sektor Lärande 1 344,5 1 384,1 1 427,0 1 472,2
Sektor Stöd och omsorg 814,5 831,4 857,6 887,9
     
Verksamhetskostnader finansförvaltningen -33,8 -53,7 -60,3 -66,9
varav jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens nettokostnader totalt 2 473,8 2 532,2 2 600,6 2 692,2

  
*Sent tillskott 24,2 miljoner fördelas av Kommunstyrelsen i samband med konkretiseringen av kommunfullmäktiges budget i och med 
antagandet av verksamhetsplan 2021. 
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9.3 FINANSIERINGSBUDGET
Finansieringsbudgeten visar kommunens förändring av likvida medel.

(mnkr) Budget   
2019

Budget   
2020

Budget   
2021

Plan  
2022 

Plan   
2023

Drift      
Årets resultat 49,0 59,1 60,3 62,0 64,4
Justering	för	av-	och	nedskrivningar 128,0 132,0 115,0 119,0 122,0
Förändring pensionsskuld inkl löneskatt 14,0 -15,8 -10,0 -8,0 -4,5
Just.	för	övr.	ej	likviditetspåverkande	poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      
Förändring kortfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring förråd och lager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring kortfristiga placeringar 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Förändring kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      
Förändring likvida medel drift 206,0 190,2 180,2 188,1 196,9
      
Investeringar      
Förvärv materiella anläggningstillgångar -446,0 -450,0 -447,0 -523,0 -491,0
Försäljning materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Förvärv exploateringstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förvärv	finansiella	anläggningstillgångar 0,0 -18,0 -25,0 0,0 0,0
      
Förändring likvida medel investeringar -446,0 -468,0 -472,0 -523,0 -491,0
      
Finansiering      
Nyupptagna lån 233,0 301,0 278,0 328,0 287,0
Amortering	av	skuld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning långfristiga fordringar 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristiga fordringar 7,0 7,0 13,8 7,0 7,0
      
Förändring likvida medel finansiering 240,0 277,9 291,7 334,9 294,0
      
Förändring av likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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9.4 BALANSRÄKNINGSBUDGET
Balansräkningsbudget visar kommunens tillgångar och skulder.

 (mnkr) Bokslut  
2019

Budget  
justerad 

2020

Budget  
2021

Plan   
2022

Plan   
2023

Tillgångar      
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 2 681,9 2 999,9 3 331,9 3 735,6 4 104,6
Finansiella anläggningstillgångar 278,5 319,5 330,7 323,7 316,7
      
Omsättningstillgångar 601,4 586,4 571,4 556,5 541,5
      
Summa tillgångar 3 561,8 3 905,8 4 234,1 4 616,0 4 962,9
      
Eget kapital, avsättningar och skulder      
Eget kapital      
Balanserat resultat 697,3 765,6 824,7 885,0 947,0
Årets resultat 68,3 59,1 60,3 62,0 64,4
      
Avsättningar 871,6 855,5 845,5 837,5 833,0
      
Skulder      
Långfristiga skulder 1 457,5 1 758,5 2 036,5 2 364,5 2 651,5
Kortfristiga skulder 467,1 467,1 467,1 467,1 467,1
      
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 561,9 3 905,8 4 234,1 4 616,0 4 962,9
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9.5 INVESTERINGSBUDGET 

Kommunens budgeterade investeringsutrymme 2021 och plan 2022–2023. Se bilaga 1 för information om projekten. 
     
