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Granskning avseende långsiktig ekonomisk planering 

Bakgrund 

Sveriges kommunerna står inför stora demografiska utmaningar de kommande åren. 
Befolkningstillväxten förväntas fortsatt öka i en förhållandevis hög takt. 2030 förväntas 
befolkningen ha ökat med 13,5 procent enligt SCB:s prognos. Det är främst bland äldre, men 
också yngre, som utvecklingen är som högst. Utvecklingen för pensionsåldrarna förväntas öka 
under samma period med ca 22 procent och i grundskoleåldrarna med motsvarande 20 
procent. Befolkningsutvecklingen kommer således att ställa stora krav på Sveriges kommuner. 
I takt med att antalet äldre och yngre växer står kommunerna inför kravet att tillgodose det 
ökade behovet av äldreomsorg och skolplatser.  

Syftet med denna granskning har varit att med bakgrund av de demografiska förändringarnas 
påverkan på den ekonomiska utvecklingen, synliggöra de möjliga konsekvenserna för Bjuvs 
kommun. Likaså att bedöma huruvida kommunstyrelsen arbetar proaktivt i syfte att bedöma 
de omställningsbehov som föreligger.  

Granskningsresultat 

Vår bedömning är att det i stora delar finns ett medvetet arbete med den långsiktiga 
ekonomiska planeringen i Bjuvs kommun. Däremot har kommunstyrelsen ett tydlig fokus på 
budget- och planperioden, därmed genomförs inga långsiktiga prognoser motsvarande den 
som presenteras i denna granskning. Vi bedömer vidare att det finns tydliga målsättningar och 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  

Enligt kommunens egen befolkningsprognos kommer befolkningen i Bjuv att öka med 12,2 
procent fram till 2028. Denna prognos förutsätter en hög byggtakt som möjliggör inflyttning. 
Baserat på ovanstående prognos skulle kommunen uppvisa underskott år 2023 om inga 
anpassningar genomförs. Därtill kommer det att krävas anpassningar de kommande åren för 
att kommunen ska uppnå överskottsmålet, givet dagens förutsättningar (ca 4,3 % 2028).  

Kommunen har dock valt att beakta försiktighet i framskrivningen av befolkningsutvecklingen, 
vilket också framgår av granskningen. Beaktat denna försiktighetsprincip står kommunen inför 
ett större långsiktigt anpassningsbehov i syfte att uppnå en budget i balans (ca 6,1 % 2028). 
Det är ett ekonomiskt riskmoment att befolkningsutvecklingen inte ökar i den enligt prognosen 
bedömda takten.   
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Nogsamt följa den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i syfte att säkerställa att 
anpassningsbehov beaktas i god tid.  

 Att beakta de ekonomiska risker som föreligger kommunen givet att den demografiska 
utvecklingen inte skulle bli lika gynnsam som prognosen gör gällande.  

 Att säkerställa att förutsättningar kontinuerligt skapas för kommunen att expandera i 
den takt som den demografiska prognosen påvisar. 

 Att initiera och genomföra effektiviseringar av verksamheten.  
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