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Driftredovisning
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår

Teknisk 
verksamhet -
 skattefinansierad

-49 700 -42 722 6 978 -77 318 -76 118 1 200 -68 025

SUMMA -49 700 -42 722 6 978 -77 318 -76 118 1 200 -68 025

Investeringar, 
utgift

-49 100 -6 742 42358 -7 3650 -34 000 39650 -106 004

Sammanfattning
Verksamheten följer i huvudsak budget. Större eller mindre avvikelser förekommer, både 
positiva och negativa.

Lomma kommun kommer under hösten ansöka om inträde i VA Syd. Övergången berör i första 
hand den avgiftsfinansierade delen men även den skattefinansierade delen kommer att 
påverkas. Förändringen kommer att få både organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för 
verksamheten då många arbeten inom den tekniska verksamheten har varit 
gränsöverskridande. Arbetet med övergången kommer att prägla kvarvarande del av året.

Lomma kommun planerar för nya exploateringar och stora infratsrukturprojekt som 
kollektivstråk Vinstorpsvägen med tillhörande stationsområde, samt utvecklingen av Bjärred. 
Dessa projekt bedrivs  i samverkan med flera andra aktörer vilket innebär ett ökat behov av 
projektledare och annan specialistkompetens.

Inom kris- och säkerhetsarbetet finns ett kontinuerligt behov av förbättring, utveckling samt 
förebyggande åtgärder eftersom utvecklingen går mot fler väderrelaterade händelser.

Helårsprognosen visar en budgetavvikelse som uppgår till + 1,2 mnkr. Avvikelser förekommer 
inom bostadsanpassning och för förvaltningsreserver som inte bedöms behöva utnyttjas.

 

Perioden - Analys ekonomi/verksamhet
Den totala avvikelsen till och med augusti uppgår till + 7,0 mnkr. Av detta utgör 
kapitalkostnader +2,0 mnkr och bostadsanpassning +0,6 mnkr. Drift, underhåll och personal 
avviker med +4,4 mnkr. Avvikelser i drift och underhåll avser hudsakligen 
gatu/parkverkaktiviteter och kan till största delen förklaras av säsongsavvikelser.

Helårsprognos
 - Prognos
Investeringsprojektet Planskildhet Vinstorpsvägen kommer för 2018 att aktiveras retroaktivt i 
redovisningen. Detta innebär att den avvikelse i kapitalkostnader som redovisas i delåret 
kommer att elimineras i samband med årsbokslutet.

Avvikelsen inom bostadsanpassning väntas bestå året ut och helårsprognosen är + 0,6 mnkr.

Säsongsavvikelser inom gatu/parkaktiviteter förväntas bli eliminerade under hösten. De 
reserver som finns tillgängliga kommer enligt planerna att användas till bortforsling av 
muddermassor.

Övriga förvaltningsreserver beräknas inte behöva användas helt under 2018. Tillsammans med 
andra mindre avvikelser prognosticeras den totala avvikelsen till cirka 0,6 mnkr.
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Effektivisering
Inom nämndens verksamhetsområden har genomfört omorganisationer som bland annat 
medfört att två tjänster inom gatu- och parkenheten (trafikingenjör samt driftschef för gata) 
slagits ihop till en tjänst (Gatu- och parkchef). Vidare har samordning skett inom tekniska 
avdelningen då arbetsuppgifter hos en ingenjör inom VA-enheten samt en ingenjör inom gatu- 
och parkenheten slagits ihop till en tjänst (GIS ingenjör) med uppdrag inom både skatte- och 
taxefinansierad verksamhet. Totalt sett har detta inneburit en effektivisering på en tjänst inom 
den skattefinansierade delen och tekniska avdelningen.

Administrationen inom nämndens verksamhetsområde har reducerats till ett minimum i och 
med att denna förlagts centralt i samhällsbyggnadsförvaltningens stab. Detta ger en ökad 
flexibilitet i utnyttjandet av de administrativa resurserna.

Samtidigt medför den fortsatta höga tillväxten i kommunen ett ökat behov av projektledare 
och annan specialistkompetens, detta löses dock genom projektfinansiering.

Genomförda åtgärder innebär att nämnden uppnår de beslutade effektiviseringskraven.

Investeringsredovisning
Se bilaga Tekniska nämnden Investeringsrapport 2018

Mål och måluppfyllelse
Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde, trivas och vilja 
stanna kvar.
Resultat
Nämndsmålet är: (uppfyllt- inte uppfyllt)
Bedöms bli uppfyllt

Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in)

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)
Utvecklingsarbetet avseende en förbättring av arbetsmiljön och medarbetarnas trivsel och 
engagemang pågår. Kommunikationsregler samt medarbetarskapsregler har gemensamt tagits 
fram av medarbetarna och implementering av dessa fortgår under året. Kommunövergripande 
arbete för trivsel och bättre hälsa pågår inom ramen för jobba@lomma samt PEPP.