Investeringar (tkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Förskolor 24 000 52 100 84 400 95 800
Skolor 111 000 129 500 314 000 273 000
Fritidsanläggningar 87 000 40 500 2 000 38 000
Boenden 12 000 9 000 15 000 5 000
Verksamhetslokaler 234 000 231 100 415 400 411 800
Sektor SB - Övrigt 5 500 13 500 7 970 6 370
Sektor LÄR - Övrigt 12 400 12 400 12 400 12 400
Sektor SO - Övrigt 7 100 7 039 6 042 5 700
Stab och utveckling * 1 450 4 800 5 800 4 300
Övriga	sektorsspecifika 26 450 37 739 32 212 28 770
Infrastruktur 104 650 66 250 44 250 52 950
Belysning 4 000 4 000 4 000 4 000
Tekniska anläggningar 5 850 5 200 1 250 250
Fastighet 18 000 18 000 18 000 18 000
Klimat- och stabilitetsåtgärder 8 140 12 000 12 000 12 000
Strategiska markförvärv 10 000 40 000 25 000 20 000
Övrigt samhällsbyggnad 150 640 145 450 104 500 107 200
VA	-	löpande 41 200 44 300 44 900 41 300
VA	-	planerade	&	pågående	proj 84 696 65 000 12 800 17 800
Renhållning 2 700 35 000 37 500 500
VA	taxefinansierad	verksamhet 128 596 144 300 95 200 59 600
TOTALT 539 686 558 589 647 312 607 370
justering -20 % -107 937 -111 718 -129 462 -121 474
TOTALT investeringar 431 749 446 871 517 850 485 896
     
Lån	till	KB	Hedehem	(Sävegården) 34 000    
Lån till Floda Nova 18 000    
Kommuninvest  25 000 5 000 5 000
Finansiella anläggningstillgångar 52 000 25 000 5 000 5 000
Kräver totalt utrymme 483 749 471 871 522 850 490 896

* inkluderar Kommunstyrelsens investeringsreserv  
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9.6 BEFOLKNINGSUTVECKLING 2003–2029 

Befolkningsprognos	uppdaterad	maj	2020	utifrån	antaganden	om	in	och	utflyttning,	födelsenetto,	nybyggnation	etc.	Procentandel	visar	
hur stor del respektive grupp är av Lerums kommuns totala befolkning.
 

0–19 år
0–19 

andel % 20–64 år
20–64 

andel % 65–79
65–79 

andel % 80+
80+	

andel% totalt
årlig 

ökning
2003 10 684 29,8 % 20 419 56,9 % 3 574 10,0 % 1 213 3,4 % 35 890 0,93 %
2004 10 806 29,8 % 20 466 56,5 % 3 723 10,3 % 1 229 3,4 % 36 224 0,93 %
2005 10 870 29,8 % 20 535 56,3 % 3 849 10,5 % 1 252 3,4 % 36 506 0,78 %
2006 11 020 29,7 % 20 814 56,1 % 3 974 10,7 % 1 284 3,5 % 37 092 1,61 %
2007 11 141 29,5 % 21 058 55,8 % 4 215 11,2 % 1 297 3,4 % 37 711 1,67 %
2008 11 261 29,6 % 21 027 55,2 % 4 469 11,7 % 1 328 3,5 % 38 085 0,99 %
2009 11 231 29,3 % 20 996 54,8 % 4 702 12,3 % 1 372 3,6 % 38 301 0,57 %
2010 11 168 28,9 % 21 084 54,7 % 4 898 12,7 % 1 430 3,7 % 38 580 0,73 %
2011 11 040 28,5 % 21 223 54,7 % 5 033 13,0 % 1 492 3,8 % 38 788 0,54 %
2012 11 004 28,2 % 21 298 54,5 % 5 215 13,3 % 1 553 4,0 % 39 070 0,73 %
2013 10 959 27,9 % 21 421 54,5 % 5 370 13,7 % 1 569 4,0 % 39 319 0,64 %
2014 11 071 27,8 % 21 611 54,3 % 5 461 13,7 % 1 628 4,1 % 39 771 1,15 %
2015 11 206 27,9 % 21 775 54,2 % 5 531 13,8 % 1 669 4,2 % 40 181 1,03 %
2016 11 364 27,9 % 22 029 54,1 % 5 564 13,7 % 1 735 4,3 % 40 692 1,27 %
2017 11 687 28,2 % 22 412 54,0 % 5 593 13,5 % 1 818 4,4 % 41 510 2,01 %
2018 11 981 28,4 % 22 666 53,8 % 5 597 13,3 % 1 893 4,5 % 42 137 1,51 %
2019 12 145 28,5 % 22 859 53,7 % 5 605 13,2 % 1 959 4,6 % 42 568 1,02 %
2020 12 389 28,7 % 23 109 53,6 % 5 569 12,9 % 2 051 4,8 % 43 118 1,29 %
2021 12 612 28,8 % 23 454 53,6 % 5 529 12,6 % 2 145 4,9 % 43 740 1,44 %
2022 12 883 28,9 % 23 923 53,7 % 5 472 12,3 % 2 255 5,1 % 44 533 1,81 %
2023 13 143 29,0 % 24 330 53,7 % 5 373 11,9 % 2 426 5,4 % 45 272 1,66 %
2024 13 395 29,1 % 24 812 53,8 % 5 290 11,5 % 2 582 5,6 % 46 079 1,78 %
2025 13 648 29,1 % 25 388 54,1 % 5 192 11,1 % 2 708 5,8 % 46 936 1,86 %
2026 13 923 29,1 % 25 947 54,3 % 5 165 10,8 % 2 786 5,8 % 47 821 1,89 %
2027 14 206 29,2 % 26 483 54,4 % 5 159 10,6 % 2 870 5,9 % 48 718 1,88 %
2028 14 467 29,2 % 26 997 54,4 % 5 193 10,5 % 2 942 5,9 % 49 599 1,81 %
2029 14 744 29,2 % 27 516 54,5 % 5 270 10,4 % 2 988 5,9 % 50 518 1,85 %

