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SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR:

 84,4 % av kommunens intäkter kommer från 
skatteintäkter,	generella	statsbidrag	
och	utjämningar.

 2,8 %	 kommer	från	kommunal	fastighetsavgift.

 12,6 % kommer	från	andra	avgifter	och	ersättningar	
som	kommunen	får	för	den	service	
som	kommunen	erbjuder.

 0,2 %	 är	finansiella	intäkter.

VART GÅR SKATTEPENGARNA?

	27,60	kr	till	grundskoleverksamhet

	14,92	kr	till	hälsa,	vård	och	omsorg

	14,80	kr	till	teknisk	verksamhet

	11,24	kr	till	förskoleverksamhet

			9,64	kr	till	gymnasieskola	och	vuxenutbildning

		7,16	kr	till	kommunövergripande	verksamhet

		3,83	kr	till	LSS-verksamhet

		3,49	kr	till	individ-	och	familjeomsorg

			1,82	kr	till	kulturverksamhet

		1,71	kr	till	fritidsverksamhet

		0,36	kr	till	bygglovsverksamhet

			0,23	kr	till	miljö-	och	hälsoskyddsverksamhet

			3,20	kronor	till	årets	budgeterade	resultat

100	KRONOR	I	SKATT	TILL	KOMMUNEN		
PLANERAS	I	BUDGET	2020	ATT	ANVÄNDAS	SÅ	HÄR:
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Budget 2020 och plan för 2021-2023 

Här följer en kortversion av Budget 2020 för er som snabbt vill få en inblick i vad Lomma kommun planerar 
för 2020 och de därpå följande tre åren. Det kompletta budgetdokumentet återfinns på kommunens 
hemsida lomma.se, under fliken Kommun och politik/Kommunfakta/Ekonomi/Budget. 

Höjd resultatnivå 2020 för att möta annalkande konjunkturavmattning 

Den 24 oktober fastställdes Budget för 2020 och plan för ekonomin åren 2021-2023 av 
kommunfullmäktige. Kommunen ska enligt riktlinjer för god ekonomisk hushållning ha en resultatnivå på 
åtminstone 2 % årligen, cirka 28 miljoner kronor (mnkr) av summan av skatteintäkter, statsbidrag och 
utjämning. Signaler om en kommande konjunkturavmattning har gjort att det finansiella målet har höjts 
till drygt 3 % år 2020 med syfte att kommunen står väl förberedd inför de kommande åren. Under 
perioden 2021-2023 ligger resultatnivån runt 2 % årligen: 

Fortsatt bostadsbyggande men något dämpad befolkningsökning 

Bostadsproduktionen kommer att sjunka något de närmaste åren, för att därefter återgå till högre nivåer 
igen. Under 2020-2022 förväntas byggföretagen att starta byggandet av drygt 550 bostäder i kommunen.  

Det största enskilda utbyggnadsområdet är Lomma Hamn med cirka 270 nya bostäder under de 
kommande tre åren. Under 2022 bedöms det relativt omfattande byggandet i den norra delen av Lomma 
centrum inledas. I Bjärred har bostadsbyggandet i centrum bedömts påbörjas under år 2020. Den 
förväntade utbyggnaden mellan Bjärred och Borgeby, ”Framtidens Bjärred”, ligger först efter år 2022. 

Kommunens befolkning beräknas öka i måttligare takt, cirka 1 % årligen under 2020-2021, och något 
snabbare 2022-2023, cirka 2 % årligen, vilket innebär drygt 500 invånare per år. Detta ställer stora krav på 
en fortsatt utbyggnad av den kommunala servicen.

