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1 Inledning / bakgrund 

Preliminär nämndsbudget 2023 samt plan för ekonomin 2024-2026, utgör nämndens 
budgetförslag och inkluderar även förslag till nämndsmål. 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. 
 
Nämndsbudgeten fastställs definitivt av nämnden efter det att kommunfullmäktige har 
fastställt kommunens budget på hösten. Nämndsmål 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 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningspolitiska organ och har som sådant ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och samordna kommunens verksamheter och ha 
uppsikt över kommunala bolag och övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar 
vidare för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. Kommunstyrelsen 
fungerar därtill som ett beredningsorgan för kommunfullmäktige. Som kommunens ledande 
förvaltningspolitiska organ har kommunstyrelsen även en stödjande funktion. 
Kommunstyrelsens stödjande verksamhet omfattar följande funktioner: kansli, ekonomi, 
kommunikation, säkerhet, HR och IT. 

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 nämndsmålen 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. 

5 Mål - Vad vill vi uppnå? 

5.1 Riktat mål från Kommunfullmäktige 

Lomma kommun erbjuder en trygg livs- och boendemiljö genom ett aktivt och 
förebyggande trygghetsarbete 

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

Beskrivning 
Att medborgarna upplever lokalsamhället som en trygg plats att leva och bo är ett av 
kommunens grundläggande uppdrag. För att lyckas med detta krävs proaktiva insatser som 
sträcker sig över förvaltningsgränserna, vilket innebär att samtliga förvaltningar har en del i det 
förebyggande trygghetsarbetet.  
 
Effekterna av arbetet ska leda till en öppen, tolerant, trygg och säker kommun. 
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Måluppföljning 
Det riktade målet kommer att följas upp med hjälp av Polismyndighetens trygghetsmätning, 
utvärdering av trygghetsskapande åtgärder samt en enkätundersökning om trygghet inom 
kommunens verksamheter. Bedömningen av huruvida målet är uppnått eller inte kommer att 
ske genom en kvalitativ helhetsbedömning av resultatet i dessa undersökningar och effekterna 
av genomförda trygghetssatsningar. 

5.2 Nämndsmål 

Kommunen ska ha god tillgång till arbetstillfällen och vara en attraktiv plats för 
företagande 

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

Beskrivning 
För att skapa bra företagsklimat måste kommunen ständigt vara lyhörd för företagarnas behov 
och kontinuerligt förbättra och utveckla sina tjänster. Samverkan mellan kommunen och 
näringslivet är viktigt och att tillsammans sätta upp konkreta mål för företagsarbetet i 
kommunen är både motiverande och skapar en tydlighet både inom organisationen och utåt 
mot företagen. 
 
Lomma kommuns näringslivsstrategi handlar om att kommunens alla delar agerar på ett sätt 
som bidrar till att företag växer och blir framgångsrika, att fler startar företag och att nya 
företag lockas till kommunen. 
 
Måluppföljning 
Nämndsmålet kommer att följas upp med hjälp av resultatet i Sveriges kommuner och 
Regioners Öppna jämförelser Företagsklimat som är en sammanställning av resultatet i 
servicemätningen Insikt, kommunens resultat i Svenskt Näringslivs ranking, Småföretagarnas 
riksförbunds småföretagarindex, en uppföljning av förändringar i antalet arbetstillfällen i 
kommunen, exklusive de kommunanställda, samt en utvärdering av kommunens arbete med 
näringslivsstrategin. Bedömningen av huruvida målet är uppnått eller inte kommer att ske 
genom en kvalitativ helhetsbedömning av företagarnas upplevelse av kommunens 
näringslivsfrämjande arbete och effekterna av genomförda näringslivsstrategiska åtgärder. 

