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1 Inledning / bakgrund 

Preliminär nämndbudget 2023 samt plan för ekonomin 2024-2026, utgör nämndens 
budgetförslag och inkluderar även förslag till nämndmål. Förslaget bereds av förvaltningen och 
fastställs efter ställningstagande av nämnden i maj-juni. Därefter utgör det ett underlag för 
den fortsatta beredningen av kommunens totala budget. 

Nämndbudgeten fastställs definitivt av nämnden efter det att kommunfullmäktige har 
fastställt kommunens budget på hösten. Nämndmål och budget uppdateras i enlighet med 
fullmäktiges beslut. För nämndens behov indelas KF-verksamheternas budget i relevanta 
verksamhetsområden som är av politiskt intresse för nämnden. Det är även på denna nivå som 
nämnden sedan följer upp sin verksamhet. 

2 Nämndens ansvarsområde 

Samhällsbyggnadsnämnden har som främsta uppgift att vara samordnande och verkställande 
organ avseende kommunens planerings-, bygg-, anläggnings- och exploaterings-verksamhet. 
Nämnden ansvarar också för kommunens fastigheter, gator, vägar, parkområden, allmänna 
platser, hamnanläggningar samt ansvarar för att samordna kommunens lokalförsörjning. 

Nämnden ansvarar, i den utsträckning uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen, för 
kommunens uppgifter vad det gäller övergripande fysisk planering och detaljplanehantering. 

Nämnden ansvarar för kommunens karta-, mät- och GIS-verksamhet. 

Nämnden ska också fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:244) om nämnder 
för vissa trafikfrågor, ansvara för kommunens verksamhet på trafiksäkerhetens område samt 
svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen 
enligt miljöbalken. 

3 Målkedjan 

Styrsystemet är uppbyggt av en målkedja som länkar samman mål på olika nivåer. Målkedjan 
synliggör hur målsättningar från de politiska organen bryts ned och omsätts till aktiviteter i den 
enskilda verksamheten. Högst upp i målkedjan återfinns Lomma kommuns vision. Som ett sätt 
att konkretisera visionen fastställer kommunfullmäktige övergripande mål. 
Kommunfullmäktige beslutar också om mål enligt god ekonomisk hushållning, vilka består av 
finansiella mål och verksamhetsmål (riktade mål). 

Utifrån kommunfullmäktiges inriktning initierar och föreslår nämnderna sina egna mål som 
anger fokus för arbetet inom nämndens ansvarsområde. Kommunstyrelsen bereder sedan 
målen och slutligen fastställer kommunfullmäktige nämndmålen i samband med 
budgetbeslutet. 
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4 Vision och övergripande mål 

 
Övergripande mål 2019 – 2022 
 
Kvalitet i framkant 
Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i 
fokus. 
 
Balanserat hållbarhetsarbete 
Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete med kommande generationer i 
åtanke. 
 
Trygghet i livets alla skeden 
I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden. 
 
Den kommunikativa kommunen 
Lomma kommun ska vara en öppen och kommunikativ organisation där invånarna känner ett 
högt förtroende för verksamheten. 
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5 Mål - Vad vill vi uppnå? 

5.1 Riktat mål från Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden tillhandahåller långsiktigt ändamålsenliga lokaler med 
hög nyttjandegrad och kostnadstäckning 

Koppling till övergripande mål 
Kvalitet i framkant, Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet 
med invånaren i fokus 

Beskrivning 
Det är viktigt att uppnå en god effektiv och flexibel hushållning med lokaler till kommunens 
verksamheter. Lokalerna ska vara anpassade efter verksamheternas behov och det är 
väsentligt med en fungerade dialog mellan hyresvärd och hyresgäster. Det är också viktigt att 
säkerställa att kommunens fastighetsbestånd förvaltas genom ett planerat och långsiktigt 
underhåll så att fastigheternas värde bevaras. Samhällsbyggnadsnämnden har haft för avsikt 
att ha kvar det riktade målet under hela mandatperioden, fram till år 2023. 
 

Mått Mätmetod 

Totalindex av delmomenten NKI, lokalerna, 
ansvarsfördelning och yttre miljö. Målvärde ska ligga 
inom den övre kvartilen i undersökningen. 

Evimetrix, "kvalitetsmätning bland kommunala 
lokalhyresgäster i Lomma kommun. 

5.2 Nämndmål 

För att minska klimatpåverkan är kommunens tjänsteresor och transporter 
fossilbränslefria 

Koppling till övergripande mål 
Balanserat hållbarhetsarbete, Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete 
med kommande generationer i åtanke 

Beskrivning 
För en kustkommun som Lomma kan effekterna av klimatförändringar såsom stigande 
havsnivåer, erosion och översvämningar bli betydande. Lomma kommuns miljöpolicy tydliggör 
att kommunen ska vara en förebild och på olika sätt minska sin klimatpåverkan. I Energi- och 
klimatplanen anges att kommunorganisationens energiförsörjning och transporter ska vara 
fossilbränslefria år 2020, och kommunen har skrivit under Klimatsamverkan Skåne med mål 
kring ett fossilbränslefritt Skåne år 2020. Idag är el och fjärrvärmeförsörjningen till kommunens 
verksamheter och byggnader i princip helt fossilbränslefri. När det gäller användningen av 
fossilt bränsle i egna transporter, resor eller köpta transporttjänster har emellertid 
ambitionerna inte nåtts. Det är angeläget att antalet tjänsteresor överlag minskar till förmån 
till digitala möten. Därtill behöver utsläppen från bil- och flygresor minska avsevärt. För 
kommunens politiker och medarbetare ska, i enlighet med kommunens resepolicy, gång eller 
cykel vara det självklara valet för kortare resor medan längre resor ska genomföras med 
kollektivtrafik. 

Mått Mätmetod 

Utsläpp i ton koldioxidekvivalenter (avser samtliga 
klimatpåverkande avgaser) 

Årlig miljöredovisning. Mäts genom uppgifter från 
entreprenörer, den resebyrå kommunen använder sig 
utav samt egen sammanställning av reseräkningar och 
resvaneundersökning. 

Hemtjänst- Utsläpp i ton koldioxidekvivalenter (avser 
samtliga klimatpåverkande avgaser) 

Årlig redovisning. Mäts genom uppgifter från 
entreprenörer, den resebyrå kommunen använder sig 
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Mått Mätmetod 
av samt egen sammanställning av reseräkningar och 
resvaneundersökning. 

Medborgarna upplever att gator och vägar är väl underhållna och trafiksäkra 

Koppling till övergripande mål 
Kvalitet i framkant- Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet 
med invånaren i fokus 

Beskrivning 
Detta har varit ett nämndmål under tidigare år och medborgarnas betyg i SCB:s 
medborgarundersökning har, sett tillbaka i tiden, varit bland det högsta i landet. Mätningen 
innefattar fyra delmoment (belysning, underhåll och skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet). 
Det är viktigt att den höga kvaliteten bibehålls framöver. 
Målet kan även kopplas till kommunens övergripande mål om trygghet i livets alla skeden. 
Genom att gator och vägar är väl underhållna och är trafiksäkra för alla skapar vi 
förutsättningar för en säker livs- och boendemiljö. 
 

Mått Mätmetod 

Medborgarnas bedömning/nöjdhet av kommunens 
gator och vägar. Målet för 2023 är att medborgarna i 
Lomma kommun är mer positivt inställda till skötseln 
av gator och vägar i kommunen i jämförelse med 
andelen positiva i riket. 

Målet följs upp med SCB:s medborgarundersökning 
och frågan om medborgarnas bedömning/nöjdhet 
med kommunens gator och vägar. 

Medborgarna upplever att det är tryggt, rent och välskött i utomhusmiljön 

Koppling till övergripande mål 
Trygghet i livets alla skeden- I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden 

Beskrivning 
Särskilt fokus ska läggas på en välskött utomhusmiljö. Enligt polisens trygghetsundersökning 
signalerar nedskräpning och skadegörelse i sig en otrygghet.  
 
Målet bidrar till kommunens övergripande mål om trygghet i livets alla skeden. Genom att de 
offentliga miljöerna sköts och upplevs trygga skapas förutsättningar för en säker livs- och 
boendemiljö. 
 
För att målet ska bedömas vara uppfyllt ska en av indikatorerna vara uppnådd. 
 

Mått Mätmetod 

Som ett mått på trygghet följs målet upp i SCB:s 
medborgarundersökning med frågan ”Hur tryggt och 
säkert kan du vistas utomhus på kvällar och nätter”. 
Målet för 2023 är att medborgarna i Lomma kommun 
har en mer positiv inställning till att man känner sig 
trygg utomhus i området man bor när det är mörkt ute 
i jämförelse med andelen positiva i riket. 

SCB:s medborgarundersökning 

Målet upp i Polisens trygghetsundersökning med ett 
mått på medborgarnas bedömning/nöjdhet av 
nerskräpning. Målvärdet för 2022 är 2. 

Polisens trygghetsmätning 
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Kommunikationen med medborgarna kring fysiska åtgärder är proaktiv och 
lättillgänglig. 

Koppling till övergripande mål 
Den kommunikativa kommunen- Lomma kommun ska vara en öppen och kommunikativ 
organisation där invånarna känner ett högt förtroende för verksamheten 

Beskrivning 
Dialog och öppenhet ökar förtroendet för Lomma kommun och även för demokratin i stort. Vi 
kommunicerar proaktivt med invånarna, omvärlden och organisationen. Både invånare och 
kommunens medarbetare upplever bra möjligheter till delaktighet och inflytande ur sina olika 
perspektiv. 
Målet bidrar till kommunens övergripande mål om den kommunikativa kommunen. Genom 
kommunikation kring de fysiska åtgärder som utförs ökar medborgarnas möjlighet till 
delaktighet, inflytande och förtroende till kommunen. 
 