3,2%

2,3%
1,9%

2,6%

0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%

Budg 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Resultatnivå

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2018 Prog 2019 2020 2021 2022 2023

Antal invånare 31 dec

80 år och
äldre
65-79 år

19-64 år

16-18 år

6 - 15 år

0-5 år



Fortsatt stort investeringsbehov 

För att begränsa investeringarnas omfattning har kommunen satt ett ”tak” för de årliga investeringarna 
på som mest 15 % av nettokostnaderna vilket innebär en investeringsnivå på drygt 200 mnkr per år. 
Investeringsnivån ligger på eller under det uppsatta taket varje år i budgetperioden. Kommunens 
investeringsprogram är fortsatt omfattande och uppgår till 700 mnkr de kommande fyra åren. 
Låneskulden ökar och beräknas vid utgången av 2023 att uppgå till knappt 760 mnkr. 

 

För för- och grundskola innebär budgeten för 2020 bland annat färdigställande av Pilängskolan etapp 2, 
utbyggnad av matsal på Löddesnässkolan, tillbyggnad av tillagningskök på Trollets förskola, 
projekteringsmedel för ersättningsbyggnad för låg- och mellanstadium på Bjärehovsskolan samt 
projekteringsmedel för utbyggnad av Alléskolan. En multiarena kommer att anläggas vid Löddesnässkolan 
och lite längre fram, inför höstterminen 2022 planeras en ny idrottshall att stå färdig på 
Rutsborgsområdet. 

En satsning kommer att göras på ombyggnad av stationshusen i Lomma respektive Bjärred. Syftet är att 
värna dessa kulturhistoriska byggnader och samtidigt bidra till att öka utbudet av kommersiella 
verksamheter. 
 
Budgetperioden innefattar stora investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder, bland annat vid Tolvevägen i 
Bjärred, reinvesteringar i uttjänta asfaltytor, samt åtgärder enligt belysningsplan. 
 
Kommunens läge innebär att stora satsningar på erosionsskydd är nödvändiga längs kustlinjen i både 
norra och södra kommundelen. I Bjärred planeras ett utbyte av Långa bryggan att göras år 2021.  
 
Stationsområdet i Lomma kommer att färdigställas inför kommande persontrafik på Lommabanan 2021. 
Efter planperioden, i samband med kapacitetsutbyggnad av Lommabanan (etapp 2), planerar kommunen 
att anlägga stationslägen även i Alnarp och Flädie. I nuläget finns dock en oklarhet kring extern 
medfinansiering avseende Alnarps station. 
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Exempel på investeringsprojekt under perioden 

• Pilängskolan, om- och tillbyggnad, inkl. rivning, ht-19/vt-21 (171,0 mnkr)  

 

 

 

 

• Utbyggnad Löddesnässkolan, inklusive anpassning kök, vt-20/ht-19 (21,0 mnkr) 

• Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök, ht-20 (12,0 mnkr) 

 

 

 

 

• Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna), 2020 (18,9 mnkr) 

• Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen – Carl Olssons väg, 2021 (18,7 mnkr) 

• Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga 2021 (14,5 mnkr) 

 

 

 

 

• Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad, 2022 (126 mnkr) 

• Ny idrottshall Rutsborgsområdet, ht-22 (52 mnkr) 

• Investeringar inom detaljplaneområde Bjärred centrum, 2022 (31,0 mnkr)  



Utökning av nämndernas budgetar 

Nämndernas budget för 2020 har ökat med närmare 50 mnkr jämfört med 2019. Av dessa har barn- och 
utbildningsnämnden fått 26 mnkr och socialnämnden nästan 20 mnkr. Nämnderna får kompensation för 
löneökningar, viss ersättning för inflation och de flesta får ersättning för befolkningstillväxt.  

Inom ramen för utökningen ingår ett effektiviseringsuppdrag till alla nämnder, utom socialnämnden, på 
sammanlagt 5 mnkr. För att stödja socialnämnden i det pågående omställningsarbetet har 5 mnkr avsatts 
med syfte att öka kvaliteten i verksamheten och uppnå en budget i balans. I budgeten för 2021 och 
framåt finns ytterligare effektiviseringsbeting på 5 mnkr. Detta har ännu inte fördelats på de olika 
nämnderna. 