Kommunstyrelsen erbjuder ett sammanhållet och utvecklande lednings-, ekonomi-, 
HR-, IT-, kansli- och kommunikationsstöd till facknämnderna 

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

Beskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna kommunens samtliga 
verksamheter, samt utöva uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Dessutom fungerar 
kommunstyrelsen som en stabsorganisation med centrala lednings- och stödfunktioner, såsom 
ekonomi, HR, IT, kansli och kommunikation. Kommunstyrelsen behöver således leda och 
samordna, men också säkerställa att expertstödet är uppskattat och anpassat till övriga 
nämnders behov. 
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Effekterna av arbetet ska leda till att kommunstyrelsen fungerar som en drivande 
utvecklingspartner som ger en sammanhållen leverans utifrån nämndens olika 
expertisområden. 
 
Måluppföljning 
Nämndsmålet kommer att följas upp genom intervjuundersökningar med 
förvaltningsledningarna och en utvärdering av vidtagna åtgärder som syftar till att utveckla det 
stöd som kommunstyrelsen erbjuder facknämnderna. Bedömningen av huruvida målet är 
uppnått eller inte kommer att ske genom en kvalitativ helhetsbedömning av förvaltningarnas 
nöjdhet med centrala lednings- och stödfunktioner och effekterna av vidtagna åtgärder. 

6 Nulägesanalys 

Kommunstyrelsen står inför stora utmaningar framöver. Arbetet med att klimatanpassa 
kommunen är en av dessa utmaningar. Detta arbete har påbörjats, men är omfattande ur 
många perspektiv. Framtida användning av kustzonen kommer att påverkas genom ökad risk 
för skador på fastigheter, infrastruktur, naturvärden och samhällsviktiga verksamheter till följd 
av klimatförändringarnas effekter. 
 
Förändrat säkerhetsläge med anledning av kriget i Ukraina är en annan utmaning. Det 
förändrade säkerhetsläget ställer bland annat krav på ökad IT-säkerhet och förstärkning av det 
civila försvaret, vilket bland annat kräver en ökad krisberedskap och beredskap inför allvarliga 
störningar i samhällsviktiga verksamheter. Kommunstyrelsen bevakar händelseutvecklingen 
och följer löpande Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps krav och 
rekommendationer när det gäller kommunernas ansvar och skyldigheter gällande 
uppbyggandet av det civila försvaret. 
 
Andra utmaningar som har uppkommit till följd av förändringar i omvärlden är den ökade 
inflationen, prisökningar och längre leveranstider. Dessa förändringar får stor påverkan på 
kommunens fastighetsinvesteringar, men även kärnverksamheten påverkas av omfattande 
prisökningar. Även löneökningsnivåerna i samband med kommande avtalsrörelser och 
löneöversyner kommer sannolikt påverkas av den stigande inflationen, vilket innebär en stor 
utmaning både vad det gäller kostnadsökningar och kommunens attraktivitet som 
arbetsgivare. 
 
En annan för kommunen mer påverkbar utmaning är den långsiktiga kompetensförsörjningen 
vad det gäller medarbetare såväl som chefer. Kommunen som helhet behöver utveckla sitt 
arbete med strategisk kompetensförsörjning för att vara en attraktiv arbetsgivare och genom 
detta säkerställa hög kvalitet på den service som ges till medborgarna. Här har 
kommunstyrelsen en viktig drivande och sammanhållande roll. Det pågår för närvarande ett 
antal aktiviteter som syftar till att stärka bilden av Lomma kommun som en attraktiv 
arbetsgivare och att öka möjligheterna till kompetensutveckling, exempelvis införande av 
heltid som norm och en äldreomsorgsreform som ska ge medarbetare möjlighet att avsätta en 
del av sin arbetstid till kompetensutveckling. Arbetet med strategisk kompetensförsörjning 
behöver dock struktureras och systematiseras ytterligare. 
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7 Demografi och befolkningsprognos 

Folkmängdens utveckling  (Statisticon, feb. 2022) 
  