Mått Mätmetod 

Målet följs upp i en egen mätning där 
kommuninvånare får svara på frågor kopplade till 
kommunens kommunikation av projekt samt att 
riktade undersökningar görs till kommuninvånare 
som har blivit påverkade av ett projekt i deras 
närområde. 

Egna mätningar 

Kommunens fastigheter är energisnåla. 

Koppling till övergripande mål 
Balanserat hållbarhetsarbete- Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete 
med kommande generationer i åtanke 

Beskrivning 
I enlighet med kommunens miljömål ska miljöpåverkan i kommunens fastighetsbestånd 
minskas genom investeringar i energieffektiviseringar. Vidare finns krav på att nya byggnader 
ska vara energisnåla samt ge möjlighet till mikroproduktion av el/energi.  
Målet bidrar till kommunens övergripande mål om balanserat hållbarhetsarbete. Genom att 
kommunens fastigheter blir mer energisnåla värnar vi om klimatet. 
 

Mått Mätmetod 

Energiförbrukningen ska år 2023, enligt energiplanen, 
ha minskat med minst 8% jämfört med 2019. 

Egen mätning 
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6 Nulägesanalys 

Situationen i Ukraina har under våren påverkat många människor på olika sätt. Inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen pågår ett intensivt arbete för att planera för ett mottagande 
för de människor som kommer till Lomma kommun med syftet att iordningställa bostäder på 
kort- och långsikt, ett arbete som även bedrivs tillsammans med övriga förvaltningar. Under 
våren har nämnden även efterfrågat hjälp med mottagandet på olika sätt från våra 
kommuninvånare. Eftersom ingen vet hur länge och på vilket sätt som omvärlden kommer att 
påverkas så är det en utmaning och det finns en osäkerhet kring kommande år. 

För tillfället är osäkerheterna stora på marknaden vilket medför kraftiga prisfluktuationer samt 
leveransproblem av varor och tjänster. Höga indexjusteringar i pågående entreprenader 
påverkar innevarande år. Det ökade prisläget och leveransproblemen påverkar planerade 
underhållsinsatser och byggnationer och medför därmed att färre insatser kommer kunna 
genomföras under året, omprioriteringar kommer att genomföras vid behov. Det finns en risk 
att utmaningarna fortsätter under kommande år. 

Flera av de utpekade utbyggnadsområdena i kommunen är i tidigt planeringsskede där 
detaljplanearbete har eller ska påbörjas. Detta ger förutsättningar för helhetssyn och god 
strategisk planering av bland annat kommunal service men skapar också utmaningar då många 
av de kommande investeringarna sedan infaller under samma period. 
 

7 Demografi och befolkningsprognos 

Folkmängdens utveckling (Statisticon, feb. 2022) 
  

 
Historisk utveckling av folkmängden 1980-2021 samt prognostiserad folkmängd 2022-2031. 
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Befolkning 

Ålder / År Utfall: 2021 Prog: 2022 2023 2024 2025 2026 

0 år 179 184 185 189 195 200 

1-5 år 1 415 1 324 1 321 1 335 1 325 1 338 

6-15 år 4 154 4 147 4 122 4 032 3 971 3 886 

16-18 år 1 101 1 160 1 154 1 224 1 239 1 304 

19-64 år 12 605 12 755 12 967 13 149 13 329 13 463 

65-79 år 3 541 3 476 3 379 3 344 3 285 3 266 

80 år > 1 643 1 757 1 871 1 968 2 091 2 160 

Totalt 24 638 24 803 24 999 25 241 25 435 25 617 

7.1 Befolkningsprognosens påverkan 

Samhällsbyggnadsnämnden behöver säkerställa att det finns en tillräcklig planberedskap för 
att hantera behovet av nya bostäder i linje med befolkningsprognosen och särskild 
uppmärksamhet behöver ägnas åt att få fram planlagd mark som möjliggör attraktivt 
kategoriboende för äldre i service- och kollektivtrafiknära lägen. I ÖP 2020 finns flera stora 
lämpliga utbyggnadsområden utpekade och arbetet med planläggning av dessa har i flera fall 
redan påbörjats och är pågående eller i uppstartsfasen. För att kunna komma vidare med vissa 
planområden, t.ex. Lomma Centrum Norra måste kommunen dock först säkerställa att det 
finns en realistisk och genomförbar åtgärdsplan som kan hantera klimatförändringar på lång 
sikt. Ett annat arbete som förvaltningen kommer att bedriva i ett tidigt skede det kommande 
året är att studera och inventera mindre områden som bedöms vara lämpliga för förtätning 
eller annan omvandling i enlighet med ÖP 2020. 

8 Vägen mot målen  

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar aktivt med olika insatser för att få en god uppfyllelse av 
kommunens övergripande mål och våra nämndmål. Extra fokus under 2022 och framåt är att 
förvaltningen kontinuerligt arbetar mer fokuserat med vår proaktiva kommunikation till våra 
kommuninvånare. Under våren 2022 har förvaltningen vid flertalet tillfällen bjudit in till 
information- och dialogmöten på olika platser i kommunen. Dialogsläp har iordningställts för 
att på ett snabbt och bra sätt kunna möta kommuninvånare runt om i kommunen. 

Nämnden har historiskt generellt en god måluppfyllelse, för att nå en ännu högre 
måluppfyllelse bedöms tre mål behöva prioriteras extra kommande år. 
 
För att minska klimatpåverkan är kommunens tjänsteresor och transporter fossilbränslefria 
Under 2023 kommer mobilitetsfrågor på kommunövergripande nivå att utredas och 
kommunens bilpool kommer utvärderas. Detta sker primärt genom en satsning på 
mobilitetsfrågor som kommer att initieras under hösten 2022 och som fortsätter 
nästkommande år med fokus att minska koldioxidutsläpp i kommunen. I samband med 
satsningen så kommer även arbetet med att fastställa en laddinfrastrukturplan för kommunen 
genomföras. 

Ett annat prioriterat område kommande år med koppling till målet är arbetet kring 
framtagande och tillhörande åtgärder för utpekat supercykelstråk i kommunen. 
Stort fokus ligger på att hitta rätt balans och utveckling av kommunens planeringsarbete, detta 
för att nå en god planberedskap för hela kommunen och en utvecklingstakt som kommunen 
önskar. 

Nämnden ser också ett behov av att arbeta vidare med kravställan i våra kommande 
upphandlingar som bidrar till en god måluppfyllelse. Upphandling och inköp av såväl fordon 
som transporttjänster behöver utvecklas för att synliggöra och öka kunskapen om 
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klimatpåverkan i alla led. Inom ramen för energi- och klimatplanen ska kravställning kring 
utsläppsredovisningar skärpas från exempelvis entreprenad. Utvecklad kravställning kan också 
ske kring samordnad varutransport samt kring emballage. 
 
Kommunens fastigheter är energisnåla 
Nämnden arbetar med energieffektiva lösningar i alla nya projekt på olika sätt. Ett arbete med 
att se över vilka energibesparingar som kan vara aktuella på befintliga fastigheter pågår 
parallellt. Det finns en osäkerhet kring hur många projekt vi kommer kunna genomföra 
kommande år beroende på hur vår omvärld förändras. Just nu så har vi svårigheter med att få 
in anbud gällande åtgärder såsom fönsterbyte och andra tekniska installationer med koppling 
till nämndmålet vilket kan komma att medföra omprioriteringar och ställer krav på nytänkande 
på sikt. 
 
Medborgarna upplever att det är tryggt, rent och välskött i utomhusmiljön 
Driftenheten har haft ett uppstartsmöte med Kraftringen för att starta ett pilotprojekt med 
sensorer som mäta badtemperatur på kommunens badplatser. Badtemperatur valdes som 
pilotprojekt eftersom det är beprövat i andra kommuner. Det finns önskemål från allmänheten 
att kommunen tillhandahåller sådan information på hemsidan samt att det är en låg 
uppstartskostnad. Pilotprojektet går ut på att sensorerna finns på plats innan sommaren 2022 
och att badtemperatur finns redovisat i realtid på kommunens hemsida och möjligtvis på en 
karta. På längre sikt ska lärdomar från pilotprojekt användas för att utforska fler 
användningsområden för uppkopplade sensorer för att kommunen ska förvaltas på ett hållbart 
sätt. Ett exempel är soptunnor som signalerar när de är i behöv av tomning. Sensorer av detta 
slag betyder att PEAB som tömmer soptunnor behöver bara köra dit när tunnan är full. Det 
minskar arbetstid, trafik på vägen och utsläpp. Det finns stor potential med rätt typ av sensorer 
att jobba mer effektivt och hållbart. 

Förutom de tre ovanstående punkterna så arbetar vi förvaltningsövergripande med att uppnå 
en obruten digital samhällsbyggnadsprocess, för att nå dit genomförs ett 
förvaltningsövergripande projekt som innefattar många olika delprojekt och aktiviteter. 
Exempelvis en dedikerad satsning på digitalisering i form av en tjänst med fokus på 
digitalisering och innovation. Fortsatta satsningar inom digitalisering effektiviserar nämndens 
arbete och förbättrar servicen till våra kommuninvånare. 

