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1 Inledning 
Detta dokument; Budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar, är 
en del i kommunens styrmodell, se bild nedan. Dokumentet är årligt, utarbetas av politiken 
och fastställs av kommunfullmäktige. Här anges prioriterade mål och inriktningar för 
kommande år samt ekonomiska ramar för respektive nämnd.  
Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda strategiska planen för mandatperioden och 
ska ge konkretiseringar samt lyfta fram det som är särskilt viktigt för 2022. Den strategiska planen 
beskriver det som politiken vill åstadkomma (den förflyttning/förändring som ska skapas) under 
mandatperioden som helhet.  

En viktig övergripande del i styrmodellen är vision och förhållningssätt. Visionen utgör en gemensam 
ledstjärna och pekar ut riktningen för kommunen. En annan bärande del i styrmodellen är att 
tydliggöra verksamheternas grunduppdrag och att säkerställa kvaliteten i grunduppdraget.  

 

Bild: Kommunens styrmodell: 
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2 Visionen – utgångspunkt för styrningen 
Viktiga delar i kommunens styrmodell är vision och förhållningssätt. Dessa ger styrning på 
övergripande nivå, pekar ut riktning och ramar för verksamheterna och ersätter därigenom på 
vissa sätt den tidigare mer detaljerade målstyrningen. 

Visionen pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling och ska bidra till att 
skapa identitet, stolthet och engagemang för kommunen. Förhållningssättet ska genomsyra 
alla verksamheter och stödja en utveckling mot att visionen uppnås. Visionen fastställdes av 
kommunfullmäktige i december 2019, förhållningssätten har fastställts av kommundirektören 
i april 2021. 

Vision 

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

Förhållningssätt 

Varje dag gör vi mötet med Härryda kommun enkelt. Vi är engagerade, 
ser möjligheter och skapar lösningar. Vi är kompetenta, professionella 
och öppna för olika perspektiv. Vi prövar nya idéer och vill alltid bli 
bättre.  
Tillsammans åstadkommer vi mer. 
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3 Mål för god ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning, såväl ekonomiska mål som verksamhetsmål fastställdes av 
kommunfullmäktige i beslut om den strategiska planen för mandatperioden. Där framgår följande:  

En god ekonomi är förutsättningen för att kunna bibehålla och utveckla kommunen i positiv 
riktning. För att tillse att vi att klarar av stora nödvändiga investeringar över tid krävs att 
vår soliditet långsiktigt ökar ska följande arbete utföras: 

• Alla verksamheter måste klara sina uppdrag inom tilldelad ram. 

• Exploateringsöverskott skall som helhet gå till att förstärka resultatet och därmed soliditeten, 
inte finansiera annan verksamhet. 

• Alla kostnader och åtaganden som kan utföras och bäras av exploatörer för att genomföra 
planer ska så göras och regleras i avtal. 

• Försäljning av fastigheter, verksamheter och bolag skall utredas och prövas. 

• Verksamheter ska prövas om de kan utföras mer ekonomiskt på annat sätt eller av annan 
utförare med bibehållen eller högre kvalitét. 

• Kommunala värden, som t.ex. mark skall inte överföras till annan utan synnerliga skäl. 
Utgångsläget är att markpriser ska sättas till marknadsvärde eller att marken ska säljas till 
högstbjudande. 

• Arbeta för att ändra ägardirektiven så att finansiering av Förbos byggnation av nya 
hyresfastigheter skall kunna ske genom försäljning av andra bostäder. Förbo skall också ges 
möjlighet att arbeta med olika upplåtelseformer inkl. ägarlägenheter och aktiv markpolitik. 

• Ompröva verksamheter som inte ingår i kärnuppdraget. 

• Digitalisering skall genomföras i syfte att nå en högre medborgar-/näringslivsnytta och/eller 
effektivisering. Viktigt att digitalisering inte blir kontraproduktiv och att hänsyn tas till äldres 
förmågor samt personer med funktionsvariationer. 

• Kommunal skog som brukas ska ge överskott. 

• Vid inrättande av naturreservat på initiativ av myndighet ska markbyte till exploaterings- eller 
brukbar mark i första hand göras. 

• Kommunen ska inte åta sig kostnader som kan bäras av annan. 