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

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 
Enligt befolkningsprognosen kommer befolkningen under planperioden att öka med några 
hundra personer per år. Mindre befolkningsökningar har ingen direkt påverkan på 
kommunstyrelsens verksamheter. Större befolkningsökningar leder emellertid till ett ökat 
behov av infrastrukturs- och utbyggnadsprojekt, vilket påverkar såväl den administrativa som 
politiska verksamheten inom kommunstyrelsen. 
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8 Vägen mot målen 

Lomma kommun ska, enligt det riktade målet från kommunfullmäktige, erbjuda en trygg livs- 
och boendemiljö genom ett aktivt och förebyggande trygghetsarbete. För att uppnå detta mål 
genomförs under åren 2021–2024 särskilda satsningar. Exempel på satsningar som har 
genomförs inom kommunstyrelsens verksamhetsområde är utökat samarbete mellan 
kommunen och polisen, framtagande av ett inrapporteringsverktyg för otrygga platser, 
uppsättning av kameror och belysning och utökning av trygghetsvärdarnas uppdrag. Det 
genomförs även ett antal satsningar inom övriga nämnders verksamhetsområden som ska 
bidra till att målet uppnås. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
genomförandet av dessa trygghetsskapande satsningar. För samordning av dessa åtgärder har 
kommunstyrelsen tillsatt ett särskilt råd, Rådet för trygghet och hälsa. 
 
Kommunstyrelsen ska enligt nämndsmålet erbjuda ett sammanhållet och utvecklande 
lednings-, ekonomi-, HR-, IT-, kansli- och kommunikationsstöd till facknämnderna. Som ett led i 
att uppnå detta mål har ärendehanteringsprocessen kvalitetssäkrats. Åtgärder har även 
vidtagits för att stärka den interna kommunikationen och öka digitaliseringen. För att uppnå 
nämndsmålet genomförs vidare gemensam introduktion och utbildning för chefer inom olika 
verksamheter. Syftet med dessa åtgärder är att kvalitetssäkra stödet till facknämnderna och 
minska sårbarheten. 
 
Arbete pågår vidare med att identifiera och formalisera processer för stöd och styrning till 
övriga nämnder. Arbete pågår även med att utveckla likformiga arbetssätt för de 
tjänsteområden som stödjer och stöttar nämnderna. Införandet av gemensamma processer 
och strategier inom främst ekonomi-, HR-administration och IT ska bidra till att målet uppfylls. 
 
När det gäller nämndsmålet att kommunen ska verka för ett starkare näringsliv, med god 
tillgång till arbetstillfällen, finns det framtagna fokusområden i näringslivsstrategin som 
arbetet kan utgå utifrån. I enlighet med dessa fokusområden behöver kommunen etablera 
mötesplatser för företagarna, verka för strategiska företagsetableringar, stärka samarbetet 
med det lokala lantbruket, ge en förbättrad service till företagen, utveckla stadslivet och ha en 
god samverkan med näringslivsfrämjande organisationer. För att genomföra arbetet för ett 
starkare näringsliv kommer en tjänst som näringslivsstrateg att införas. 
 
För att kommunen ska kunna uppnå det övergripande målet att Lomma kommun ska vara den 
kommunikativa kommunen behöver informationen till kommunmedborgarna öka och göras 
mer tillgänglig. Bland annat behöver information kommuniceras mer proaktivt och genom 
tillgängliga kanaler. De stora samhällsbyggnadsprojekt som ska genomföras inom kommunen 
de närmaste åren kräver att korrekt information når kommunmedborgarna i rätt tid. Arbetet 
med att stärka den externa kommunikationen har påbörjats. Bland annat har åtgärder 
vidtagits som syftar till att i ett tidigt skede ge kommunmedborgarna information om politiska 
beslut och övergripande strategiska frågor. 