 
Ekonomi 
Samhällsbyggnadsnämnden har i ramen tillskjutits medel om 1,6 mnkr kopplat till den 
skattefinansierade verksamheten. Den största delen (0,6 mnkr) utgör kompensation för 
driftentreprenad inom gata/park.  Administrativa datorer, som tidigare köpts in, kommer från 
och med 2023 att leasas av IT-avdelningen. Detta medför en intern kostnadsökning, som ingår i 
nämndens ramökning (0,2 mnkr) Nämnden har även erhållit kompensation för inflation (0,2 
mnkr) och demografisk resursfördelning (0,3 mnkr). Kompensation för demografisk 
resursfördelning har tidigare inte tillfallit nämnden och utrymmet kommer användas för att 
finansiera en projektanställning i form av mobilitetssamordnare. 

Personalkostnaderna är budgeterade i enlighet med 2021 års lönenivå då kompensation för 
lönerevision 2022 och 2023 inte ingår i ovan redovisade ramtillskott. 

Inom den skattefinansierade verksamheten bedöms kompensationen för avskrivningar vara för 
högt kommande år. Nämnden föreslår därför en minskning av ram om 2 mnkr för att i högre 
grad möta beräknade kostnader för avskrivningar. 
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9 Förändringar i verksamheten 

Under senaste åren har en del organisationsförändringar genomförts. Både med koppling till 
förvaltningen och nämndstrukturen. Vi kommer att fortsätta utveckla verksamheten 
tillsammans och vi kommer även utvärdera de förändringar som genomförts och om det ger 
önskat resultat. Vi ser även ett behov av fortsatt arbete kring att utveckla våra arbetssätt och 
processer både inom förvaltningen men även kommunövergripande. 

Förändrad lagstiftning förväntas träda i kraft i juli 2022 avseende kommunernas mottagande 
av asylsökande m.fl. för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet för 
skyddsbehövande. Förändringen förmodas innebära bland annat att kommunen får ett större 
ansvar för mottagandet och att fler boendeplatser behöver iordningsställas och tillhandahållas. 
I dagsläget är Lomma kommuns prognostiserade mottagande ca 300 individer 2022. 

  

10 Framtid 

Behovet av att öka den civila beredskapen kommer påverka nämnden under kommande år. 
Det gäller att skapa en robusthet avseende dricksvattenförsörjning, värme- och energibehov 
vilket nämnden behöver vara delaktig i. Nämnden avvaktar också mer information från MSB 
om arbete med nuvarande skyddsrum och eventuell upprustning av dessa samt vad som 
kommer att gälla kring krav på eventuellt nya skyddsrum inför kommande exploatering av nya 
områden i kommunen. 

I kommande entreprenadupphandlingar kommer kraven på att minska klimatavtrycket att ses 
över. 

Kommunen behöver även fortsätta arbetet med klimatsäkring av viktig infrastruktur och 
befintlig bebyggelse i kommunens översvämningshotade områden och för detta ändamål har 
förvaltningen inrättat ett klimatanpassningsprojekt som kommer att ta ett helhetsgrepp om 
problematiken. En projektbeställning har tagits fram, en projektledare är under rekrytering och 
en arbetsgrupp har bildats. Under 2023 kommer arbetet med att få fram en åtgärdsplan för 
klimatsäkring att gå in i en intensiv fas. Klimatanpassningsprojektet kommer på sikt sannolikt 
att behöva delas upp i flera olika delprojekt där ett av de först prioriterade måste vara att 
säkerställa ett skydd för Lomma centrum i enlighet med ÖP 2020. För det närmsta årets 
inledande arbete med åtgärdsplanen finns det avsatta budgetmedel. Men genomförandet av 
klimatanpassningsåtgärderna och fortsatt arbete med de delprojekt som kommer att behöva 
ingå i åtgärdsplanen kommer att kräva stora kommunala investeringar. I 
klimatanpassningsprojektet ingår det att ta fram en tidplan och en budget för hela 
åtgärdsplanen. 

I pågående och kommande samhällsbyggnadsprojekt, som sker både inom kommunägd mark 
respektive mark som ägs av externa aktörer, krävs både samarbete, mod och nytänkande för 
att möjliggöra och bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. 
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11 Resultatbudget (prel.) 

Resultatrapport i 
mnkr 

Utfall 2021 Budget 2022 * Budget 2023 Förändring: 

Intäkter 195,5 195,3 207,7 12,4 

Summa intäkter 195,5 195,3 207,7 12,4 

Personalkostnader -21,7 -38,1 -39,1 -1,0 

Hyror -38,2 -41,3 -41,1 0,2 

Avskrivning och 
internränta -109,2 -111,3 -119,8 -8,5 

Varor, bidrag och 
tjänster 

-110,2 -126,0 -130,7 -4,7 

Summa kostnader -279,3 -316,7 -330,7 -14,0 

Summa totalt -83,8 -121,4 -123,0 -1,6 

* Budget 2022 avser ursprunglig budget 
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12 Nämndbudget (Verksamhetsområden per KF-verksamhet) 

Verksamhetsområden Utfall 2021 Budget 2022 * Budget 2023 Förändring 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 

Intäkter 1,9 1,9 1,4 -0,5 

Kostnader -13,4 -13,0 -13,7 -0,7 

Ledning / Stab / Nämnd -11,5 -11,1 -12,3 -1,2 

Intäkter 9,0 9,2 5,5 -3,7 

Kostnader -87,7 -99,0 -95,3 3,7 

Tekniska avdelningen -78,7 -89,8 -89,8 0,0 

Intäkter  2,2 2,2 0,0 

Kostnader  -13,2 -13,3 -0,1 

Planeringsavdelningen  -11,0 -11,1 -0,1 

Intäkter  1,1 1,7 0,6 

Kostnader  -3,1 -3,7 -0,6 

Mark och exploatering  -2,0 -2,0 0,0 

Intäkter  1,2 1,5 0,3 

Kostnader  -4,2 -4,5 -0,3 

Karta / Mät / GIS  -3,0 -3,0 0,0 

Intäkter  2,7 3,5 0,8 

Kostnader  -2,9 -4,0 -1,1 

Kraftkällan  -0,2 -0,5 -0,3 

Skattefinansierad verksamhet 

Intäkter 10,9 18,3 15,8 -2,5 

Kostnader -101,1 -135,4 -134,5 0,9 

SKTTFINANSIERAD VERKSAMHET -90,2 -117,1 -118,7 -1,6 

     

FASTIGHETSVERKSAMHET 

Intäkter 181,4 178,0 188,7 10,7 

Kostnader -170,7 -178,0 -188,7 -10,7 

FASTIGHETSVERKSAMHET 10,7 0,0 0,0 0,0 

     

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (Hamn) 

Intäkter 3,2 3,2 3,2 0,0 

Kostnader -7,4 -7,5 -7,5 0,0 

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 
(Hamn) -4,2 -4,3 -4,3 0,0 

     

Samhällsbyggnadsnämnden, netto: -83,7 -121,4 -123,0 -1,6 

*Budget 2022 avser ursprunglig budget 
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13 Driftbudget 

Mnkr Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Nämnden, totalt       

Intäkt 195,5 250,9 207,7 207,7 207,7 207,7 

Kostnad -279,3 -319,1 -330,7 -330,7 -330,4 -330,9 

Driftnetto -83,8 -68,2 -123,0 -123,0 -122,7 -123,1 

Budgetavvikelse 10,8 53,9     

Samhällsbyggnad, skattefinansierad verksamhet 

Intäkt 10,9 51,3 15,8 15,8 15,8 15,8 

Kostnad -101,2 -134,1 -134,5 -134,5 -134,2 -134,7 

Driftnetto -90,3 -82,8 -118,7 -118,7 -118,4 -118,9 

Budgetavvikelse 2,1 35,0     

Samhällsbyggnad, fastighetsverksamhet 

Intäkt 181,4 196,4 188,7 188,7 188,7 188,7 

Kostnad -170,7 -177,5 -188,7 -188,7 -188,7 -188,7 

Driftnetto 10,7 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budgetavvikelse 8,6 18,9     

Samhällsbyggnad, avgiftsfinansierad verksamhet (hamnverksamhet) 

Intäkt 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Kostnad -7,4 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 

Driftnetto -4,2 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 

Budgetavvikelse 0,1 0,0     
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14 Verksamhetsmått 

 
  Utfall 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

SAMHÄLLSBYGGNAD - SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 

Grönområden,skötselyta tusen kvm 4 864 5 009 4 962 4 992 5 000 5 008 

Gator,skötselyta kvm 1 593 1 596 1 603 1 608 1 613 1 618 

Gatubelysning,antal belysningspunkter 6 982 7 045 7 060 7 060 7 075 7 090 

Drift och underhåll av grönytor, kr/kvm 3,57 3,91 3,89 3,98 4,09 4,21 

Drift och underhåll av gator, kr/kvm 15,62 15,03 17,27 17,74 18,21 18,7 

Drift och underhåll, kr/ljuspunkt 843 863 927 954 981 1 009 

SAMHÄLLSBYGGNAD - FASTIGHETSVERKSAMHET 

Bruksarea (BRA) (1000-tal kvm) 

Yta totalt 136 138 140    

Yta, ägda fastigheter inkl. bostadsrätter 113 115 119    

Intäkter, kr/kvm* 1 263 1 283 1 276    

Kostnader, kr/kvm 715 715 771    

Kapitalkostnader, kr/kvm** 543 551 575    

Underhåll 

Planerat underhåll, kr/kvm 47 61 59    

Löpande underhåll, kr/kvm 77 67 72    

Underhåll genom komponentinvesteringar, 
kr/kvm 

45 55 55    

Totalt underhåll, kr/kvm 169 183 186    

* Exklusive realisationsvinster för försäljning av bostadsrätter år 2021 

** Utrangeringar/nedskrivningar, för bland annat kommunhuset, ingår år 2021 

15 Investeringsbudget 

15.1 Övergripande information 

Uppräkningar av investeringsprojekt 
På grund av det osäkra världsmarknadsläget och därtill kopplade kraftiga prisökningar har de 
investeringar som ännu är i ett schablonstadie räknats upp till 2021 års priser. Kopplat till den 
stora osäkerheten i prisläget som finns under 2022 har ingen ytterligare uppräkning gjorts utan 
förvaltningen avser föreslå att framgent justera totalutgiften på årsbasis i samband med 
budgetprocessen för de investeringsprojekt som är i ett schablonstadie. Det innebär att i 
budgetprocessen för 2024 räknas dessa projekt upp till 2022 års nivå. 