 

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning. 2 av 2 nyckeltal 
ska vara uppfyllda.
Resultat
Nämndsmålet är: (uppfyllt- inte uppfyllt)
Bedöms bli uppfyllt.

Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in)

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)
Energisparåtgärder i form av utbyte av gatubelysning till LED-armaturer pågår kontinuerligt. 
Trots ökade antal belysningstimmar hittills under 2018, visar trenden på minskad 
energiförbrukning. Ökade antal belysningstimmar beror i första hand på ett ökat antal 
belysningspunkter som en följd av infrastrukturinvesteringar.

En belysningsplan togs fram under 2017. Som en fortsättning på det arbetet pågår 
framtagande av ett mer långsiktigt utbytesprogram mot LED-armaturer, där befintligt bestånd 
inventeras och årsplaneras.
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Verksamheten ska arbeta för att kommuninvånarna ska uppleva att 
trafikmiljön och trafiksäkerheten kontinuerligt förbättras inom kommunen.
Resultat
Nämndsmålet är: (uppfyllt- inte uppfyllt)
Bedöms bli uppfyllt.

Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in)

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)
Under året har fokus framörallt legat på att förbättra och koppla samman viktiga stråk i 
anslutning till barns skolvägar. Åtgärderna avser hastighetssäkring av passager på ställen där 
många skolbarn passerar, samt fortsatt utbyggnat av det separerade cykelvägnätet. 
Projektering av cykelväg och hastighetssäkring längs Algatan, Pilgatan och Vinstorpsvägen har 
pågått under våren och upphandling och byggnation planeras för kommande höst/vinter.

Komplettering av belysning för ökad trygghet planeras för Varvstorget samt vid flertalet 
övergångsställen.

 

Lomma kommun ska fortsätta utveckla offentliga miljöer och 
grönområden att vistas i.
Resultat
Nämndsmålet är: (uppfyllt- inte uppfyllt)
Bedöms bli uppfyllt.

Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in)
Under sommaren har extra satsningar gjort vid våra badstränder, för att öka attraktiviteten 
och förbättra upplevelsen för badplatsernas besökare. Satsningarna har främst bestått i ökad 
mängd sandutläggning inför säsongen samt harpning av sand i tätare intervall under säsong.

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)
Under våren har en genomgång av bla våra buskage genomförts för att utreda eventuella 
behov av förbättringsåtgärder. Gallring och upprensning har påbörjats och kommer att 
fortsätta under hösten och kommande år. Ambitionen är att framåt höja standarden på våra 
befintliga buskage.

 

 

Aktuellt / omvärlden
Snabb teknikutveckling pågår inom person- och godstransporter både vad gäller val av bränsle 
och hjälpmedelsystem i fordonen. Den snabba utvecklingen ställer nya och oförutsägbara krav 
på infrastrukturen.

Lomma kommun kommer under hösten att ansöka om inträde i VA Syd vilket kommer påverka 
kvarvande verksamheten både ekonomiskt och organisatoriskt.

Det planeras för fortsatt utveckling av bostäder i I både Lomma och Bjärred samt nya pågatåg 
stationer i Alnarp och Flädie vilket kommer ställa krav på en fortsatt utbyggnad av infrastruktur 
och kommunal anlägningar.

Ett stort antal infrastruktur projekt kommer genomföras, ofta i samverkan med andra aktörer 
som till exempel Trafikiverket och regionen. Det kommer vara viktigt att fortsatt vara en 
attakrtiv arbetsgivare för att kunna rekrytera ny kompetent pesonal samt behålla nuvarande.
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Ett stort fokus kommer behöva ägnas åt klimatanpassningar samt kris- och säkerhetberedskap 
framöver.

Uppföljningstema: Digitalisering
Arkiv/digitalisering

Nämndens närarkiv har inventerats och arbetet med att uppdatera styrdokumenten för 
arkivvården pågår. Det långsiktiga målet med arbetet är ett fullt utvecklat digitalt mellanarkiv 
som medför en ökad tillgänglighet för kommuninvånarna och handläggare.

Arbete pågår med gemensam GIS-plattform. Plattformen kommer ligga till grund för 
ytterligare produkter och verksamhetssystem som potentiellt kan effektivisera och förbättra 
verksamheten.

Utveckling av nya verksamhetssystem kopplade till GIS-plattformen skulle effektivisera 
framförallt handläggning av grävningar samt upplåtesle av mark på allmän plats och 
trafikanordningsplaner. Även felhanteringssystemet skulle bli mycket effektivare om 
inkommande ärenden kunde kopplas till ett GIS-system.