9 Förändringar i verksamheten 

I enlighet med kommunens reviderade styrsystem för att leda, utveckla och följa upp 
verksamheten genom mål och resultatstyrning ska verksamheten sträva efter ett arbetssätt 
som utgår från en ledningsfilosofi baserad på tillit. Det innebär att kommunstyrelsen ska sträva 
efter att utveckla ledningen och styrningen på ett sådant sätt att en tillitsbaserad 
ledningsfilosofi genomsyrar alla verksamheter. 
 
Beslut har ännu inte tagit om de förslag till lagändringar som presenteras i utredningen "En 
effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner" och som föreslogs träda i kraft i januari 
2023. 
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I enlighet med kommunstyrelsens beslut ska alla månadsanställda medarbetare ha erbjudits 
heltidsanställning senast 2022-12-31. Arbetet med införande av heltid som norm och den 
lokala äldreomsorgsreformen ”5 timmar i veckan” ställer krav på såväl styrning som stöd från 
kommunstyrelsen, främst inom HR-området samt i fråga om IT- och digitaliseringsstöd. 
 
Det råder ett genomgående fokus på kvalitetsutveckling och minskad sårbarhet genom utökad 
digitalisering inom samtliga kommunstyrelsens verksamheter. Den digitala agendan som har 
brutits ned inom kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhetsområden har påskyndat 
arbetet med digitaliseringen inom kommunen. Många processer har identifierats där 
hanteringen framöver kommer ske via e-tjänster, vilket både kvalitetssäkrar informationen, 
effektiviserar arbetsmomenten och gör kommunens tjänster mer tillgängliga för kommun-
medborgare, företagare och andra intressenter. 
 
Lomma kommun befinner sig i en expansiv utveckling där näringslivet har en framskjuten roll. 
Ett starkt näringsliv bidrar till att göra kommunen levande och är nyckeln till att nya arbets-
tillfällen skapas. En viktig framgångsfaktor för kommunens näringslivsfrämjande arbete är att 
den kommunala förvaltningen upplevs som tillgänglig, transparent och smidig avseende 
regelverken. Ambitionen är att kommunens näringslivsfrämjande arbete ska finnas närvarande 
i organisationens alla delar och genomsyra samtliga förvaltningars verksamhetsområden. För 
att stärka kommunens näringslivsarbete kommer kommunstyrelsen att inrätta en tjänst som 
näringslivsstrateg. Denna tjänst föreslås finansieras genom effektiviseringar av system-
hantering, översyn av avtal och samt effektivare nyttjande av utbildningsmedel. 
  
Inga större förändringar sker inom verksamheterna inför år 2023. Kommunjuristen har 
överförts från kommunledning till kansliavdelningen och uppdraget med feriearbeten som har 
funnits inom HR- och Kommunikationsavdelningen har via en organisationsförändring 
överförts till socialförvaltningen. Från och med år 2023 kommer datorer att leasas på tre år, 
vilket kommer hanteras av IT- och serviceavdelningen. Första året blir kostnaden något högre 
på grund av utbyte av äldre datorer. 
  
Kommunikationsavdelningen kommer under året att fokusera på den externa 
kommunikationen och kontaktcenters uppdrag. Ekonomiavdelningen fortsätter att utveckla 
beslutsstödsystemet med syfte att underlätta och tillgängliggöra informationen till 
verksamheterna. Arbetet med att digitalisera ekonomiprocesserna fortskrider i syfte att 
effektivisera och kvalitetssäkra ekonomiinformationen. Kansliavdelningen arbetar vidare med 
digitalisering inom överförmyndarverksamheten och ärendeprocessen. 

10 Framtid 

Verksamhetsutveckling genom digitalisering fortsätter även framöver att vara fokus för 
verksamheterna ur både kvalitetsutvecklings- och sårbarhetsperspektiv. Kompetens-
försörjningen inom organisationen blir än viktigare då verksamheternas behov och krav på 
medarbetarna ökar. Kommunen måste uppfylla hela rekryteringskedjan för att vara en 
attraktiv arbetsgivare hela vägen från att attrahera till att behålla medarbetare. 
 
