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Förslag till investeringsbudget och driftbudget 2020, samt översikt-
lig planering 2021-2023 
 
Inledning 
Kommunstyrelsen har beslutat att fastställa preliminära ramar för åren 2020 – 2023. Re-
spektive nämnd har därefter, vid budgetdialogen i april, presenterat vad nämnden vill 
åstadkomma med sina mål på kort och på lång sikt jämte större utmaningar på längre 
sikt fram till 2030. 
 
Kommunstyrelsen har fastställt slutliga ramar för 2020 och planeringsramar 2021 – 
2023. 
 
Nämnderna ska lämna budgetförslag inom ram.  
 
Ramar 
Kultur- och fritidsnämndens budgetram har justerats för kostnader för löneökningar och 
tillväxt under samtliga år i planperioden. Vidare har ramarna kompenserats för inflat-
ionsuppräkning, ökade hyreskostnader samt ökad beställning från IT-enheten för år 
2020.  
 
Sammantaget har nämndens budgetram utökats med 2,7 mnkr jämfört med 2019. Av 
dessa avser 1,9 mnkr kostnader för löneökningar, ökning av hyreskostnader samt prisju-
steringar (inflationsantagande). 
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Utgångspunkter 
Kultur- och fritidsnämndens målsättning med sitt arbete är: 
- Stimulera och stödja ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som främjar en 
god livsstil och förstärker Lomma kommun som plats att bo och leva på. 
 
Kultur- och fritid har ett uppdrag att: 
- förbättra den psykiska och fysiska folkhälsan i kommunen 
- medverka till att göra Lomma kommun till en attraktiv plats att bo i och flytta till 
- stimulera lärande och kreativitet  
 
Den befolkningsökning som sker påverkar efterfrågan inom samtliga verksamheter inom 
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Inom Kulturskolan önskar ett ökat antal 
elever plats och därmed en ökad kö. Biblioteket noterar ett ökat antal besökare och 
högre utlåningsstatistik. Även antalet besökare i den samlade programverksamheten blir 
fler. Inom fritidsverksamheten påverkar befolkningsökningen både den verksamhet fri-
tidsklubbarna bedriver, men också föreningslivet, inte minst idrottsföreningarna., samt 
fritidsgårdsverksamheten. Ökningen av antalet ungdomar medför också att skolbiblio-
teksverksamheten behöver expandera ytterligare. Förutom etablerade anläggningar och 
lokaler behöver Kultur och fritid arbeta för att skapa mötesplatser och spontanidrotts-
platser för att stärka folkhälsan.  
 
Budgetförslaget jämte förslaget till plan för ekonomin åren 2021-2023 är framtaget med 
utgångspunkt i de nämndmål som nämnden föreslagit för 2020. Verksamhetsutveckling 
och strategisk planering för att möta framtidens behov från medborgarna är också en 
viktig utgångspunkt i budgeten. 

 
Förändringar mot föregående budgetperiod 
Förslaget följer 2019 års detaljbudget med nedanstående undantag/förändringar.  
 
Kultur och fritidsnämnden har tilldelats 426 tkr i tillväxtmedel för 2020. Dessutom tillkom-
mer en helårseffekt för tillväxtmedel 2019 med 379 tkr. Utrymmet för 2020 ökas ytterligare 
med ca 1000 tkr. Det ökade utrymmet beror bland annat på minskade kostnader för loka-
ler, minskade lönekostnader och kompensation för inflation.   
 
Tillväxtmedel och ökat utrymme ger möjligheter för nedanstående förändringar i detalj-
budgeten jämfört med tidigare år. 
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Föreningsaktiviteten bland idrottsföreningarna har fortsatt öka under 2019 vilket gör att 
föreningsbidragen på fritidssidan föreslås höjas med 327 tkr och på kultursidan med 50 tkr. 
Ridklubben behöver ett ökat lokalstöd på grund av ett nytt avtal inför 2020 med en ökad 
hyreskostnad för ridhuset. En av taekwondoföreningarna som blivit av med träningslokalen 
på Poppelgatan har ordnat en ny lokal från 2020 och de föreslås få kompensation för den 
nya lokalen motsvarande den gamla subventionen.  
 
Då verksamheten inom kultur och fritid har miljöpåverkan föreslås att det skapas ett ut-
rymme för miljöåtgärder på 100 tkr. Det föreslås också att det avsätts pengar för omställ-
ning när Pilängsbadet och Pilängshallarna övergår i privat ägo. 
 
Då statsbidragen som täckte en del av lönekostnader för nya skolbibliotekarier upphör un-
der 2019 föreslår förvaltningen att en del av tillväxtmedlen och det ökade utrymmet går till 
den av kultur- och fritidsnämnden beslutade personalmängd.  
 
Förvaltningen förslår också att Kulturgaranti får 123 tkr för att täcka ökade kostnader i 
samband med befolkningsökning.  

 
Nämnden har blivit kompenserad för löneökningar.  
 
Investeringsbudget 2020-2023 
Förvaltningens förslag till investeringsbudget 2020-2023 har behandlats av investerings-
planeringsgruppen utan förslag på förändring eller omdisponering. 
 
För år 2020 innehåller förslaget 1,5 mnkr som är beslutade i tidigare års långtidsplan. Av 
dessa är 0,8 mnkr ospecificerade mindre investeringar där 0,6 mnkr föreslås fördelas till 
fritidsverksamhet och 0,2 mnkr till kulturverksamhet. Vidare är 0,7 mnkr specificerade 
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som inventarier till kulturskolan på Pilängsområdet. Det finns även ett nytt förslag för år 
2020 på 0,3 mnkr till återanskaffning av lärardatorer inom kulturskolan.  
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