• Indexuppräkningar skall ses över och prövas. 
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3.1 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige antog i juni 2020 följande finansiella mål som mäts och analyseras årligen i 
rullande fyraårsperioder: 

• Soliditeten ökar med en procentenhet per år 

• Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader 

De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger 
därmed de finansiella förutsättningarna och ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. 
Målen har som utgångspunkt att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den 
konsumerar. 

Detta innebär att ingen generation bör behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. 
Överskottet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras 
även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt. 

Som en anpassning till vår omvärld föreslås att målet ”Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens 
nettokostnader” ändras till: 

• Resultatet är 2,5 procent av skatter och statsbidrag 

Målet avser verksamhetens nettokostnader samt de skatter och generella statsbidrag som redovisas på 
egna rader i resultaträkningen 

Nedan redovisas de finansiella målen utifrån budgetförslaget och hur måluppfyllelsen bedöms bli för 
enskilda år. 

 2021 2022 2023 2024 
Soliditeten ökar med en procentenhet per år 4 % 1 % 5 %  2 % 
Resultat i mnkr 36,2 66,0 54,9 46,5 
Resultatet är 2,5 procent av skatter och statsbidrag 1,6 % 2,7% 2,2 % 1,8 % 
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 Resultat- och balansbudget 
Resultatbudget      
      

Belopp i mnkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

      
Verksamhetens nettokostnader exkl 
avskrivningar  1 925,1 2 129,4 

2 
232,9 2 302,1 2 397,3 

Avskrivningar 130,5 129,1 138,1 146,0 147,3 
       

Verksamhetens nettokostnader 2 055,7 2 258,6 
2 

371,0 2 448,1 2 544,6 
      

Skatteintäkter 2 041,6 2 089,8 
2 

193,8 2 266,1 2 353,2 
Generella statsbidrag och utjämning 265,1 220,3 258,7 251,7 253,1 
Finansiella intäkter 14,5 13,4 13,4 13,4 13,4 
Finansiella kostnader -8,7 -15,2 -12,0 -7,0 -5,0 
Finansiella kostnader för pensioner -22,7 -13,5 -16,9 -21,2 -23,5 

       
Resultat före extraordinära poster 234,2 36,2 66,0 54,9 46,5 

      
Resultat 234,2 36,2 66,0 54,9 46,5 
Balanskravsresultat 223,1 12,1 44,7 36,6 28,5 
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Balansbudget      
      

Belopp i mnkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

TILLGÅNGAR      

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

Materiella anläggningstillgångar 2 806,7 2 421,6 2 416,9 
2 

366,5 
2 

392,3 
Finansiella anläggningstillgångar 52,6 202,6 202,6 202,6 202,6 

Summa anläggningstillgångar 2 859,7 2 624,6 2 620,0 
2 

569,5 
2 

595,3 
Omsättningstillgångar      
Tomtmark för försäljning 127,6 202,0 296,0 166,9 99,6 
Fordringar 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 
Likvida medel 524,8 406,9 367,9 328,9 289,9 
Summa omsättningstillgångar 838,8 795,4 850,3 682,3 576,0 

      

Summa tillgångar 3 698,6 3 420,0 3 470,3 
3 

251,7 
3 

171,3 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital 1 192,2 1 230,9 1296,9 
1 

351,8 
1 

398,3 
varav årets resultat 234,2 36,2 66,0 54,9 46,5 

Skulder       
Avsättningar för pensioner 786,8 777,9 800,3 793,9 799,3 

varav avsättning pensionsskuld intjänat före 1998 559,4 535,2 529,1 510,7 492,8 

Övriga avsättningar 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
Långfristiga skulder 1 115,3 806,9 768,9 501,8 369,6 

varav lån i banker och kreditinstitut 900,0 774,6 736,6 469,5 337,3 

Kortfristiga skulder 595,3 595,3 595,3 595,3 595,3 

Summa skulder 2 506,3 2 189,1 2 173,4 
1 

899,9 
1 

773,1 
      

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 698,6 3 420,0 3 470,3 3 251,7 3 171,3 
SOLIDITET 32% 36% 37% 42% 44% 
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3.2 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

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

 
• Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform. 

 

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

 
• Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas 

bedömda behov. 
 

