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Förslag till investeringsbudget år 2020 - 2023 och plan investeringar 2024 - 2027 
 
 
Inledning 
 
Bakgrund 
Kommunens budget består av flera olika delar där investeringsbudgeten är en del. Det är varje 
nämnds ansvar att i sin verksamhet identifiera de behov av investeringar som finns i 
verksamhetslokaler. I investeringsbudgeten finns större och mindre investeringar. Lomma kommun 
har i regler för investeringar fastställt att investeringar som överstiger 1,5 mnkr är större 
investeringar och ska specificeras per projekt i budgeten. Mindre investeringar är sådana som 
understiger 1,5 mnkr och specificeras oftast inte. Barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut 
om förslag till investeringsbudget. Investeringsprojekt efter planperioden, det vill säga år 5 - 8, ska 
också anges i planeringen. Beredningen av dessa är av mer översiktlig karaktär. 
 
Beredningsarbete - investeringsbudget 
Nämnderna ska i juni ta ställning till budgetram för 2020 och för den ekonomiska långtidsplanen för 
åren 2021 – 2023. Nämnderna kommer då även göra utblickar mot budgetåren 2024 – 2027. Som ett 
led i beredningen av aktuell budget kommer prioritering av samtliga nämnders investeringar att 
göras. Detta arbete har gjorts fr.o.m. 2019-05-06 i särskild beredningsgrupp (Investeringsplanerings-
gruppen). Detta budgetförslag är en revidering efter investeringsplaneringsgruppens möten och 
prioriteringar. 
 
 
Investeringsbudget 2020 - 2023 
 
År 2020 har barn- och utbildningsnämnden behov av mindre investeringar och större investeringar. 
Behoven av större investeringar för 2020 avser en fortsättning av investeringar avseende om- och 
tillbyggnad inom Pilängsområdet, inrättande av en specialistavdelning inom förskola, om- och 
tillbyggnad av kök och matsal i Löddesnässkolan, Trollets förskola och reinvesteringar i datorer och 
läsplattor. I långtidsplanen för åren 2021 till 2023 konstateras behov och inventarier till Bjärehov, 
Alléskolan och Majas förskola 2022 och reinvesteringar i datorer och läsplattor under perioden 2020-
2023. 
 
Lokalbehovsplan 2019 
I åldersgruppen 1 – 5 år i norra kommundelen visar årets befolkningsprognos en minskning med 19 
barn mellan åren 2018 och 2027. Fastställt antal barn år 2018 i åldersgruppen visar 715 barn i norra 
kommundelen. Prognosen visar 696 barn år 2027.  
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I åldersgruppen 1 – 5 år i södra kommundelen visar befolkningsprognosen en minskning med 34 
barn mellan åren 2018 och 2027. Fastställt antal barn år 2018 i åldersgruppen visar 971 barn i södra 
kommundelen. Prognosen visar 937 barn år 2027.  
 
Befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskolan minskar betydligt. Förvaltningen bedömer att 
minskningen kommer att ske i en sådan omfattning att de paviljonger som verksamheten använder 
kommer att kunna återlämnas tidigare än planerat.  
 
Utbyggnad av bostäder planeras i norra kommundelen. Huvuddelen av befolkningstillväxten kan 
härledas till planerad utbyggnad av bostäder i området öster om Borgeby, nordvästra Borgeby samt i 
området Framtidens Bjärred mellan Bjärred och Borgeby. Beslut har fattats om att bygga ny förskola 
med 8 avdelningar på den plats där Majas förskola tidigare låg. Den nya förskolan planeras tas i drift 
höstterminen 2022. 
 
I norra kommundelen planeras nya skollokaler i Bjärehovsområdet. De nya lokalerna ersätter äldre 
byggnader i området och möjliggör ett effektivare nyttjande av områdets lokaler och att befintlig 
paviljongbyggnad kan återlämnas. Projektet föreslås även inrymma lokaler som möjliggör en sam-
manhållen grundsärskola. Om ytterligare lokalbehov uppkommer föreslås utbyggnad av skollokaler 
göras där förvaltningen önskar att en sådan utbyggnad sker i anslutning till Rutsborgskolan.  
 
I södra kommundelen bedöms den elevökning som befolkningsprognosen visar medföra behov av 
ytterligare skollokaler, för motsvarande drygt 80 elever. Tillkommande skolplatser bedöms behövas 
för elever i årskurserna 4 – 6. I den bedömning av utbyggnad som föreslås har förvaltningen beaktat 
betydelsen av en sammanhållen skolgång där tydliga så kallade spår och elevflöden från 
förskoleklass (F) till årskurs 9 skapas. Som en följd av denna utökning har nämnden definierat behov 
av att 6 klassrum med kompletterande utrymmen tillskapas vid Alléskolan. Skälet till aktuell 
utbyggnad är att skapa bättre elevflöden mellan F – 9 i södra kommundelen.  
 