 

 
9.7 INVESTERINGSPROJEKT, BILAGA



Bilaga 1 investeringar 2021-2023

Objekt Byggår Budget 21 Plan 22 Plan 23
projektkalkyl 

ink 
inventarier

Kommentar

Förskolor

Förskola Björkhyddan 2020-2021 10 100 19 600

Förskola Olstorp 2021-2022 26 000 16 400 42 400

Förskola Hallsås 16:1 2021-2023 8 000 18 000 30 600 58 600

Förskola Tollered 2021-2023 8 000 40 000 30 800 79 800

Förskola Bäckamaden 2 2022-2023 10 000 34 400 44 400

SUMMA 52 100 84 400 95 800

Objekt Byggår Budget 21 Plan 22 Plan 23
projektkalkyl 

ink 
inventarier

Kommentar

Skolor

Lekstorpsskolan om- och tillbyggnad 2019-2021 34 500 96 000

Torpskolan om- och tillbyggnad 2021-2024 40 000 91 000 30 000 237 000

Berghultskolan utbyggnad 2021-2023 42 000 62 000 30 000 134 000

Grundskola Norra Hallsås 2022-2024 10 000 158 000 210 000 429 000

Östad skola anpassning till F-6 2022-2023 x x x projektkalkyl saknas

Gymnasiet 2024-2026 3 000 3 000 3 000 513 000* Förberedande arbete 2021-2023, byggår 2024-
2026. Kalkyl är exklusive inventarier

SUMMA 129 500 314 000 273 000

Objekt Byggår Budget 21 Plan 22 Plan 23
projektkalkyl 

ink 
inventarier

Kommentar

Fritidsanläggningar

Idrottshall Gråbo 2020-2021 30 500 65 500

Vattenpalatset (renovering) 2021 5 000 5 000

Piren 2021 3 000 3 000

Kulturhus 2022-2023 x x x projektkalkyl saknas

Ny simhall 2022-2023 x x x projektkalkyl saknas

Ny ishall 2022-2023 x x x projektkalkyl saknas

Tennishall 2023 36 000 36 000* *Projektets kalkyl är exklusive inventarier

Ridvägar årligen 1 000 1 000 1 000

Vandringsleder och spår årligen 1 000 1 000 1 000

SUMMA 40 500 2 000 38 000

Objekt Byggår Budget 21 Plan 22 Plan 23
projektkalkyl 

ink 
inventarier

Kommentar

Boenden

kommunhus 3 2020-2021 4 000 4 000* *Projektets kalkyl är exklusive inventarier

Särskilt boende Sävegården 2020-2022 Ej kommunal investering

Boende för nyanlända 2021-2023 5 000 5 000 5 000

Ersättningslokal Aspenhuset 2022 10 000 10 000* *Projektets kalkyl är exklusive inventarier