För att uppnå verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning ska följande arbete 
utföras: 

• För att långsiktigt tillse att vi kan möta behovet av bostäder och bidra till att lösa 
kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen genom en befolkningsökning på lägst 1,5% är 
utgångspunkten att planbesked skall beviljas om det inte finns lagliga hinder. Exploatörs-
drivna detaljplaner förordas vid begäran om planbesked där kommunen initialt ger kommunala 
perspektiv på vad som förväntas. Alla kostnader och åtaganden som kan utföras och bäras av 
exploatören för att genomföra planen, ska regleras i avtal. Förvaltningen skall vara 
organiserad för att kunna möta behovet av exploatörsdrivna detaljplaner och privata initiativ. 

 
• För att långsiktigt tillse att det finns full behovstäckning och olika verksamhetsform inom 

förskoleverksamhet i kommunen skall fler utförare ges möjlighet att bygga, äga och driva 
verksamhet. I planarbete skall möjlighet till förskoleverksamhet och eller skola alltid prövas. 
De ekonomiska förutsättningarna för olika utförare ska utformas så de är förutsägbara och 
rättvisa mellan kommunal och annan verksamhet. 
 

• För att långsiktigt tillse att alla elever efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning har 
tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier, ska kommunen vara positiv till olika 
verksamhetsutövare. Andra utförare kompletterar och stärker den egna verksamheten. För att 
vår egen verksamhet skall vara bäst i Sverige behöver kärnuppdraget inom utbildning renodlas 
och effektiviseras så att rätt personal utför rätt arbetsuppgifter. Förvaltning, personal och 
politik ska tillsammans arbeta fram hur detta ska göras. 
 

• För att långsiktigt tillse att det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres 
och funktionsnedsattas bedömda behov ska möjligheten för andra att bygga, äga och bedriva 
verksamhet utökas. Tilldelning av mark kan ske genom direktanvisning eller i olika former av 
planarbeten. Att tillåta byggnation genom förhandsbesked ska också prövas där så är möjligt. 
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4 Prioriterade mål och inriktningar för 2022 på 
kommunövergripande nivå 

 
Mål 1 
Kostnadsutvecklingen får inte överstiga förändringen av skatteintäkter och statsbidrag. All 
verksamhet skall bedrivas med hög kostnadseffektivitet och kommunens processer skall vara effektiva 
och klara hög service till rätt kostnad. 

 

Mål 2 
Kommunstyrelsen och välfärdsnämnden ska fortsatt arbeta med målet att kommunens egen 
verksamhet ska ha ”Sveriges bästa skola”. 

 

Mål 3 
Kommunstyrelsen skall säkerställa att det finns planer för ökad medborgartrygghet och ökad 
beredskapsförmåga. 

 
Inriktning 1 
Kommunstyrelsen och välfärdsnämnden ska arbeta för att de negativa effekterna av Covid-19 
pandemin minimeras och arbeta med strategisk återgångs-/öppningsplan. 

 

 

 

 

  

Det är viktigt att hålla i arbetet med den ekonomiska styrningen för att fortsatt vara en framgångsrik 
kommun. Att vara uthålliga i arbetet med ”Sveriges bästa skola” då det är grunden för barn och ungas 
möjlighet till arbete och ett gott liv är också viktigt. Tryggheten i Härryda kommun behöver öka utifrån 
utvecklingen i samhället. Samtidigt behöver kommunens beredskapsförmåga stärkas. Utöver detta är 
arbetet med ”post Corona” viktigt för att hantera möjliga negativa konsekvenser av Covid-19 och 
restriktioner under pandemin.   
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5 Skattesats – Sänkning med 12 öre 
Med denna budget fastställs en sänkning av skattesatsen för år 2022 från 20,62 till 20,50 kr per 
skattekrona. 