Grunden för uppräkningarna är Entreprenadindex där nämnden tagit fast på olika relevanta 
underindex som bäst matchar respektive investeringsprojekt. Entreprenadindex är ett index 
för beräkning av kostnadsändringar (exkl. löneglidning och mervärdesskatt) vid husbyggnads- 
och anläggningsentreprenader, olika underentreprenader samt för maskiner och transporter. 
Indextalen är fastställda av Statistikmyndigheten SCB i samråd med Byggföretagen och 
Installatörsföretagen. 
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Objektkort och investeringsbilaga 
Respektive investeringsprojekt beskrivs i ett individuellt bilagat objektkort. Objektkorten har i 
år kompletterats med ett trafikljus som beskriver osäkerheten för investeringsprojektet, 
baserat på objektkortets osäkerhet och riskbedömning. 

”Grönt ljus” – Risk 1,0 - 2,0 Antaganden kring investeringsprojektet bedöms som säkra. 

”Gult ljus” – Risk 2,1 - 3,3 Antaganden kring investeringsprojektet bedöms som osäkra. 

”Rött ljus” – Risk 3,4 – 5,0 Investeringsprojektet ofta i ett schablonstadie eller annat 
svårbedömt läge, hög osäkerhet föreligger. 

Färgsättningen framgår i rubriken för varje enskilt objektkort samt i investeringsprojektbilagan 
i form av ett trafikljus bredvid varje projektrubrik. 

Investeringsbilagan anger om ett investeringsprojekt är förändrat genom märkningen "Ändr" 
alternativt är nytt genom "Nytt". Ej beslutade investeringar från respektive facknämnd tas upp 
för kännedom märkta med relevant förkortning. Samhällsbyggnadsnämnden tar ej beslut om 
dessa. 
 
Genomförandegrad av investeringsprojekt 
Definitionen för genomförandegraden av investeringsprojekten är utfallet av årets 
investeringar satt i förhållande till beslutad investeringsbudget för respektive räkenskapsår. 
För att nå en så hög genomförandegrad som möjligt så bedöms följande faktorer vara av 
största vikt att prioritera och prognostisera så korrekt som möjligt: 

 Totalutgiften per investeringsprojekt är korrekt skattad över räkenskapsåren. 
 Organisationen är tillräckligt dimensionerad utifrån investeringsuppdragen. 
 Kostnaden är korrekt skattad i förhållande till den förväntade totalutgiften.  

För att investeringsprojekten ska beredas och beräknas korrekt är det av största vikt att de 
initieras och hanteras genom lokalförsörjnings- samt investeringsprocessen. 
  

15.2 Investeringsbudget 

Samhällsbyggnadsnämnden, investeringar inom detaljplaneområden 

 
Dp alla Lomma centrum Norr 
Projektet avser investeringar inom och intill kommande detaljplaneområde Lomma Centrum 
Norr. Området ska utvecklas med bland annat fler bostäder och ytterligare samhällsservice. 
Planuppdrag gavs 2018 men detaljplanearbetet är pausat då det behövs ytterligare 
utredningar gällande klimatskyddsåtgärder innan arbetet kan fortsätta och påföljande 
investeringar i infrastruktur kan göras inom området. Driftstart är senarelagd till 2032. 
Totalutgiften är uppräknad med 8 mnkr och uppgår nu till 55 mnkr, huvudsakligen baserat på 
en indexjustering för att matcha 2021 års prisnivå. 
 
Dp Borgeby nordöstra 
Projektet avser investeringar inom kommande detaljplaneområde för ny bostadsbebyggelse. 
Tidplanen för utförandet är justerad i enlighet med tidplan för exploateringsprojektet. 
Utgifterna för infrastruktur är schablonmässigt bedömda i detta tidiga skede då inga skisser 
eller närmare utredningar är gjorda för området. 
Driftstarten är ändrad från 2024 till 2027. Totalutgift uppgår till 40 mkr från tidigare 35 mkr 
efter att kalkyl uppdaterats utefter 2021 års prisnivå. 
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Dp Trädgårdsstaden, Dp Trädgårdsstanden, omr-anl, Trädgårdsstaden, tomt för 
skola/förskola 
Detaljplanen antogs 2021 men antagandet har upphävts av Länsstyrelsen. Ärendet ska prövas 
av regeringen. Det finns en stor osäkerhet kring om planen kan vinna laga kraft med anledning 
av klimatanpassningsfrågor. 
 
Dp Bjärreds vångar etapp 1 
Projektet avser investeringar i infrastruktur kopplade till det planerade exploateringsområdet 
Bjärreds vångar mellan Bjärred och Borgeby. Investeringarna avseende Bjärreds vångar som 
helhet har i nuläget delats upp i två delar, vilka utgörs av etapp 1 respektive en sammanslagen 
del för samtliga resterande etapper. Totalutgift för etapp 1 är uppskattad till 150 mnkr, vilket 
är en ökning jämfört tidigare år. Ökningen är beräknad utifrån en uppdaterad kalkyl baserad på 
dagens prisläge samt att den geografiska omfattningen av etapp 1 har utökats jämfört med 
föregående år. Investeringskostnaderna beräknas starta 2025, mot tidigare bedömning 2023 
och projektet kommer att pågå även efter 2026. 

Etapp 1 innehåller investeringar som slutgiltigt ska belasta hela Bjärreds vångar, b.la. 
Vildmarksstråket. 
 
Dp Bjärreds vångar övriga etapper 
Investeringsprojektet Dp Bjärreds vångar övriga etapper innehåller investeringar för 
resterande etapper av Bjärreds vångar. Tidigare beslut innefattade endast etapp 2. 
Totalutgiften är beräknad till 150 mnkr. Investeringen ligger under lång tid och kommer pågå 
även efter år 2030. 

Totalutgiften för hela Bjärreds vångar, inklusive etapp 1, beräknas därmed uppgå till 300 mnkr, 
men är framtagen i tidigt skede och kommer att justeras allteftersom projekt- och 
detaljplanearbete för pågående och kommande etapper fortskrider. Projektet i sin helhet 
beräknas vara färdigt omkring år 2040. 
 
Dp Malmövägen  
Projektet avser investeringar i infrastruktur inom kommande detaljplan för nytt 
verksamhetsområde mellan Malmövägen och E6:an, söder om Vinstorpsvägen. Omfattning 
och kvalité på yta för allmän platsmark är inte känd, vilket innebär att investeringskostnaden 
sannolikt kommer att förändras framgent. 

Totalutgiften uppgår till 74 mnkr vilket är en uppräkning med 9 mnkr baserat på en 
indexjustering till 2021 års prisnivå. Kalkylen för investeringsprojektet är schablonbaserad. 
Driftstarten är senarelagd till 2035. 
 
Dp Björnbärsgatan 
Initiativ från Stena fastigheter att förtäta befintligt bostadsområde, vilket är i linje med 
kommunens översiktliga planering. Detaljplanen har varit på samråd 2013, därefter pausades 
arbetet men kommer att aktualiserats på nytt. 
Investeringen omfattar allmän platsmark i området och totalutgiften uppgår till 15 mnkr, 
Driftstart planeras till 2027. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden, investeringar inom fastigheter 
 
LSS gruppbostad, 6 lägenheter 
Socialnämnden har framfört ett behov av gruppbostäder för LSS enligt "bostads- och 
lokalförsörjningsplan för socialnämnden 2019-2030". Behovet har även framförts av 
socialförvaltningen som närmare har presenterat behovet av bostäder i tid. 
Totalutgiften är uppräknad till 29 mnkr utifrån att gruppbostaden är färdigställd sommaren 
2024. 
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Idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred 
En ny fullstor idrottshall ska anläggas för att möta dels läroplanens utökade antal 
undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa dels för att möta föreningarnas ökade 
efterfrågan på halltider. 

Utveckling av Bjärehovsområdet pågår men placering av idrottshallen är ännu inte fastställd. 
En fördjupad långsiktig strategi för utvecklingen av området behövs och behov av ny idrottshall 
beräknas idag till 2028, varav investeringsprojektet flyttas fram i tiden. 
 
Föreningslokaler Strandvägen, Bjärred 
Området kring båtbryggorna på Strandvägen i Bjärred utvecklas för att skapa en mer attraktiv 
miljö. Som ett led i detta ska nya lokaler uppföras 2023 för att inrymma lokaler till 
segelklubben, samt en samlingslokal för kommunens föreningar. Totalutgiften är uppräknad till 
13 mnkr baserat på standardhöjning av byggnaden, generell prisökning och kringliggande 
markmiljö. 
 
