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Delårsrapport 2018

Driftredovisning
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår

Fastighetsverksamhet 5 154 5 682 528 1 868 1 868 0 5 933

SUMMA 5 154 5 682 528 1 868 1 868 0 5 933

Investeringar, utgift -66 817 -65 755 1 062 -100 226 -100 000 226 -133 033

Sammanfattning
Lomma kommun är mitt inne i stora infrastrukturförändringar och tillkomsten av flera nya 
kommunala anläggningar. Den snabba utbyggnaden innebär påfrestningar för 
kommunorganisationen och medborgarna.

Utfallet för perioden har en positiv avvikelse från budget med 528 tkr, vilket främst beror på 
att lönekostnaderna ligger något lägre än budgeterat och att avskrivningar och ränta ligger 
under budget.

Helårsprognosen för fastighetsavdelningen resultat beräknas att ligga i nivå med budgeten för 
helåret.

Perioden - Analys ekonomi/verksamhet
Den fortsatt höga tillväxten i kommunen medför ett behov av nya lokaler såsom skolor, 
förskolor och idrottshallar, vilket innebär en hård belastning på verksamheten. För att 
säkerställa en fortsatt hög kvalité på projekt- och driftsorganisationen genomförs en struktur- 
och processgenomgång inom organisationen. Under 2017-2018 genomförs en utvärdering av 
internhyressystemet.

Utfallet för perioden har en positiv avvikelse med 528 tkr. vilket främst beror på 
lönekostnaderna ligger något lägre än budgeterat och att avskrivningar och ränta ligger under 
budget.

Helårsprognos
 - Prognos
Helårsprognosen för fastighetsavdelningen resultat beräknas att ligga i nivå med budgeten för 
helåret.

 - Åtgärder för bokslut i balans
Den positiva avvikelsen i augusti beror i huvudsak på periodiseringar. Vår bedömning är att 
detta kommer att jämnas ut över resterande del av året.

Effektivisering
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.
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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)
Nämndsmålet beräknas bli uppfyllt under året.

Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in)
Målet baserar sig på arbetsmiljöenkäten som kommer att skickas ut till medarbetarna under 
hösten.

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)
Arbetet förtsätter för ökad trivsel på arbetsplatsen bla genom det kommunövergripande 
projektet jobba@lomma samt ett fortsatt utvecklingsarbete inom förvaltningen.

 

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

Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in)
En särskild handlingsplan för detta har upprättats för de kommunala verksamheterna. För att 
kontrollera att energiförbrukningen minskar sker månatliga uppföljningar av samtliga 
fastigheter. Efter årets slut redovisas det slutliga sammanlagda energibesparingen för 
kommunala fastigheter.

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)
Fortsatt arbete med energieffektivisering/driftoptimering av det befintliga fastighetsbeståndet 
samt tillse att nya byggnationers energiförbrukningar ligger under kraven enligt Boverkets 
Byggregler. Energiförbrukningar i nya byggnationer ska följa det regelverk som följer av 
Miljöbyggnader - Silver.

 

Aktuellt / omvärlden
Det ökade behovet av nya kommunala lokaler fortsätter vilket medför att nämnden måste 
bygga fler skolor och förskolor. Arbetet med att tillse att vårt befintliga fastighetsbestånd 
håller en god standard fortsätter.

Tillsammans med socialnämnden arbetar nämnden även med att tillgodose behovet av 
bostäder för nyanlända. Nämnden ser det som en mycket stor utmaning att tillgodose 
behovet.

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.
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Förbättrar och uppdaterar dataprogram för:

 Hyresadministration
 Lokalbokning och låsning
 Felanmälan
 Uppföljning av energiförbrukning
 Bevakning av garantitider
 Avtalshantering

Fortsatt arbete med digitalisering av ritningar, beskrivningar samt drift- och 
skötselinstruktioner.

 

 

 