 

6 Driftbudget 

- Ramökning från 2021 + 86,7 miljoner 
En god styrning, kostnadskontroll och gott samarbete mellan politik och förvaltning skapar stabil 
ekonomi för framtiden. Tack vare bl.a. detta skapas nu möjligheter att satsa på personalen och stärka 
verksamhetens grunduppdrag. Ramökningen jämfört med budget 2021 är hela 86,7 miljoner 
kronor. Trots detta fantastiska utgångsläge måste vi fortsätta med ansvarsfull politik och ekonomisk 
styrning. Utgångspunkten för budgeten grundar sig på kommunfullmäktiges och nämndernas beslut 
om budget för perioden 2021-25. Resurstilldelningen till nämnderna motsvarar den politiskt fastställda 
verksamhetsplaneringen för år 2022-23, samt är justerad för demografiska förändringar och politiska 
beslut för hela planperioden 2022-24. Resurstilldelningen till nämnderna har anpassats efter den 
senaste befolkningsprognosen, som visar på ett lägre antal barn och unga samt ett något större antal 
äldre, jämfört med tidigare planering. 

 

Personal 

Personalen är kommunens viktigaste resurs för att kunna bedriva välfärdsarbete och 
samhällsutveckling. Härrydakommun ska vara en bra, eftertraktad och en självklar arbetsgivare för 
personer som vill arbeta i den viktiga kommunala verksamheten samtidigt som man ser vikten av väl 
fungerande näringsliv. För att tacka alla medarbetare för allt arbete och öka attraktiviteten som 
arbetsgivare, inför vi friskvårdsbidrag för alla anställda med 3.000kr/år. Satsningen är permanent och 
läggs till i kommunstyrelsen ram, eftersom kommunstyrelsen är ansvarig för personal. 

 

Politisk organisation 

I befintlig plan minskades kostnaderna för den politiska verksamheten med 1 mnkr från år 2021. Dessa 
medel återförs till den politiska verksamheten. Kostnader hänförliga till de kommande valen under 
perioden har lagts till. 

 

Kommunstyrelsen – Ramökning från 2021 + 44,9 miljoner1 

Kommunstyrelsens verksamhetsansvar omfattar sektorerna Samhällsbyggnad och Teknik och 
förvaltningsstöd samt kommunledning och stödfunktioner. 

Inom sektorn för samhällsbyggnad är en justering av taxor beräknad i nivå med index. Strategisk 
satsning görs så att kommunstyrelsen kan allokera medel för att förstärka plankapaciteten för 
färdigställande av påbörjade projekt, start och genomförande av de positiva planbesked som getts av 
kommunstyrelsen för bostadsbyggande och näringslivsområden, samt vid politiskt prioriterade projekt. 

I samband med att välfärdsnämndens verksamheter behöver anpassa sin volym efter demografiska 
förändringar och förändrade behovsbedömningar behöver en anpassning ske inom, framförallt, 
                                                 
1 Dokumentversion 2021-06-01:0910, redaktionell ändring, avsnitt Kommunstyrelsen felaktig siffra i jämförelse med tabeller (tidigare stod + 48,9 miljoner). Ändrat till:” 
Kommunstyrelsen – Ramökning från 2021 + 44,9 miljoner” 
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måltids- och fastighetsverksamheterna. 

 

Kommunstyrelsens budgetram innehåller också möjligheter till förstärkt satsning på utbildningslokaler 
för att kunna bidra till ”Sveriges bästa skola”, samt fortsatt arbete med att rusta upp Råda Säteri i 
enlighet med fullmäktiges målsättning. 

Medborgarnas trygghet kräver större insatser från polisen, men också från kommunen. Samtidigt 
måste också kommunens beredskapshöjande arbete fortsätta. Därför har ramen förstärkts ytterligare 
för att kunna öka det förebyggande säkerhetsarbetet och kommunens krisberedskap. 

Den översyn som gjorts av upphandling och inköp samt av IT-verksamheten kommer initialt att kräva 
resurstillskott, som på sikt ska ge resultat finansiellt och verksamhetsmässigt. 

Behovet av att tillgänglighetsanpassa kommunens webbsida, arbetet med fossiloberoende kommun 
samt digitalisering ingår i ramförstärkningen. 

Det finns medel till att finansiera en förvaltningsgemensam Utvecklings- och omställningsresurs direkt 
under kommunledningen. Anslaget för gemensam kompetensutveckling finns kvar enligt plan och en 
viss beredskap finns för att öka anslaget något med anledning av ny lag kring arbetsgivarens ansvar i 
samband med den nya lagen om LAS. Hänsyn har även tagits till behovet av att kunna rekrytera 
trainees. 