Gymnasieskola 
I september 2021 beslutade kommunfullmäktige att etablera en gymnasieskola i Lomma 
kommun och gav kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på lokalisering, 
genomförande och finansiering. Totalutgiften uppgår till 317 mnkr efter en indexbaserat 
uppräkning till 2021 års prisnivå om 25 mnkr. Driftstart planeras till höstterminen 2026. 
Projektet är uppstartat med planerings-, utrednings- och arkitektarbete. Detta arbete kommer 
att klargöra behoven och förutsättningarna för verksamheten, byggnaden och 
omkringliggande mark samt därpå följande projekterings- och byggnadsarbeten. Eventuellt 
förändrade förutsättningar gentemot ingående antaganden i beslutad schablonberäknad 
budget innebär att budgeten kan komma att påverkas. 
 
Kommunhus 
Ett nytt kommunhus planeras till hösten 2026/ våren 2027 med en totalutgift som uppgår till 
261 mnkr. Totalutgiften är uppräknad med 21 mnkr för att nå 2021 års prisnivå. Projektet är 
uppstartat med planerings-, utrednings- och arkitektarbete. Detta arbete kommer att klargöra 
behoven och förutsättningarna för verksamheten, byggnaden och omkringliggande mark samt 
därpå följande projekterings- och byggnadsarbeten. Eventuellt förändrade förutsättningar 
gentemot ingående antaganden i beslutad schablonberäknad budget innebär att budgeten kan 
komma att påverkas. 
 
Nytt särskilt boende, Bjärred 
År 2027 finns behov av ett nytt särskilt boende med 60 lägenheter. Tidigare har 40 lägenheter 
planerats men fler lägenheter per boende skapar ökade möjligheter för en resurseffektiv 
bemanning. Totalutgiften är beräknad till 250 mnkr. 
 
Mötesplats Bjärred 
Kommunen planerar för en verksamhetslokal, ”Mötesplats Bjärred”, som kan inrymma en filial 
till kommunhuset, föreningslokaler till pensionärs-föreningarna, bibliotek, kulturskola och 
lokaler för kulturverksamhet. 
Driftstart planeras till efter budgetperioden och totalutgiften är beräknad till 100 mnkr. 
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Samhällsbyggnadsnämnden, investeringar inom gata/park 
 
Beläggningsinvesteringar, etapp 2  
Totalutgiften är uppräknad med 16 mnkr utefter 2021 års prisnivå. Uppräkningen är nödvändig 
för att bibehålla ambitionen i beslutad beläggningsplan. 
 
Lundavägen hpl strafiksäkerhetsåtgärder 
Projektet innefattar åtgärder för att trafiksäkra passager och cykelvägar utmed Lundavägen 
samt för att förbättra kollektivtrafikstråket och angöring av hållplatser. Totalutgiften är 
uppräknad till 9 mnkr utefter 2021 års prisnivå, med planerat utförande åren 2024-2025. 
 
Cykelväg Flädievägen (Bjärredsvångar - Flädie) 
Projektet omfattar ny cykelväg ut med Fjelievägen, för att knyta ihop Bjärresvångar med 
cykelvägen mot Flädie. Totalutgift 8 mnkr planerad färdig 2025. 
 
Trafiksäkerhetsåtgärder Bjärred station 
Nytt projekt som går ut på att förbättra GC-väg som knyter samman Södra Västkustsvägen vid 
Carl Olssons väg med Parkallén och centrala Bjärred. Driftstart är planerad till 2024 med en 
totalutgift om 8 mnkr. 
 
Kommunala investeringar / Alnarps station 
Totalutgiften är indexerad till 2021 års prisnivå vilket innebär en uppräkning om 6 mnkr till en 
planerad totalutgift om 45 mnkr. De planerade kostnaderna per räkenskapsår har setts över 
och en del av kostnaderna under perioden 2023 - 2025 har senarelagts till 2026. 
 
Kommunala investeringar / Flädie station 
Totalutgiften är indexerad till 2021 års prisnivå vilket innebär en uppräkning om 7 mnkr till en 
planerad totalutgift om 59 mnkr. De planerade kostnaderna per räkenskapsår har setts över 
och kostnaderna under 2023 har reviderats och senarelagts till 2026. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden, gröna och blåa miljöer 
  
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga 
Totalutgiften föreslås uppgå till 15 mnkr från tidigare 6,2 mnkr. Ökningen består dels av 
anpassning till en höjd prisnivå och antaganden om byggpriser under byggnationen. Men också 
på grund av en ny föreslagen konstruktion. Den nya konstruktionen är kostnadsdrivande då 
bryggan byggs i betong för att på sikt minska det framtida underhållsbehovet samt stå emot 
kommande klimatförändringar som är prekära på platsen. Nuvarande konstruktion har blivit 
hårt åtgången under årens lopp vid stormar och högt vattenstånd med omfattande 
reparationsbehov. 
 
Fast förbindelse över Lödde å 
Kommunstyrelsen godkände i maj 2021 rapporten ”Förstudie förbindelse över Lödde å 2020”. 
Samhällsbyggnads-förvaltningen fick i uppdrag att fördjupa utredningen i alternativ 1, det vill 
säga med en placering av förbindelsen i närheten av Borgeby reningsverk. Totalutgiften för 
Lomma kommun är satt till 20 mnkr, projektet genomförs i samarbete med Kävlinge kommun. 
Driftstarten är senarelagd till 2024 från 2023. 
 
Klimatanpassning Brygga 8 & 9  
Nytt projekt utifrån att samordna klimatsäkringsåtgärder för framtida havsnivåhöjning. Då 
planerad ombyggnation av befintliga bryggor 8 och 9 sker finns möjlighet att samordna 
klimatsäkringsåtgärder. Driftstart planeras till 2026 med en totalutgift om 21 mnkr. 
  



Samhällsbyggnadsnämnd, Preliminär nämndbudget 2023 samt plan för 2024-2026 20(20) 

Samhällsbyggnadsnämnden, investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet, hamn 
 
Brygga 1, Pirarmen lagunen 
Brygga 1 är en brygga utmed sydvästra piren som tillhör småbåtshamnen i sydvästra delen av 
Lommas hamnområde. Konstruktionen består av rälspålar och slitplank av trä. Bryggan bytes 
på grund av dåliga pålar och slitage. En förnyad anläggning medför att hamnen kan bibehålla 
nuvarande verksamhet och fortsatt vara en attraktiv hamn för båtägare och för invånare i 
Lomma kommun och närliggande område. 
Totalutgiften är uppräknad med 4 mnkr utefter 2021 års prisnivå och uppgår till 16 mnkr med 
driftstart 2024. 
 
Brygga 4, norra delen av lagunen 
Brygga 4 är en brygga utmed norra piren som tillhör småbåtshamnen i sydvästra delen av 
Lommas hamnområde. Även denna brygga behöver bytas på grund av dåliga pålar och slitage. 
Totalutgiften är uppräknad med 4 mnkr utefter 2021 års prisnivå och uppgår till 16 mnkr med 
driftstart 2025. 
 
Brygga 8, 9, Höjeå, södra sidan nerströms kryssarklubben 
Projektet omfattar ett komplett utbyte av brygga 9 samt ny överbyggnad för brygga 8. 
Investeringarna behöver samordnas med utbyggnaden av Lomma centrum norra, avseende 
framtida klimatskyddsåtgärder. 
Totalutgiften är uppräknad med 4 mnkr utefter 2021 års prisnivå och uppgår till 16 mnkr med 
driftstart 2026. 

15.3 Investeringsbudget per KF-verksamhet: 
 

KF-verksamhet  (Tkr) / År 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Samhällsbyggnad -Skattefinansierad verksamhet 67,8 63,9 68,7 98,5 151,3 612,3 

Samhällsbyggnad - fastighetsverksamhet 174,5 62,0 273,5 297,0 129,0 438,0 

Samhällsbyggnad - avgiftsfinansierad verksamhet 
(hamn) 

2,0 10,0 18,0 21,0 7,0 8,0 

Samhällsbyggnadsnämnd, totalt 244,3 135,9 360,2 416,5 287,3 1 058,4 

 



Beslutad Ändring Nytt förslag 2023 2024 2025 2026 2027-2030 Driftstart

Investeringar inom detaljplaneområden
Dp alla Lomma hamn 9 500 500 712 2025
Dp alla Lomma hamn, omr-anl, (se Inv.bidr.) 55 000 1 088 2024

Ändr Dp alla Lomma centrum, Norr  47 000 8 000 55 000 2 000 2 000 45 116 2032
Ändr Dp Bjärred centrum (exkl. VA) 31 000 1 000 2023
Ändr Dp Borgeby östra  35 000 5 000 40 000 15 000 15 000 10 000 2027
Ändr Dp Trädgårdsstaden 20 000 20 000 2028
Ändr Dp Trädgårdsstaden, omr-anl, (se inv.bidrag) 60 000 60 000 2028
Ändr Trädgårdsstaden, tomt för skola/förskola 15 000 15 000 2028
Ändr Dp Bjärredsvångar, etapp 1 70 000 80 000 150 000 20 000 20 000 107 500 2031
Ändr Dp Bjärredsvångar, övriga etapper 72 000 78 000 150 000 150 000 2040
Ändr Dp Malmövägen     65 000 9 000 74 000 5 000 69 000 2035
Nytt DP Björnbärsgatan 15 000 15 000 15 000

Dp övriga (årsanslag) - 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 -
S:a investeringar inom detaljplaneområden 7 588 3 712 38 000 45 000 503 616

Fastigheter
Ombyggnad av stationen Lomma 7 000 2 000 2021

Ändr LSS gruppbostad, 6 lägenheter 21 000 8000 29 000 15 000 14 000 2024-07
Ändr Idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred 53 200 6 800 60 000 60 000 2024