 
Investeringsobjekt - 2020 - 2023 
 
År 2020 
 
Inventarier - Lokalbehov  
Beslut har tagits avseende om- och tillbyggnad av Pilängsområdet, med färdigställande år 2019 
respektive år 2021. En inventering av behov av investeringar av inventarier inom Pilängsområdet har 
gjorts av vilka befintliga inventarier som kan flyttas över när de nya skolbyggnaderna är färdiga. 
Utgångspunkten har varit att se till att som mycket som möjligt kan återanvändas när den nya 
skolbyggnaden tas i bruk 2019 men att också tillgodose nuvarande och framtida behov. Planen 
innefattar två befintliga byggnader på Pilängsområdet. Vissa funktioner kommer att behöva finnas i 
båda husen vilket påverkar kostnadsbilden. Investeringarna beräknas till 1 186 tkr 2020 och totalt när 
allt är färdigt till 6 555 tkr. 
 
I lokalbehovsplanen 2019 uttrycker barn- och utbildningsnämnden önskemål om att bygga ut 
Löddesnässkolans kök till hösten 2019. Skolan som idag har ca 300 elever, skulle kunna inrymma fler 
elever. Begränsningen idag utgörs av att skolans kök ej kan producera fler portioner och skulle därför 
behöva byggas ut. Beslut har tagits om att bygga en matsal i Löddesnässkolan till hösten 2020. 
Kostenheten erbjuder från höstterminen 2016 flexitariankost, det vill säga möjlighet att välja mellan 
två rätter till lunch. En mer traditionell rätt och en helvegetarisk. Erbjudandet om två alternativ 
medför utökat behov av serveringsytor. Sådana serveringsytor finns i samtliga skolor, där matsal 
finns. Löddesnässkolan har inte någon matsal. Detta innebär att det inte finns möjlighet att servera 
dessa två alternativ. Löddesnässkolan är i nuläget därför inte likvärdig med övriga skolor i kommunen 
i detta avseende. Förvaltningen ser även att Löddesnässkolans avsaknad av matsal medför att skolan 
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har en högre andel svinn än övriga skolor i kommunen. Förvaltningen föreslår att en matsal byggs i 
Löddesnässkolan. Ny matsal beräknas till 737 tkr och planeras färdigställas till HT 2020. 
 
UKF planerar att införa en specialistavdelning för barn med multipla funktionsvariationer, så kallad 
”personkrets LSS”, i förskolan. Målgruppen är barn som har begränsade fysiska förutsättningar i 
kombination med andra omfattande behov. Genom att samla specialistkompetens på en förskola, 
med ändamålsenliga lokaler och utrustning ökar kvaliteten på den pedagogiska verksamheten för 
såväl de berörda barnen och familjerna som för förskoleverksamheten generellt sett. Investeringen 
om 800 tkr 2020 avser möbler och inventarier till avdelningarna. Konkret innebär det att på en av 
förskolorna i Lomma kommun öronmärks en avdelning med ett antal platser riktade till denna 
personkrets. Avdelningen kommer att ha något färre antal barn jämfört med traditionella förskole-
avdelningar. Resurscentrum och förskolechefer gör bedömningen att 14 barn bör vara maxantal i det 
här fallet, där 4 - 5 av platserna är öronmärkta specifikt för personkretsen i fråga.  
 
År 2022 
 
Inventarier - Lokalbehov  
För att möta södra kommundelens elevökning bedöms behov av ytterligare skollokaler. I 
lokalbehovsplanen 2019 föreslås att 6 klassrum tillskapas vid Alléskolan. Tillkommande skolplatser 
bedöms behövas för elever i årskurserna 4 – 6. Skälet till att utbyggnad är att skapa fungerande 
elevflöden mellan F – 9 i södra kommundelen. Förvaltningens förslag innebär behov av inventarier till 
klassrum och motsvarande 6 klasser till en kostnad om 1 569 tkr för färdigställande hösten 2022. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat bygga en ny förskola, Majas förskola med 8 avdelningar, 
med färdigställande 2022. Förskolan möjliggör återlämnande av paviljonger och tillgodoser 
långsiktiga lokalbehov inom förskolan i norra kommundelen. Investeringen om 2 596 tkr 2022 avser 
möbler till avdelningarna, nätverk men även inventarier till kök och matsal i förskolan. 
 
Nya skollokaler planeras i Bjärehovsområdet. De nya lokalerna ersätter äldre byggnader i området 
och möjliggör ett effektivare nyttjande av områdets lokaler och att befintlig paviljongbyggnad kan 
återlämnas. Projektet föreslås även inrymma lokaler som möjliggör en sammanhållen grundsärskola. 
De nya lokalernas planeras tas i drift höstterminen 2022. Investeringen om 5 809 tkr 2022 avser 
projekteringskostnad, nätverk, möbler till klassrum, grupprum, specialsalar men även till gardiner, 
solskydd och insynsskydd. 
 