För att skapa handlingsfrihet för oförutsägbara utgifter under året har kommunstyrelsen medel till en 
reserv att fritt fördela mellan nämnderna på 11-13 Mnkr. 

 

 

Välfärdsnämnden – Ramökning från 2021 + 40 miljoner 

Välfärdsnämndens verksamhetsansvar omfattar sektorerna Utbildning kultur och fritid samt 
Socialtjänst. 

Årets befolkningsprognos visar ett lägre antal barn och unga i kommunen de kommande åren än vad 
föregående prognos visade. Detta märks framförallt för barn i åldrarna 1-5 år. År 2022 förväntas 
barnantalet vara som lägst och först år 2024 beräknas antalet barn vara tillbaka på 2020 års nivå. Sett 
till antalet barn har kommunen lokaler motsvarande 5-10 avdelningar för mycket, samtidigt som vissa 
avdelningar kan komma att behövas kommande år. I välfärdsnämndens ram ingår därför att 
förskoleverksamhetens ram justeras med -9,7 mnkr år 2022; -7,7 mnkr år 2023 respektive -2,8 mnkr år 
2024, jämfört med 2021 års budget. Vilket nämnden har att ta hänsyn till i framtagandet av 
verksamhetsplan och detaljbudget. 

Antalet elever i grundskolan ökar med ca 85 elever till år 2022 för att därefter minska. Vid 
planperiodens slut väntas elevantalet vara drygt 100 färre än år 2021. Förskolans vikande barnantal 
kommer att påverka elevantalet inom grundskola i många år framöver. Resurstilldelningen till 
nämnden ökar dock för att stärka grundskolan huvudsakligen beroende på ökande kostnader för 
särskola, arbetet med ”Sveriges bästa skola” samt lokalkostnader. 

Inom gymnasieskolan ökar antalet elever och därmed kostnaderna. Hulebäcksgymnasiet har i 
dagsläget fler elever än vad som varit avsikten vid byggnationen. Det är angeläget att nämnden 
diskuterar vilken strategi som skall gälla avseende elevantal och organisation på skolan. 

För år 2021 erhåller kommunen knappt 5 mnkr i statsbidrag för åtgärder kopplade till den pågående 
pandemin. Motsvarande summa har tillförts även för år 2022 oavsett om statsbidrag erhålls eller ej. 

Två idrottshallar i Mölnlycke - Wallenstam Arena och gymnastik- och trampolinhallen - tillkommer 
under 2021 och får en ekonomisk helårseffekt för 2022. Utrymme för att möta behovet och efterfrågan 
av ytterligare en idrottshall i Mölnlycke har tillskapats. Ny ishall som tidigare planerats till hösten 
2024 har i budgeten driftstart 2025 beroende på beslutad inriktning samt tillgång till planresurser. 

Inom socialtjänstens områden bedöms att antalet platser i såväl särskilda boende som servicebostäder 
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kan minskas. Motsvarande medel kan användas för att stärka budgeten inom andra områden såsom 
hemtjänst, barn och familj, vuxenenheten och försörjningsstödsenheten. 

En revidering av ersättningsnivån för LOV i särskilda boenden är behövlig och ryms inom denna ram. 
Det innebär att ersättningsnivån motsvarar utfallet som särskilda boenden i egen regi har haft i 
driftskostnader samt nivån som privata utförare efterfrågar. Detta genererar en lägre budgetminskning 
än tidigare plan. Samtidigt tillförs sektorn medel genom statsbidrag för att säkerställa god vård och 
omsorg om äldre personer, som är en fortsättning på välfärdsnämndens satsning som påbörjades under 
2021. 

Utöver detta har ytterligare nämndförstärkning gjorts för att arbeta vidare med ”Sveriges bästa skola” 
samt stärka idrotts- och föreningsliv som bl.a. behöver stöd att komma igång och utvecklas efter en 
tung period av Covid-19 pandemin. 

 

 

Kommunfullmäktige föreslås utifrån ovan fastställa nedanstående ramar för driftverksamheten. 