Reinvestering konstgräsplan, Bjärred 8 500 8 500 2023
Ändr Föreningslokaler Strandvägen i Bjärred 6 400 6 600 13 000 13 000 2023
Ändr Gymnasieskola 292 000 25 000 317 000 2 500 112 000 147 000 53 000 2026
Ändr Kommunhus 240 000 21 000 261 000 2 500 84 000 108 000 64 000 2027

Nytt särskilt boende (60 lgh), Bjärred 250 000 250 000
Mötesplats Bjärred 100 000 100 000

KFN Karstorp - Idrottshall 75 000 45 000 30 000
KFN Dansrotundan / Folketshus 13 000 6 500 6 500

S:a investeringar inom Fastigheter 50 000 261 500 285 000 117 000 410 000

Gata / Park
Ändr Beläggningsinvesteringar, etapp 2 76 900 16 000 92 900 10 000 10 000 10 000 10 000 36 900 -

Belysningsplan 10 000 1 500 -
Hållbar dagvattenhantering  (Skyfallsplan) 10 000 2 500 -
Åtg. enl. Trafiksäkerhetsplan o cy-plan, etapp 2 15 000 5 500 1 000 1 000 2 500 5 000 -
Gångfartsområden Lomma hamn 6 000 887 2018

Ändr Lundavägen hpl strafiksäkerhetsåtgärder 8 000 1 000 9 000 4 500 4 500 2025
Supercykelstråksåtgärder 18 000 5 000 2 500 2 500 2 500 5 500 -

Nytt Cykelväg Flädievägen (Bjärredsvångar - Flädie) 8 000 8 000 8 000 2025
Nytt Trafiksäkerhetesåtgärder Bjärred station 8 000 8 000 6 000 2 000 2024
Ändr Kommunala investeringar / Alnarps station 39 000 6 000 45 000 0 0 1 000 36 800 3 200 2026
Ändr Kommunala investeringar / Flädie station 52 000 7 000 59 000 2 000 5 000 5 500 37 500 5 000 2026

Totalutgift Nytt förslag



Beslutad Ändring Nytt förslag 2023 2024 2025 2026 2027-2030 Driftstart
Totalutgift Nytt förslag

Nians verksamhetsomr. / GC-tunnel  5 135 5 135 2027
Ändr GC-väg, Lilla Lomma 3 500 500 4 000 4 000 2026

S:a investeringar inom Gata / Park 33 387 29 000 32 500 89 300 60 735

Gröna och blåa miljöer
Ändr T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga 6 200 8 800 15 000 11 000 4 000 2024
Ändr Fast förbindelse över Lödde å 20 000 20 000 2024
Nytt Klimanpassning Brygga 8 & 9 21 000 16 000 5 000 2026

S:a investeringar inom Gata / Park 11 000 24 000 16 000 5 000 0

Samhällsbyggnadsnämnden årsanslag

Energisparåtgärder / energiplan 6 000 6 000 6 000 6 000 4 000 -
Fastighetsunderhåll (kons. komponentavskrivn.) 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 -
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000 -
S:a Större investeringar inkl. årsanslag 24 000 24 000 24 000 24 000 76 000

TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 125 975 342 212 395 500 280 300 1 050 351

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Ändr Brygga 8,9 Höjeå, södra sidan nerströms kryssarklubben 12 000 4 000 16 000 11 000 5 000 2026
Ändr Brygga 1 Pirarmen lagunen 12 000 4 000 16 000 8 000 8 000 2024
Ändr Brygga 4 12 000 4 000 16 000 8 000 8 000 2025

Investeringar, hamnverksamhet, övriga - 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 -
S: a Hamnverksamhet 10 000 18 000 21 000 7 000 8 000

TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 10 000 18 000 21 000 7 000 8 000

Samhällsbyggnadsnämnden,  TOTALT 135 975 360 212 416 500 287 300 1 058 351



Objektkort KF-projekt 1405 Detaljplan Lomma hamn 2022-05-24

Pågår tom år 2024
Pågående 
Ja

TOTALUTGIFT, beslutad 9 500

Beslutad, år 2014
Prisnivå, år
Totalutgiften närmast baserad på:

Ambition/viljeinriktning
Grov volym, enklare skiss
Detaljplan/Start-PM/utredning x
Projekteringsunderlag x
Upphandling Löpande

Driftstart 2025 Successiv driftstart

TOTALUTGIFT, nytt förslag

Tydlig målbild och avgränsning 3 Kvalitetsprogram, anpassning till aktuella förutsättningar
Krav på färdigställande, tidspress 1
Teknisk lösning, projektering 1
Resurser för projektstyrning 1
Totalutgift, säkerhet i kalkyl 2
Myndighetskrav, lagar och regler 1
Angränsande projekt 1
Opinion och allmänhet 1 Befintligt bostadsområde
Marknad, upphandling och prisnivå 2
Platsförhållanden/mark/arkeologi 1
Genomsnitt 1,4

OBJEKTKORT 2022-05-13 KF-proj 1405 Dp Lomma hamn

Beaktats i detaljplanearbetet med tillhörande kvalitetsprogram.

MOTIVERING OCH BAKGRUND
Genomförande av ett exploateringsområde med tillhörande beslutad detaljplan. 

PROJEKTETS MÅL OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER
Visionen för Lomma Hamn är att omvandla Lommas tidigare industrihamn och delar av Haboområdena till en attraktiv stadsdel med cirka 1 700 
bostäder och inslag av butiker och kontor, tillsammans med områden för rekreation. Projektet innefattar kvalitetshöjande åtgärder samt 
anpassning till rådande detaljplan och förväntas hantera förändringar utifrån exploateringsavtalet för allmän platsmark över tiden. 

EVENTUELL ALTERNATIV LÖSNING

OSÄKERHET/RISK                               1=Låg 3=Medel 5=Hög 

VISION och Övergripande mål (Kvalitet, Hållbarhetsarbete, Trygghet, Kommunikativ kommun) - 
Eventuell kommentar/koppling
Visionen för Lomma Hamn är att omvandla Lommas tidigare industrihamn och delar av Haboområdena till en attraktiv stadsdel med cirka 1 700 
bostäder och inslag av butiker och kontor, tillsammans med områden för rekreation. Att utveckla stadsdelen bidrar till att vi når det övergripande 
målet om Trygghet i livets alla skeden. När vi utvecklar de offentliga miljöerna och skapar förutsättningar för verksamheter bidrar detta till en 
säker livs- och boendemiljö. Projektet kan också kopplas till det övergripade målet om ballanserat hållbarhetsarbete, där vi säkerställer en 
långsiktigt hållbar befolkningsutveckling där hänsyn tas till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

GENOMFÖRANDEPERIOD
Projektering/Planering:
Byggnation 

Drift- och investeringskalkyl 
Aktuell status 22-05-13

1



Objektkort KF-projekt 2012 Ombyggnad Lomma Station I 2022-05-24

OBJEKTKORT 2022-05-24 KF-proj 2012 Ombyggnation Lomma station

2022
Fasadrenovering utförd 2021, invändigt planeras 2022-2023
Projektering pågår
Ja

TOTALUTGIFT, beslutad 7 000

Beslutad, år 2018
Prisnivå, år
Totalutgiften närmast baserad på:

Ambition/viljeinriktning
Grov volym, enklare skiss X Fasad renovering är utförd inre åtgärder återstår vilket samapelar med byggnation i närområdet.

Detaljplan/Start-PM/utredning
Projekteringsunderlag
Upphandling

Driftstart 2023 Successiv driftstart till 2023

TOTALUTGIFT, nytt förslag

Tydlig målbild och avgränsning 3
Krav på färdigställande, tidspress 2
Teknisk lösning, projektering 4 Kulturhistorisk byggnad
Resurser för projektstyrning 2
Totalutgift, säkerhet i kalkyl 3
Myndighetskrav, lagar och regler 4 Kulturhistoriskt byggnad
Angränsande projekt 1
Opinion och allmänhet 2
Marknad, upphandling och prisnivå 4
Platsförhållanden/mark/arkeologi 2
Genomsnitt 2,7

OSÄKERHET/RISK                               1=Låg 3=Medel 5=Hög 

VISION och Övergripande mål (Kvalitet, Hållbarhetsarbete, Trygghet, Kommunikativ kommun) - Eventuell 
kommentar/koppling
Med restaureringen ökas kvalitén i och kring stationsområdet.  Byggnaden sticker med sitt äldre arkitektoniska formspråk ut i området och kommer utmärka 
sig som ett av Lommas viktigaste landmärke. En upprustning av byggnaden kommer i sin tur öka tryggheten kring stationsområdet då den ger ett mer 
välkomnande intryck. Stationsbyggnaden (både ut- och insida) bidrar ytterst till en mer kommunikativ kommun och bidrar till ett levande centrum och stärka 
Lomma kommuns varumärke. 

GENOMFÖRANDEPERIOD
Projektering/Planering:
Byggnation 
Aktuell status 2022-05-24
Drift- och investeringskalkyl 

Stationshuset planeras i närtid under en övergångsperiod ingå i evakueringen av planerad byggnation av nytt kommunhus.

MOTIVERING OCH BAKGRUND
Stationshuset föreslås genom detaljplan användas för kultur, samlingslokal, restaurang, café, galleri, frisör eller verksamhet som kan anknytas till någon annan 
centrumfunktion. Stationshuset i Lomma är i behov av restaruering. Det är en karaktärsbyggnad i ett område där 1000 tals pendlare och besökare vistas. 