SUMMA 9 000 15 000 5 000

Objekt Pågår år Budget 21 Plan 22 Plan 23 projektkalkyl Kommentar

Infrastruktur

Gnejsvägen 2021 8 000 8 000

Rurik Holms väg 2021 5 000 5 000

Gångtunnel Resecentrum 2023 5 000 5 000

Bussomläggning 2023 200

Kollektivtrafik och hållbart resande årligen 4 000 3 000 3 000

Ökad trafiksäkerhet årligen 3 000 3 000 3 000

Tillgänglighetsanpassning gator och GC årligen 500 500 500

Trygghet löpande investeringar årligen 1 000 1 000 1 000
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Löpande mindre åtgärder årligen 250 250 250

Upprustning av diverse vägar årligen 1 000 1 000 1 000

Bulleråtgärder löpande årligen 5 000 5 000 5 000

Beläggningar vägar årligen 8 000 8 000 8 000

Löpande ramanslag GC-vägar årligen 10 000 8 000 10 000

Korsningar enligt plan årligen 15 000 10 000 11 000

Vägar enligt plan årligen 4 000 3 000 3 000

Broar åtgärder enl besiktning årligen 1 500 1 500 2 000

SUMMA 66 250 44 250 52 950

Objekt Pågår år Budget 21 Plan 22 Plan 23 projektkalkyl Kommentar

Belysning

Belysningsningsåtgärder årligen 4 000 4 000 4 000

SUMMA 4 000 4 000 4 000

Objekt Pågår år Budget 21 Plan 22 Plan 23 projektkalkyl Kommentar

Strategiska markförvärv

Strategiska markförvärv årligen 40 000 25 000 20 000

SUMMA 40 000 25 000 20 000

Objekt Pågår år Budget 21 Plan 22 Plan 23 projektkalkyl Kommentar

Tekniska anläggningar

Lekplats, Gråbo - större 2020-2021 3 700 3 900

Lekplatser, tillgänglighetsanpassning 2021-2022 1 000 1 000

Parkutrustning utbyte årligen 500 250 250

SUMMA 5 200 1 250 250

Objekt Pågår år Budget 21 Plan 22 Plan 23 projektkalkyl Kommentar

Klimat och stabilitetsåtgärder

Stabiltetsåtgärder nettoinvestering årligen 10 000 10 000 10 000

Förstudier årligen 2 000 2 000 2 000

SUMMA 12 000 12 000 12 000

Objekt Pågår år Budget 21 Plan 22 Plan 23 projektkalkyl Kommentar

Fastighet

Reinvesteringar  installationer årligen 5 000 5 000 5 000

Säkerhet årligen 500 500 500

Energiinvesteringar årligen 2 500 2 500 2 500

Verksamhetsanpassning årligen 10 000 10 000 10 000

SUMMA 18 000 18 000 18 000

Objekt Pågår år Budget 21 Plan 22 Plan 23 projektkalkyl Kommentar

Sektor SB - Övrigt

Fordon och Maskiner årligen 3 500 4 000 4 000

Utrustning säkerhetshöjande åtgärder (PDV). 2020-2021 5 000

Digitalisering - Myndighetsutövning 2021-2023 200 100 100

Digitalisering - Äkta e-tjänster kopplade till 
Ecos (miljöenhetens 

2021-2023 100 70 70

Digitalisering - GIS 2021-2022 1 500 1 100

Digitalisering - projektledningssystem 2021-2022 1 000 500

Utrustning kök årligen 200 200 200

Inventarier, samtliga kommunhus årligen 2 000 2 000 2 000

SUMMA 13 500 7 970 6 370

Objekt Pågår år Budget 21 Plan 22 Plan 23 projektkalkyl Kommentar
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Sektor LÄR - Övrigt