Belopp i tkr 
Budget 

2021 
Budget 

2022 Plan 2023 Plan 2024 
Kommunstyrelsen  223 173 268 069 278 030 278 953 
Välfärdsnämnden 2 008 234 2 048 341 2 068 771 2 100 957 
Politisk organisation 12 692 14 462 14 372 14 082 

Finansförvaltning 
-2 280 

338 
-2 396 

841 
-2 416 

103 
-2 440 

449 

Resultat 36 239 65 969 54 930 46 457 
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6.1 Budget för revisorerna 
Frågan om budget för revisorerna bereds av kommunfullmäktiges presidium. Fullmäktige föreslås 
fastställa revisorernas budget till 1 330 tkr för år 2022. 
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7 Investeringar  
Det bedömda investeringsbehovet för perioden 2022–2026 är sammanlagt 818 mnkr, varav 182 mnkr 
föreslås 2022.  Med stor sannolikhet kommer dock ett flertal objekt som budgeterats för år 2021 att 
utföras under år 2022. Sannolikt kommer det fortsättningsvis att utföras investeringar för under 
300 mkr per år. Verksamhetsförändringarna har reviderats i enlighet med lokalresursplaneringen och 
tidsplaneringen och omfattningen av andra projekt förändras i enlighet med politiska uppdrag eller 
andra förutsättningar.  Investeringsvolymen bedöms kunna finansieras utan ytterligare extern 
upplåning. 

Kommunstyrelsen 

I planperioden uppgår styrelsens samlade nettoinvesteringsbudget till 741 mnkr, varav 168 mnkr 
föreslås 2022. Det enskilt största projektet är nybyggnation av is- och träningshallar med 230 mnkr 
och utrymme har möjliggjorts för ytterligare en idrottshall i Mölnlycke. 

I beloppen ingår även anslag för konstnärlig utsmyckning. 

Välfärdsnämnden 

I planperioden uppgår nämndens samlade nettoinvesteringsbudget till 77 mnkr, varav ca 14 mnkr 
avser år 2022. Investeringarna avser huvudsakligen inventarier i samband med nybyggnation samt 
reinvesteringar. Den enskilt största investeringen är inventarier till ishallar mm. 

Fullmäktige föreslås fastställa en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr för år 2022 
samt att fastställa nedanstående ramar för investeringsverksamheten. 

Belopp i tkr  
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Kommunstyrelsen   384 290 168 284 80 368 157 954 246 968 87 108 
Välfärdsnämnden  27 749 13 700 13 700 13 700 21 870 13 870 
Summa 
investeringar  412 039 181 984 94 068 171 654 268 838 100 978 
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8 Exploatering - Finansieringsplan  
Exploateringsverksamheten ska följa föreslaget bostadsförsörjningsprogram med byggnation 
av bostäder i kommunen. Exploateringsredovisningen innefattar i stort inkomster från 
markförsäljning och gatukostnadsersättning samt utgifter avseende genomförandet av 
detaljplaner och markinköp. Totalt under kommande femårsperiod beräknas utgifterna enligt 
dagens kalkyler till ca 335 mnkr och inkomsterna till ca 470 mnkr. I planeringen ingår även 
detaljplaner utan kommunalt markinnehav och kommunens insatser i dessa finansieras 
löpande innevarande år genom plan- och exploateringsavtal. I underlaget för 2022-2026 ingår 
inte längre inkomster och utgifter kopplade till va-utbyggnad. I samband med beslut, arbete i 
och uppföljning av verksamheten ska hela koncernperspektivet belysas. 
Bokföring av resultatet sker inte i samband med varje såld tomt utan när projektet är helt eller 
delvis avslutade. 
Av den totala projektkalkylen är 120 mnkr utgifter och 184 mnkr inkomster för 
verksamhetsmark. Projekt med utbyggnad av infrastruktur under perioden är Mölnlyckemotet, 
Airport city och Mölnlycke företagsparken etapp III. Detaljplanerna för Mölnlyckemotet och 
Airport City planeras att gå för antagandet under 2021 och påbörjas 2022. Under 2021 kan 
planarbete för Företagsparken III i Mölnlycke starta. 
Av den totala projektkalkylen är 239 mnkr utgifter och 355 mnkr inkomster för annat än 
verksamhetsmark, huvudsakligen bostäder men kan även vara lokaler och olika typer av 
service såsom förskola, skola och särskilda boenden. 
I närtid pågår främst utbyggnad av infrastruktur för bostadsområden på Idrottsvägen och 
Landvetter centrum. Det pågår detaljplaner för bostäder på kommunal mark i Enebacken II, 
Bocköhalvön och Valborgs kulle. 
I den redovisade planen ingår även: 
Landvetter Södra etapp I. 
Hindås trädgårdsstad - en utveckling av Hindås åt väster utefter Älmhultsvägen enligt tidigare 
planbesked. 
Rävlanda sanatorium - en komplettering med bostäder i Rävlanda med ombyggnad av tidigare 
sanatorium samt nybyggnation enligt tidigare planbesked. 
Fläskebo deponi - en utökning av befintlig anläggning med områden för deponi med mera 
enligt tidigare planbesked. 
Borgåsen tidigare förskola - en komplettering av bostäder i Landvetter, genom omvandling av 
tidigare tomt för förskola som nu är nedlagd och riven. 
Bostäder i påbyggnad på p-hus Mölnlycke - en utveckling av centrum. 
Nedanstående tabell redovisar finansieringsplan avseende exploateringsverksamheten. 
Belopp i 
tkr  Kalkyl 2021 