Kommunikationen med kommuninvånare och andra intressenter ska genomsyras av bland 
annat proaktivitet och framåtanda vilket leder till ett ökat förtroende för verksamheterna och 
ökar attraktiviteten för kommunen. 
 
Genom ett aktivt och förebyggande trygghetsarbete för medborgarna i livets alla skeden 
genomsyras hela organisationen på olika plan av den ökade tryggheten.  
 
Hållbarhetsarbetet måste inkluderas som en naturlig del i verksamheterna för att 
målsättningarna för ett hållbart samhälle ska uppfyllas. 
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För att ytterligare stärka kommunens näringslivsfrämjande arbete kommer en tjänst som 
näringslivsstrateg att inrättas. 
 

11Resultatbudget (prel.) 

Resultatrapport i 
mnkr Utfall 2021 Budget 2022 * Budget 2023 Förändring: 

Intäkter 44,2 26,7 26,7 0,0 

Summa intäkter 44,2 26,7 26,7 0,0 

Personalkostnader -66,2 -57,5 -57 0,5 

Hyror -4,0 -3,1 -4,8 -1,7 

Avskrivning och 
internränta -3,2 -2,6 -2,6 0,0 

Varor, bidrag och 
tjänster -62,9 -40,6 -41 -0,4 

Summa kostnader -136,3 -103,8 -105,4 -1,6 

Summa totalt -92,1 -77,1 -78,7 -1,6 

* 
Budget 2022 avser ursprunglig budget 

12 Nämndsbudget (Verksamhetsområden per KF-verksamhet) 

12.1 Kommunstyrelsen 

Verksamhetsområden Utfall 
2021 

Budget 
2022 * 

Budget 
2023 Förändring Ev kommentar 

Kommunledning -3,0 -0,3 -0,9 -0,6 
Kommunjurist flyttad till 
kansliavdelning 

Kommunikations- och 
utvecklingsenhet -10,9 -11,2 -12,1 -0,9 

Feriearbeten överflyttad 
till socialförvaltningen 
pga 
organisationsförändring. 
Även tillkommande 
resurs avseende 
näringslivsstrateg. 

Kansliavdelning -8,9 -9,8 -9,9 -0,1 
Kommunjurist flyttad 
från Kommunledning 

Säkerhetsenhet -4,9 -4,3 -4,3 0,0  

Räddningstjänst -11,0 -11,2 -11,4 -0,2 Indexuppräkning 

Politisk verksamhet -6,0 -5,7 -5,8 -0,1 Internhyra, inflation, 

Planeringsavdelning -10,7 - -   

Markförvaltning / 
Exploatering -1,9 - -   

Ekonomiavdelning -16,0 -15,7 -15,8 -0,1 
Internhyra, IT kostnad 
av leasing datorer 

IT- och 
digitaliseringsavdelningen -2,8 -2,5 -2,9 -0,4 

Internhyra, IT kostnad 
av leasing datorer 

IT-verksamhet 0,1 0,0 0,0 0,0  

HR-avdelning -16,1 -16,4 -15,6 0,8 

Avser bl a feriearbeten 
pga 
organisationsförändring. 
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Kommunstyrelsen / 
Kommunövergripande 
verksamhet -92,1 -77,1 -78,7 -1,6  

* Budget 2022 avser ursprunglig budget 

IT-verksamhet 

Intäkter / 
kostnader, tkr Utfall 2021 Budget 2022 * Budget 2023 Förändring Ev kommentar 