Konst årligen 100 100 100

Inventarier årligen 8 000 8 000 8 000

IT-utrustning årligen 2 000 2 000 2 000

Fritidsanläggningar årligen 2 000 2 000 2 000

Badplatser utveckling årligen 300 300 300

SUMMA 12 400 12 400 12 400

Objekt Pågår Budget 21 Plan 22 Plan 23 projektkalkyl Kommentar

Sektor SO - Övrigt

Medicinska produkter och hjälpmedel årligen 900 900 900

Äldreomsorg investering/inventarier årligen 2 400 2 400 2 400

Övriga investeringar SO årligen 2 400 2 400 2 400

Millenium 2020-2022 1 339 342 4 228

SUMMA 7 039 6 042 5 700

Objekt Pågår Budget 21 Plan 22 Plan 23 projektkalkyl Kommentar

Stab och utveckling - Övrigt

Kommungemensam IT-utrustning årligen 1 000 500 500

Beredskapslager 2020-2023 1 500 1 500 3 195

Integration av e-arkiv årligen 300 300 300

E-handelssystem 2023 1 000 1 000

Ekonomisystem 2022-2023 1 500 500 2 000

SUMMA 2 800 3 800 2 300

Objekt Pågår Budget 21 Plan 22 Plan 23 projektkalkyl Kommentar

VA - Löpande

Serviser löpande investeringar årligen 2 200 2 300 2 300

Digitalisering produktion löpande årligen 1 000 1 000 1 000

Digitalisering vattenmätare löpande årligen 1 500 1 500 1 500

Ledningsnätet löpande investeringar årligen 11 700 12 000 10 100

Ledningsnätsentrepenader löpande 
investeringar 

årligen 3 100 3 200 3 200

Vattenproduktionen investeringar årligen 1 100 1 200 1 200

Pumpstationer löpande investeringar årligen 400 400 500

Nybyggnadsområden investeringar årligen 2 000 2 000 2 000

Upprustningsområden investeringar årligen 15 000 15 000 13 000

VA-försörjningsplan investeringar årligen 4 200 4 200 4 300

Dagvattenupprustning investeringar årligen 2 100 2 100 2 200

SUMMA 44 300 44 900 41 300

Objekt Pågår Budget 21 Plan 22 Plan 23 projektkalkyl Kommentar

VA - planerade och pågående projekt

Överföringsledning Ölslanda-Ryggebol 2020-2021 5 000 18 000

Överföringsledning Sjövik - Björboholm 2020-2021 5 000 20 000

Tollereds vattenreservoar 2020-2021 5 000 8 500

Utbyggnad VA Torpadal 2020-2021 32 100 39 000

Alebäckskulverten 2020-2021 6 000 11 000

Säkerhetshöjande åtgärder vid VA-
anläggning

2020-2024 1 100 1 100 1 100 4 300

Hjullastare 2021 1 000 1 000

Alebäcken utredning vattenområde 2021 1 000 1 000

Pumpstation Drängsered ombyggnad 2021 600 600

Knavravägen nya VA-anslutning 2021 5 000 5 000

Ny VA-reservoar Stenkullen 2021-2022 300 5 100 5 400

Ökad reservoarkapacitet Lerum 2021-2023 300 4 000 5 100 9 400

Renovering av rörgalleri Lerums vv 2021-2024 1 100 1 100 1 100 3 800
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GPS-Utrustning 2022 150 150

Nödvattentank 2022 700 700

Vattentäkt Gråbo 2023 8 000 8 000

Minigrävare VA-distribution 2023 700 7 000

Korrelator för läcksökning 2023 200 200

Verkstad Aspedalens pumpstation 
ombyggnation

2023-2024 200 1 200

Vattenkiosker årligen 500 500 500

Fordon och utrustning årligen 1 000 150 900

SUMMA 65 000 12 800 17 800

Objekt Pågår Budget 21 Plan 22 Plan 23 projektkalkyl Kommentar

Renhållning

Löpande investeringar renhållning årligen 200 200 200

Ny återvinningscentral 2021-2022 32 500 37 000 70 000

Renovering Hultet årligen 300 300 300

Fordon 2021 2 000 2 000

SUMMA 35 000 37 500 500

Objekt Pågår Budget 21 Plan 22 Plan 23 projektkalkyl Kommentar

Kommunstyrelsens investeringsreserv (ny)

Kommunstyrelsens investeringsreserv årligen 2 000 2 000 2 000

SUMMA 2 000 2 000 2 000

TOTALT 558 589 647 312 607 370

Totalt inkl -20% 446 871 517 850 485 896

Finansiella anläggningstillgångar 25 000 5 000 5 000

TOTALT  471 871 522 850 490 896

4 (4)


	Budget 2021
	bilaga 1 investeringar