PROJEKTETS MÅL OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER
Säkra yttre skalet på byggnaden, underhålla byggnaden, höja de estetiska kvalitéerna inom stationsområdet. Stationshuset ska bidra till samhällets karaktär.

EVENTUELL ALTERNATIV LÖSNING

1



OBJEKTKORT 2022-05-24 SN LSS gruppbostad

2022
2023-2024
Projekt i tidigt skede
Ja

TOTALUTGIFT, beslutad 21 000  

Beslutad, år 2021
Prisnivå, år
Totalutgiften närmast baserad på:

Ambition/viljeinriktning
Grov volym, enklare skiss x
Detaljplan/Start-PM/utredning
Projekteringsunderlag
Upphandling

Driftstart 2024

TOTALUTGIFT, nytt förslag 29 000 Totalutgift baseras på antagande om prisnivå under byggnationstiden

Tydlig målbild och avgränsning 3
Krav på färdigställande, tidspress 4
Teknisk lösning, projektering 2
Resurser för projektstyrning 2
Totalutgift, säkerhet i kalkyl 4
Myndighetskrav, lagar och regler 4 Oklara förutsättningar kring föreslagen placering vid Bjärreds vångar
Angränsande projekt 3
Opinion och allmänhet 3
Marknad, upphandling och prisnivå 4
Platsförhållanden/mark/arkeologi 5 Osäkerhet kring föreslagen placering
Genomsnitt 3,4

OSÄKERHET/RISK                               1=Låg 3=Medel 5=Hög 

VISION och Övergripande mål (Kvalitet, Hållbarhetsarbete, Trygghet, Kommunikativ kommun) - 
Eventuell kommentar/koppling
Projektet bidrar till att vi når det övergripande målet om trygghet i livets alla skeden. Genom att uppföra bostäder inom LSS skapar vi god service 
och goda levandsvillkor för målgruppen.

GENOMFÖRANDEPERIOD
Projektering/Planering:
Byggnation 
Aktuell status 2022-05-24
Drift- och investeringskalkyl 

MOTIVERING OCH BAKGRUND
Socialnämnden har framfört ett behov av gruppbostäder för LSS enligt "Bostads- och lokalförsörjningsplan för socialnämnden 2019-2030". Behovet 
har även framförts av socialförvaltningen som närmare har presenterat behovet av bostäder i tid. 

PROJEKTETS MÅL OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER
Nybyggnation av gruppboende med 6 lägenheter. Tillgodose behovet av LSS-bostäder.

EVENTUELL ALTERNATIV LÖSNING



OBJEKTKORT 2022-05-24 Idrottshall Bjärehovsområdet, Bjärred

2026
2027-2028
Tidigt skede
Ja

TOTALUTGIFT, beslutad 53 200

Beslutad, år
Prisnivå, år
Totalutgiften närmast baserad på:

Ambition/viljeinriktning
Grov volym, enklare skiss x Baseras på Rutsborgshallen
Detaljplan/Start-PM/utredning Ny detaljplan kan krävas beroende på placering
Projekteringsunderlag
Upphandling

Driftstart

TOTALUTGIFT, nytt förslag 60 000 Reglering till 2021 års prisnivå, baserat på upphandling Rutsborgs idrottshall.

Tydlig målbild och avgränsning 4
Krav på färdigställande, tidspress 2
Teknisk lösning, projektering 2
Resurser för projektstyrning 2
Totalutgift, säkerhet i kalkyl 5 Kostnad för detaljplan ej med i totalutgift
Myndighetskrav, lagar och regler 4
Angränsande projekt 3
Opinion och allmänhet 3
Marknad, upphandling och prisnivå 5
Platsförhållanden/mark/arkeologi 4 Osäkerhet avseende placering
Genomsnitt 3,4

MOTIVERING OCH BAKGRUND
Verksamheterna har gjort en förnyad genomgång vilket visar behov av idrottshall på Bjärehovsområdet från 2028. En fullstor idrottshall inom 
Bjärehovsområdet ska på sikt ersätta den Lilla Bjärehovshallen.

PROJEKTETS MÅL OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER
Tillskapa yta för idrottändamål för att möjliggöra undervisning. 

EVENTUELL ALTERNATIV LÖSNING

OSÄKERHET/RISK                               1=Låg 3=Medel 5=Hög 

VISION och Övergripande mål (Kvalitet, Hållbarhetsarbete, Trygghet, Kommunikativ kommun) - 
Eventuell kommentar/koppling
Välfungerande idrottshall inom tätbebyggt område i Bjärred för att möta ökat behov inom både föreningsliv och skolverksamhet. Projekt bidrar till att vi 
når det övergripande målet om hållbarhet då en idrottshall verkar för ett samhälle med god hälsa.

GENOMFÖRANDEPERIOD
Projektering/Planering
Byggnation 
Aktuell status 2022-05-24
Drift- och investeringskalkyl 



OBJEKTKORT 2022-05-24 - Konstgräsplan BIF

2022
2023
Planeringsskede
Ja

TOTALUTGIFT, beslutad 8 500  

Beslutad, år 2021
Prisnivå, år
Totalutgiften närmast baserad på:

Ambition/viljeinriktning
Grov volym, enklare skiss
Detaljplan/Start-PM/utredning x Totalutgift baseras på utredning 2021
Projekteringsunderlag
Upphandling

Driftstart 2023

TOTALUTGIFT, nytt förslag

Tydlig målbild och avgränsning 2
Krav på färdigställande, tidspress 3
Teknisk lösning, projektering 3 Typ av konstgräs ej bestämt
Resurser för projektstyrning 2
Totalutgift, säkerhet i kalkyl 2
Myndighetskrav, lagar och regler 4
Angränsande projekt 1
Opinion och allmänhet 3
Marknad, upphandling och prisnivå 4
Platsförhållanden/mark/arkeologi 2
Genomsnitt 2,6

OSÄKERHET/RISK                               1=Låg 3=Medel 5=Hög 

VISION och Övergripande mål (Kvalitet, Hållbarhetsarbete, Trygghet, Kommunikativ 
kommun) - Eventuell kommentar/koppling
Välfungerande och attraktivt föreningsliv inom tätbebyggt område i Bjärred för att möta behov inom både föreningsliv och skolverksamhet. 
Projekt bidrar till att vi når det övergripande målet om hållbarhet för ett samhälle med god hälsa.

GENOMFÖRANDEPERIOD
Projektering/Planering:
Byggnation 
Aktuell status 2022-05-24
Drift- och investeringskalkyl 

Det är viktigt att en ny konstgräsplan inte innehåller granulat av gummi eller plast. Utredning kommer ske gällande alternativ då det idag 
finns granulatfria alternativ som har olika påverkan på spelegenskaper samt olika väderkänsliga.

MOTIVERING OCH BAKGRUND
På Borgeby IP finns två konstgräsplaner. Den äldre planen invigdes 2007 och en besiktning 2021 visar på att den har nått sin tekniska 
livslängd. 

PROJEKTETS MÅL OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER
Projektets mål är en adekvat konstgräsplan för träning och barn- och ungdomsidrott.

EVENTUELL ALTERNATIV LÖSNING



OBJEKTKORT 2022-05-24 - Föreningslokaler Strandvägen, Bjärred (BOJK)

2022
2023
Förstudie 2022
Ja

TOTALUTGIFT, beslutad 6 400  

Beslutad, år 2021
Prisnivå, år 2020
Totalutgiften närmast baserad på:

Ambition/viljeinriktning
Grov volym, enklare skiss
Detaljplan/Start-PM/utredning x Förstudie 2022
Projekteringsunderlag
Upphandling

Driftstart 2023

TOTALUTGIFT, nytt förslag 13 000 Ny totalutgift baseras på förstudie som innebär 
standardhöjning av byggnaden och kringliggande markmiljö.

Tydlig målbild och avgränsning 3
Krav på färdigställande, tidspress 3
Teknisk lösning, projektering 2
Resurser för projektstyrning 2
Totalutgift, säkerhet i kalkyl 2
Myndighetskrav, lagar och regler 4
Angränsande projekt 2
Opinion och allmänhet 4
Marknad, upphandling och prisnivå 4
Platsförhållanden/mark/arkeologi 3
Genomsnitt 2,9

OSÄKERHET/RISK                               1=Låg 3=Medel 5=Hög 

VISION och Övergripande mål (Kvalitet, Hållbarhetsarbete, Trygghet, Kommunikativ 
Välfungerande och attraktivt föreningsliv inom tätbebyggt område i Bjärred för att möta behov inom både föreningsliv och kommunal 
verksamhet. Projekt bidrar till att vi når det övergripande målet om hållbarhet för ett samhälle med god hälsa.

GENOMFÖRANDEPERIOD
Projektering/Planering:
Byggnation 
Aktuell status 2022-05-24
Drift- och investeringskalkyl 

MOTIVERING OCH BAKGRUND
Området och lokalera vid båtbryggorna på Strandvägen i Bjärred behöver utvecklas för att skapa en mer attraktiv miljö.

PROJEKTETS MÅL OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER
Nya lokaler för att inrymma segelklubben, samt en samlingslokal för kommunens föreningar. 