Digitala medel – 2020-2023 
De digitala investeringsprojekten är en omfattande del av investeringsbudgeten och redovisas under 
denna del. I de inköp av datorer, Ipads till elever och personaldatorer beräknas livslängden till 4 år 
och för varje ny 4-årsperiod tillkommer en ny reinvestering. Framräknade volymer utgår ifrån antalet 
elever i befolkningsprognos. Till det har tillägg i volym lagts om 15% för att täcka datorer och Ipads 
som ej fungerar eller har förkommit under 4-årsperioden. 
 
I bilaga 1 Investeringsbudget 2020-2023 digitala medel har en sammanställning gjorts av antal, pris 
och budget för varje investering inom digitala medel under år 2020-2023. År 2021 behöver 
satsningen göras så att alla elever i årskurs 1-3 får tillgång till dator. Satsningen omfattar 1 451 
datorer med en investeringskostnad om 6 071 tkr under 2021 - 2022. Inom budget för mindre 
investeringar har under 2019 medel motsvarande 950 tkr avsatts till chromebooks för all personal i 
förskolan. År 2023 behöver återigen satsning göras så att digitala hjälpmedel görs tillgängliga i 
förskolan. Investeringskostnaden beräknas till 1 075 tkr. Behoven av digitala medel beräknas vara 
23 301 tkr under perioden 2020-2023 fördelat på 2020: 1218 tkr, 2021: 3 820 tkr, 2022: 11 560 tkr 
och 2023: 6 433 tkr. 
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Mindre investeringar – 2020 - 2023 
Inför varje år görs en avstämning av behov av inventarier till klassrum och förskoleavdelningar. Under 
2020 finns behov av inventarier till 2 klassrum och 1 förskoleavdelning om totalt 435 tkr. Under 
2021-2022 behöver antalet personaldatorer kompletteras med 15 ytterligare datorer årligen. Utöver 
det finns ett årligt behov om 800 tkr för mindre investeringar i verksamheten. 
 
I lokalbehovsplanen 2019 uttrycker nämnden även önskemål om ett tillagningskök på Trollets 
förskola. Nuvarande kök har inte kapacitet som motsvarar antal barn i verksamheten. Trollets 
förskola har ett mottagningskök, vilket försvårar nämndens miljöarbete kopplat till svinn. 
Förvaltningens förslag innebär att lokalen anpassas för aktuellt behov med inventarier till hösten 
2020 till en kostnad om 202 tkr. 
 
Plan för investeringar - 2024 - 2027 
 
Inventarier – Lokalbehov – 2024-2027 
I den norra kommundelen i åldersgruppen 1 – 5 år visar årets befolkningsprognos 19 barn färre år 
2027 än år 2018. I den södra kommundelen i åldersgruppen 1 – 5 år visar årets befolkningsprognos  
937 barn år 2027. Detta innebär 34 barn färre år 2027 än år 2018. I plan för investeringar 2024-2027 
finns för nuvarande inga planer på nya förskolor. 
 
I den norra kommundelen i åldersgruppen 6 - 15 år visar prognosen 1807 barn år 2027. Detta 
innebär 46 barn färre år 2027 än år 2018. I den södra kommundelen i åldersgruppen 6 - 15 år visar 
prognosen 2319 barn år 2027. Detta innebär 108 barn fler år 2027 än år 2018. Det finns i plan för 
investeringar 2024-2027 för nuvarande inga planer på nya skolor. 
 
Digitala medel – 2024-2027 
I de inköp av datorer, Ipads till elever och personaldatorer beräknas livslängden till 4 år och för varje 
ny 4-årsperiod tillkommer en ny reinvestering. Framräknade volymer utgår ifrån antalet elever i 
befolkningsprognos. Till det har lagts tillägg i volym om 15% för att täcka datorer och Ipads som ej 
funktionerar eller har förkommit under 4-årsperioden. 
 
 I 2018 års investeringsbudget avsattes 1 000 tkr till digitala medel inom förskolan och av dessa 
användes 800 tkr till nya nätverk inom förskolan. Under 2024 beräknas förskolornas nätverk att  
bytas ut mot nya till en investering av 800 tkr för förskolan. 
 
I bilaga 2 Investeringsbudget 2024-2027 digitala medel har en sammanställning gjorts av antal, pris 
och budget för varje investering inom digitala medel under år 2024-2027. Behoven av digitala medel 
beräknas vara 26 703 tkr under perioden 2024-2027 fördelat på 2024: 2 145 tkr, 2025: 4 510 tkr, 
2026: 12 799 tkr och 2027: 7 250 tkr. 
 
Mindre investeringar – 2024 - 2027 
Inför varje år görs en avstämning av behov av inventarier till klassrum och förskoleavdelningar. I plan 
2024-2027 har ej behov tagits upp på grund av lång tidshorisont förutom personaldatorer och 
minder investeringar. Under 2025-2026 behöver antalet personaldatorer reinvesteras med 15 
ytterligare datorer årligen. Utöver det finns ett årligt behov om 800 tkr för mindre investeringar i 
verksamheten. 