Kalkyl 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Inkomst  17 300 42 237 247 889 101 950 37 410 40 186 
Utgift  91 700 136 210 118 823 34 677 12 110 32 746 

Netto  -74 400 -93 973 129 066 67 273 25 300 7 440 
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9 Långfristig upplåning 
Kommunens långfristiga skuld kommer från år 2021 att bestå huvudsakligen av externa lån då 
inbetalda anläggningsavgifter för VA-kollektivet hanteras i det helägda bolaget. I bokslut 2020 var den 
externa skulden 900 mnkr. Under år 2021 beräknas drygt 300 mnkr av de långfristiga skulderna att 
övertas av VA-bolaget. För perioden fram till år 2024 beräknas skulden i kommunen succesivt att 
sjunka. Detta beror på förhållandevis goda resultat i förhållande till investeringsvolymen samt en god 
likviditet. 

Sannolikt behöver ingen ytterligare upplåning ske i kommunen under år 2022. Då finansieringen av 
VA-bolagets tillgångar inte är helt fastlagd föreslås att den maximala upplåningen i kommunen får 
uppgå till 1 100 mnkr 
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10  Uppdrag till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden 

Med utgångspunkt i detta budgetdokument uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden att utifrån de kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade 
mål och inriktningar för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden att fastställa ekonomiska ramar per sektor och verksamhet inom respektive 
ansvarsområde.  

Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar hänförlig till 
avslutad lönerevision. 
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11 Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

• Kommunfullmäktige fastställer sänkt skattesats för år 2022 på 20,50 kr per skattekrona. 

• Kommunfullmäktige fastställer nytt finansiellt mål till "Resultatet är 2,5 procent av skatter och 
statsbidrag.  

• Kommunfullmäktige fastställer ramar för driftverksamheten i enlighet med förslag i avsnitt 6, 
Driftbudget. Anslagsbindning avseende driftbudgeten sker på nämndnivå med undantag för 
kommunstyrelsens reserv som får disponeras fritt efter beslut i kommunstyrelsen.  

• Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget till 1 330 tkr för år 2022. 

• Kommunfullmäktige fastställer en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr för år 
2022.  

• Kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsverksamheten i enlighet med förslag i 
avsnitt 7, Investeringar. Anslagsbindning avseende investeringsbudget sker på nämndnivå. 

• Kommunfullmäktige beslutar att långfristig upplåning får ske upp till ett maximalt belopp om 
1 100 mnkr. 

• Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden att utifrån de 
kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade mål och inriktningar 
för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till kommunstyrelsen och välfärdsnämnden 
att fastställa ekonomiska ramar per sektor och verksamhet inom respektive ansvarsområde. 
Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar 
hänförlig till avslutad lönerevision. 
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Detta är vår gemensamt förhandlade och överenskomna budget för 
2022, med plan 2023 - 2026 som vi ställer oss bakom och skall ses 
som en helhet. 
 
 
 
Mölnlycke 2021-05-25 
 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
för Moderaterna   för Liberalerna 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
för Centerpartiet   för Kristdemokraterna 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
för Sportpartiet   för Kommunpartiet 
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