Intäkter 18,6 18,0 22,6 4,6  

Personalkostna
der -5,0 -6,5 -6,6 -0,1  

Hyror -0,2 -0,2 -0,2 0,0  

Avskrivning / 
Internränta -1,4 -1,6 -1,5 0,1  

Övriga 
kostnader -11,8 -9,7 -14,3 -4,6 

Leasing av datorer, 
säkerhetssatsningar
, volymökning 

IT-
verksamheten, 
netto 0,2 0,0 0,0 0,0  

Datorerna kommer i stället för inköp att leasa datorer över 36 månader. IT kommer i och med detta att ta över ägandeskapet av 
datorerna och leasingkostnaden läggs ut i IT debiteringen. Förändringen innebär att användarna inte kommer att hantera 
beställningsförfarandet och densamma kommer därmed att effektiviseras. Datorerna kommer att bytas ut efter tre år. Under 2023 
att byta ut ca 280 datorer, som är äldre än 4 år. 

13 Driftbudget 

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

Intäkt 44,2 29,1 26,7 26,7 26,7 26,7 

Kostnad -136,3 -106,2 -105,4 -105,9 -105,1 -105,5 

Driftnetto -92,1 -77,1 -78,7 -79,2 -78,4 -78,8 

Budgetavvikelse -2,2 0     

- varav exploaterings-  
intäkt 8,8      

- varav exploaterings- 
kostnad -9,1      

Exploateringsnetto -0,3      

14 Investeringsbudget 

14.1 Övergripande information 
Kommunstyrelsens förslag på investeringar avser i första hand utrustning inom IT-
verksamheten samt inköp av kopiatorer och Ipads som planeras för planperioden. 
Mindre investeringar inom IT-verksamheten är uppdelad på nätverksamhet och datacenter. 
Inom nätverksamheten framgår utbyte av den virtuella serverlösningen som är kärnan i 
serverdriften. Utbyte av switchar och accesspunkter till det trådlösa nätet sker enligt en 
livscykel på fem år. Resursen för oförutsett på nätsidan avser utökning av nätkapacitet i 
kommunala fastigheter. Inom datacenter byts backuper, servrar och hårddiskar ut enligt en 
definierad livscykel. 
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14.2 Investeringsbudget 

14.3 Sammanställning 

Projekt (Tkr) / År TOTAL-
UTGIFT 2023 2024 2025 2026 2027-

2030 
Driftst

art 

Mindre investeringar        

- KS, oförutsett  150 150 150 150 600  

- Våningskopiatorer   700   700  

- Ipads, Politisk verksamhet    700  700  

Mindre investeringar IT        

NÄT:        

- Switchar  250 250 250 250 1 000  

- Controller    450  450  

- Trådlöst  120 200 200 150 720  

- Brandvägg   450   900  

- Core     900   

- Oförutsett nät, förvaltningar  450 450 450 450 1 800  

DATACENTER:        

- Back-up    450  450  

- Servrar  250   300 300  

- SAN (hårddiskar)  350   350 350  

- Oförutsett, ITS  200 200 200 200 800  

S:a Mindre investeringar KS:  1 770 2 400 2 850 2 750 8 770  

Större investering:                  Inventarier 
till nytt kommunhus 15 000    15 000  2026 

15 Exploateringsbudget 

15.1 Övergripande information 
Frågor som rör exploateringsprojekten ansvarar kommunstyrelsen för. Denna verksamhet 
utförs av mark- och exploateringsenheten och planeringsavdelningen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Projekten och resultaten av dessa redovisas inom 
kommunstyrelsens ansvar. 
  

15.2 Exploateringsprojekt 
Kommunens exploateringsbudget tar upp utgifter och inkomster i samband med planering och 
försäljning av mark. Utgifter för infrastruktur i de olika projektområdena (till exempel gator, 
grönområden och torg) budgeteras i investeringsbudgeten. Exploateringsprojekt sträcker sig 
över flera år och budgeten omfattar såväl pågående som planerade projekt. 
 