EVENTUELL ALTERNATIV LÖSNING



OBJEKTKORT 2022-05-24 Gymnasieskola

2022-2023
2024-2026
Tidigt skede
Ja

TOTALUTGIFT, beslutad 292 000  

Beslutad, år 2021
Prisnivå, år 2020
Totalutgiften närmast baserad på:

Ambition/viljeinriktning
Grov volym, enklare skiss x
Detaljplan/Start-PM/utredning
Projekteringsunderlag
Upphandling

Driftstart 2026

TOTALUTGIFT, nytt förslag 317 000 Indexreglering till 2021 års prisnivå

Tydlig målbild och avgränsning 3
Krav på färdigställande, tidspress 5
Teknisk lösning, projektering 4
Resurser för projektstyrning 4
Totalutgift, säkerhet i kalkyl 5
Myndighetskrav, lagar och regler 4 Relativt lågt höjdläge
Angränsande projekt 4 Kommunhuset, Lomma C norra
Opinion och allmänhet 4
Marknad, upphandling och prisnivå 5
Platsförhållanden/mark/arkeologi 3
Genomsnitt 4,1

MOTIVERING OCH BAKGRUND
Säkerställa goda valmöjligheter för gymnasieelever i och utanför kommunen. Samtidigt skapa rådighet över kvalitet och kostnader och bidra till 
utbudet i regionen.

PROJEKTETS MÅL OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER
Inom kommunhuskvarteret ska nya byggnader som inrymmer gymnasieskola, kommunhus och mötesplats uppföras. Lokaler för gymnasieskola ska 
färdigställas för att ta emot elever höstterminen 2026.

EVENTUELL ALTERNATIV LÖSNING

OSÄKERHET/RISK                               1=Låg 3=Medel 5=Hög 

VISION och Övergripande mål (Kvalitet, Hållbarhetsarbete, Trygghet, Kommunikativ kommun) - 
Eventuell kommentar/koppling
Kommunhuskvarteret ska vara en inbjudande, kreativ och levande mötesplats som möter framtidens behov och möjligheter.                  Bidra till ett 
levande centrum dag, kväll och helg och stärka Lomma kommuns varumärke. 
Bidra till kreativitet och innovativ samverkan med fokus på att skapa mervärde för samhälle, invånare och användare. 
Utformas för hälsa, trygghet, attraktivitet och hållbarhet i alla dess dimensioner. 
Bebyggas kostnadseffektivt, smart och flexibelt för att kunna anpassas till framtida utveckling. 

GENOMFÖRANDEPERIOD
Projektering/Planering:
Byggnation 
Aktuell status 2022-05-24
Drift- och investeringskalkyl 



OBJEKTKORT 2022-05-24 Kommunhus

2022-2023
2024-2027
Tidigt skede
Ja

TOTALUTGIFT, beslutad 240 000  

Beslutad, år 2021
Prisnivå, år 2020
Totalutgiften närmast baserad på:

Ambition/viljeinriktning
Grov volym, enklare skiss x
Detaljplan/Start-PM/utredning
Projekteringsunderlag
Upphandling

Driftstart

TOTALUTGIFT, nytt förslag 261 000 Indexreglering till 2021 års prisnivå

Tydlig målbild och avgränsning 3
Krav på färdigställande, tidspress 4
Teknisk lösning, projektering 4
Resurser för projektstyrning 4
Totalutgift, säkerhet i kalkyl 5
Myndighetskrav, lagar och regler 4
Angränsande projekt 4 Gymnasieskola, Lomma C norra
Opinion och allmänhet 3
Marknad, upphandling och prisnivå 5
Platsförhållanden/mark/arkeologi 3
Genomsnitt 3,9

MOTIVERING OCH BAKGRUND
Delar av kommunhusets lokaler är föråldrade och bedöms inte ha någon ytterligare livslängd. Kommunen behöver också generellt skapa en attraktivare 
arbetsmiljö för att vara en relevant arbetsgivare i framtiden. Ett centralt beläget kommunhus med kollektivtrafiknära läge, nära en tågstation, bedöms 
bl.a. bidra till Lomma kommuns attraktivitet som arbetsgivare samt skapa goda förutsättningar för service, tillgänglighet och öppenhet för medborgare 
och näringsliv. Det aktuella kommunhuskvarteret (Lomma 34:2, 34:11 och del av 34:10) är en mycket bra plats för ett nytt kommunhus både ur 
kollektivtrafikhänseende och utifrån belägenhet i staden. Fastigheten har idag en låg förädlingsgrad.

PROJEKTETS MÅL OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER
Inom kommunhuskvarteret ska nya byggnader som inrymmer gymnasieskola, kommunhus och mötesplats uppföras. Lokaler för kommunhus och 
mötesplats ska vara klara för inflytt kvartal ett 2027. 

EVENTUELL ALTERNATIV LÖSNING

OSÄKERHET/RISK                               1=Låg 3=Medel 5=Hög 

VISION och Övergripande mål (Kvalitet, Hållbarhetsarbete, Trygghet, Kommunikativ kommun) - 
Eventuell kommentar/koppling
Kommunhuskvarteret ska vara en inbjudande, kreativ och levande mötesplats som möter framtidens behov och möjligheter.                   Bidra till ett 
levande centrum dag, kväll och helg och stärka Lomma kommuns varumärke. 
Bidra till kreativitet och innovativ samverkan med fokus på att skapa mervärde för samhälle, invånare och användare. 
Utformas för hälsa, trygghet, attraktivitet och hållbarhet i alla dess dimensioner. 
Bebyggas kostnadseffektivt, smart och flexibelt för att kunna anpassas till framtida utveckling. 

GENOMFÖRANDEPERIOD
Projektering/Planering:
Byggnation 
Aktuell status 2022-05-24
Drift- och investeringskalkyl 



OBJEKTKORT 2022-05-24 - Särskilt Boende Bjärred 60 lgh

2026
2027 och framåt. Förvärv eller byggstart
Tidigt skede
Ja

TOTALUTGIFT, beslutad 250 000  

Beslutad, år 2021
Prisnivå, år
Totalutgiften närmast baserad på:

Ambition/viljeinriktning x
Grov volym, enklare skiss
Detaljplan/Start-PM/utredning
Projekteringsunderlag
Upphandling

Driftstart 2027 Osäkerhet kring byggnation alternativt förvärv

TOTALUTGIFT, nytt förslag

Tydlig målbild och avgränsning 3
Krav på färdigställande, tidspress 3
Teknisk lösning, projektering 4 Välfärdsteknik
Resurser för projektstyrning 3
Totalutgift, säkerhet i kalkyl 5
Myndighetskrav, lagar och regler 3
Angränsande projekt 4 Byggnation kommer att ske i utbyggnadsområde Bjärreds vångar
Opinion och allmänhet 2
Marknad, upphandling och prisnivå 4
Platsförhållanden/mark/arkeologi 4 Osäker placering inom området Bjärreds vångar
Genomsnitt 3,5

OSÄKERHET/RISK                               1=Låg 3=Medel 5=Hög 

VISION och Övergripande mål (Kvalitet, Hållbarhetsarbete, Trygghet, Kommunikativ kommun) - 
Eventuell kommentar/koppling
Projektet bidrar till att vi når det övergripande målet om trygghet i livets alla skeden. Genom att uppföra enskilda boenden skapar vi god service och 
goda levandsvillkor för målgruppen.

GENOMFÖRANDEPERIOD
Projektering/Planering:
Byggnation 
Aktuell status 2022-05-24
Drift- och investeringskalkyl 

MOTIVERING OCH BAKGRUND
År 2027 finns behov av ett nytt särskilt boende med 60 lägenheter. Tidigare har 40 lägenheter planerats men fler lägenheter per boende skapar ökade 
möjligheter för en resurseffektiv bemanning. 

PROJEKTETS MÅL OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER
Tillgodose boendeplats för personer med behov av särskilt boende.

EVENTUELL ALTERNATIV LÖSNING



OBJEKTKORT 2022-05-24 - Mötesplats Bjärred

2028
Tidigt skede
Ja

TOTALUTGIFT, beslutad 100 000  

Beslutad, år 2021
Prisnivå, år 2020
Totalutgiften närmast baserad på:

Ambition/viljeinriktning x
Grov volym, enklare skiss
Detaljplan/Start-PM/utredning
Projekteringsunderlag
Upphandling

Driftstart 2028

TOTALUTGIFT, nytt förslag

Tydlig målbild och avgränsning 4
Krav på färdigställande, tidspress 3
Teknisk lösning, projektering 3
Resurser för projektstyrning 2
Totalutgift, säkerhet i kalkyl 5
Myndighetskrav, lagar och regler 3
Angränsande projekt 4
Opinion och allmänhet 3
Marknad, upphandling och prisnivå 4
Platsförhållanden/mark/arkeologi 4
Genomsnitt 3,5

OSÄKERHET/RISK                               1=Låg 3=Medel 5=Hög 

VISION och Övergripande mål (Kvalitet, Hållbarhetsarbete, Trygghet, Kommunikativ 
kommun) - Eventuell kommentar/koppling
Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus. Mötesplats Bjärred ska vara en 
inbjudande, kreativ och levande mötesplats som möter framtidens behov och möjligheter.   

GENOMFÖRANDEPERIOD
Projektering/Planering:
Byggnation 
Aktuell status 2022-05-24
Drift- och investeringskalkyl 

MOTIVERING OCH BAKGRUND
Kommunen planerar för en verksamhetslokal, ”Mötesplats Bjärred”, som kan inrymma en filial till kommunhuset, föreningslokaler till 
föreningar, bibliotek, kulturskola och lokaler för kulturverksamhet.

PROJEKTETS MÅL OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER
Projektets mål är att skapa en attraktiv samlingsplats i den norra kommundelen. Placeringen av byggaden behöver förhålla sig till 
ortens utveckling för att optimera både förutsättningarna att bli välbesökt och förutsättningarna att bidra till att levandegöra centrala 
allmänna rum.

EVENTUELL ALTERNATIV LÖSNING