Kommunens satsning på digital transformation fortsätter med 2 mnkr 2020. Denna budget ska, efter 
ansökan hos och godkännande av kommunstyrelsen, gå till projekt som kan leda till lägre kostnader eller 
till en lägre kostnadsutveckling framöver. Dessa så kallade hemtagningseffekter ingår som en viktig 
förutsättning i planeringen på lite längre sikt. 

Mål enligt god ekonomisk hushållning 

Som stöd för bedömning om kommunens övergripande mål uppnås och om verksamheten bedrivs på ett 
ekonomiskt sätt har kommunfullmäktige fastställt både finansiella mål och verksamhetsmässiga mål för 
god ekonomisk hushållning. De sistnämnda är särskilt riktade mål till nämnderna och syftar till att 
åstadkomma en förflyttning på områden där kvaliteten behöver öka och fokus ska vara på vilka resultat 
som ska uppnås. 

Finansiella mål för åren 2020-2023 

• Årets resultat (balanskravsresultat) ska åtminstone uppgå till 3 % år 2020 och 2 % år 2021-2023 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
 

• Soliditeten (inkl. ansvarsförbindelsen) ska minst uppgå till 38 %.  
 

• Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med egna medel. (avskrivningar + resultat) 
 

• Årets investeringar i förhållande till verksamhetens nettokostnader ska högst uppgå till 15 %. 

Verksamhetsmål / riktade mål till nämnderna 

• Förtroendet för kommunens verksamhet ska vara högt genom en sammanhållen, proaktiv och 
lättillgänglig information och kommunikation till medborgarna. (Kommunstyrelsen) 
 

• Medborgarna ska vara nöjda med äldreomsorgen. (Socialnämnden) 

• Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras.  (Barn- och utbildningsnämnden) 

• Utbudet av kulturaktiviteter ska vara tillgängligt och uppskattat i hela kommunen.  
(Kultur- och fritidsnämnden) 
 

• Tekniska nämnden ska säkerställa att kommunens verksamheter har långsiktigt ändamålsenliga 
lokaler. (Tekniska nämnden) 
 

• Bygglovsverksamheten ska bedriva en god service så att såväl invånare som företag är nöjda med 
den service som ges. (Miljö- och byggnadsnämnden) 

 
God ekonomisk hushållning uppnås när såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen ovan 
huvudsakligen är uppfyllda.  



Osäkra omvärldsfaktorer och konjunkturavmattning 

Det finns många faktorer i omvärlden, som kommunen inte själv råder över men som kan ha stor 
påverkan på kommunens ekonomi – utveckling av skatteunderlag och samhällsekonomi, räntenivå, 
löneutveckling, inflation, flyktingmottagande med mera.  

Signalerna om en annalkande konjunkturavmattning är tydliga. I Sverige ökar arbetslösheten, samtidigt 
som sysselsättningen såväl som tillväxten minskar. Från och med 2020 kommer förändringar i 
kostnadsutjämningssystemet att genomföras. När förändringarna är fullt genomförda innebär det, för 
kommunen, ett försämrat utfall med cirka 17 mnkr. För 2020 väntas den negativa effekten bli drygt 6 
mnkr.  

För att hantera försämringar och svängningar i dessa omvärldsfaktorer är det nödvändigt att ha marginal i 
de kommande årens budgeterade resultat. Det är en buffert som också behövs för att bättre klara av den 
stora investeringsvolymen. Även om år 2020 ser bra ut pekar prognoserna för år 2021-2022 på betydligt 
svårare tider som kräver att åtgärder, i form av bland annat omställning, digitalisering och effektivisering, 
planeras redan nu. 

Det är viktigt att nämnderna håller budget och fortsätter att arbeta med effektivisering och digitalisering. 
Det är mycket angeläget att beslutade effektiviseringar får avsedd effekt och att satsningarna på digital 
transformation resulterar i förväntad hemtagningseffekt. Genom detta kan kommunen stå väl förberedd 
inför den annalkande konjunkturavmattningen. 