Möjligheterna till precision i kalkylerna varierar starkt beroende på projektets karaktär och hur 
långt planeringen alternativt genomförandet har framskridit i respektive projekt. Under 
kommande fyraårsperiod beräknas exploateringsverksamheten försämra likviditeten med 12,7 
mnkr, medan den därefter kommer att förbättras med väsentliga belopp. Osäkerheten är dock 
stor vad gäller när i tiden försäljningarna kommer att ske då omvärldsfaktorer snabbt kan 
påverka projekten. 
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Borgeby verksamhetsområde 
Ett verksamhetsområde för lättare industri och hantverk beläget nordost om Borgeby, utbyggt 
från 2003. En verksamhetstomt återstår, vilken planeras att säljas under 2022/2023. Projektet 
visar totalt sett (EXPL+INV) ett positivt resultat då kommunen har varit markägare och därefter 
utvecklat och sålt tomterna. 
 
Borgeby nordöstra 
Område beläget i nordöstra Borgeby med mark i både kommunal, men till största delen i privat 
ägo. Området bedöms kunna inrymma 150-200 bostäder. Detaljplanearbete påbörjas 2022. 
Exploateringskalkylen är schablonmässig i detta tidiga skede då inga skisser eller närmare 
utredningar är gjorda för området. Projektet (EXPL+INV) förväntas ge ett positivt resultat 
genom framtida försäljning av den förädlade kommunägda marken. Resultatet begränsas av 
att endast en mindre del av området är kommunägt. 
 
Lomma C Norra 
Exploateringen omfattar utbyggnad av fem kvarter, innehållande cirka 240 bostäder samt 
centrumverksamhet, norr om Lommas befintliga centrum. Större delen av marken ägs av 
kommunen. Planuppdrag gavs 2018 och detaljplanearbete påbörjades men har pausats för att 
invänta ytterligare utredningar gällande klimatskyddsåtgärder. 
Inkomster från markförsäljning (etappindelad), för uppförande av totalt ca 20 000 kvm BTA, 
bedöms kunna inkomma från år 2027 och framåt. Utbyggnaden planeras ske i en takt av ett 
kvarter per år med första inflyttning omkring år 2028. 
Projektet (EXPL+INV) förväntas ge ett positivt resultat men ingående åtgärder som bland annat 
ändrad trafiklösning vid Hamntorget, upprustning av befintlig markparkering, flytt av 
busshållplats samt rivning och sanering medför relativt omfattande kostnader. 
 
Trädgårdsstaden  
Beslut om antagande av detaljplanen, som omfattar ca 220 bostäder i norra delen av Lomma 
Hamn, har upphävts av länsstyrelsen. Ärendet har därefter överklagats och ska prövas av 
regeringen. Det finns stor osäkerhet kring ifall projektet kan genomföras med anledning av 
klimatanpassningsfrågor. 
 
Bjärreds torg 
Mark i centrala Bjärred har sålts till Midroc som uppför 16 radhus och ett flerbostadshus med 
ca 45 lägenheter öster respektive väster om Norra Västkustvägen. Dessförinnan förvärvade 
kommunen den före detta bensinstationstomten öster om Norra Västkustvägen. Byggnation 
pågår och projektet förväntas färdigställas 2023 med anläggning av ny torgyta. 
Projektet (EXPL+INV) ger ett negativt resultat framförallt beroende på utgiften för förvärvet av 
bensinstationen, lågt försäljningspris med anledning av bland annat byggnadernas utformning, 
storlek och behov av garage under mark, marksaneringskostnader och höga infrastruktur-
kostnader bestående av omläggning av Norra Västkustvägen med omfattande ledningsflyttar 
samt anläggande av ny torgyta. 
 
Trafikplats Flädie 
Kommunen har vid trafikplats Flädie förvärvat mark och sålt vidare del därav till Circle K som 
2019 öppnade en fullservicestation på platsen och samtidigt stängde bensinstationen i 
centrala Bjärred. Infrastruktur i form av lokalgata, VA-ledning och serviser har anlagts och äldre 
byggnader har rivits. 
Del av området har ianspråktagits med vägrätt av Trafikverket (pendlarparkering och vägyta) 
och för detta har Trafikverket betalat intrångsersättning till kommunen. Utvecklingsbar mark 
kvarstår i området men kräver nytt projekt/ny detaljplan. 
Projektet (EXPL+INV) ger ett negativt resultat framförallt på grund av att förtjänsten vid 
försäljningen var låg och del av marken kvarstår i kommunal ägo samt att kostnaderna för 
arkeologisk utredning blivit höga eftersom slutundersökning har genomförts. 
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Bjärreds vångar - etapp 1 
Bjärreds vångar är ett större utbyggnadsområde mellan Bjärred och Borgeby. Området 
planeras för övervägande bostäder. Detaljplanearbete för etapp 1, som omfattar ca 400 
bostäder, påbörjades våren 2021 och inflyttning planeras ske från och med 2026. Kommunen 
äger ca 10 % av de planerade byggrätterna inom etapp 1 medan övriga 90 % är i privat ägo. 
Etappen (EXPL+INV) förväntas ge ett negativt resultat framförallt beroende på att 
infrastrukturåtgärder inte endast ska ske inom området, utan även på intilliggande befintlig 
infrastruktur (Norra Västkustvägen, Västanvägen, cirkulationsplatsen). Utgifterna för sådana 
åtgärder kan, i de fall det gäller anläggningar som är dimensionerade för att försörja fler 
hushåll och verksamheter än de som ingår i den aktuella etappen, inte fullt ut fördelas endast 
på etappens exploatörer. Detta innebär att kommunen ensam får ansvara för den kostnadsdel 
som inte fördelas på exploatörerna. Därutöver ingår i etapp 1 även investeringar, t.ex. 
Vildmarksstråket, som slutgiltigt ska belasta även de efterföljande etapperna av Bjärreds 
vångar. 
 
Bjärreds vångar - övriga etapper 
Samtliga resterande etapper inom Bjärreds vångar. Sammanlagt bedöms dessa resterande 
etapper kunna inrymma ca 600-700 bostäder. Marken är i både kommunal och privat ägo. 
Bjärreds vångar etapp 1 är investeringstung och övriga etapper kommer ha en viss skuld mot 
etapp 1. När exploateringen startar för övriga etapper kan redovisningen behöva justeras för 
att balansera etapperna. 
 
Malmövägen 
Projektet omfattar mark mellan E6an och Malmövägen som förvärvades av kommunen 2020. 
Området planeras för kunskapsintensivt verksamhetsområde i enlighet med intentionerna i 
kommunens översiktsplan. Kommande byggnader ska även ha en bullerskyddande funktion för 
befintlig bostadsbebyggelse väster om Malmövägen. 
Kalkylen (INV+EXPL) är schablonmässig och utifrån antagandet att 62,5 % av arealen utgörs av 
kvartersmark och 37,5 % av allmän platsmark. Prissättning har bedömts till 1 500 kr/kvm (jfr 
Nians verksamhetsområdet 1 200 kr/kvm). Både prisbild och omfattning/innehåll på 
kvartersmark behöver studeras vidare under projektet. Omfattning och kvalitet på ytan för 
allmän platsmark är inte heller studerad, vilket innebär att investeringskostnaden sannolikt 
kommer att förändras framgent. 
 
Alnarp 
Projektet omfattar knappt 7 ha mark som förvärvades av kommunen 2020 och är belägen vid 
korsningen mellan järnvägen och Malmövägen. Området beräknas inrymma ca 500 bostäder. 
Arbete med framtagande av en fördjupad översiktsplan för området ska påbörjas 2022. 
Detaljplanearbete planeras påbörjas omkring 2024 och utbyggnadstakten är planerad till 50 
bostäder per år från och med inflyttning från år 2029. Marken säljs till byggaktörer efter 
markanvisningsförfarande. 
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