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Delårsrapport 2018

Driftredovisning
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår

Teknisk 
verksamhet -
 avgiftsfinansierad

-670 -2 132 -1 462 -1 340 -2 640 -1 300 -3 904

SUMMA -670 -2 132 -1 462 -1 340 -2 640 -1 300 -3 904

Investeringar, 
utgift

-17 135 4 985 22 120 -25 703 -16 360 9 343 -12 238

Sammanfattning
Vatten och Avlopp

Lomma kommun kommer under hösten ansöka om inträde i VA Syd med preliminärt inträde 1 
januari 2019. Från 2019 föreslås en höjning av brukningsavgifterna för att kunna förvalta 
ledningsnät och övriga anläggningar på ett långsiktigt hållbart sätt.

Årets resultat (Intäkter minus kostnader) beräknas bli  +/- 0. Det budgeterade resultatet är 
+ 0,9 mnkr och budgetavvikelsen uppgår därmed till - 0,9 mnkr.

Hamn

För en levande hamn är det avgörande att kunna säkerställa tillräckligt djup för fiskenäring och 
fritidsbåtar.Uppgrundningen av sand vid inseglingsrännan samt uppgrundning i hela 
småbåtshamnen sker i snabb takt vilket innebär att den årliga underhållmuddringen inte är 
tillräcklig. Det blir även alltmer komplicerat och kostsamt att deponera de upptagna 
muddermassorna.För att kunna klara finansieringen måste budgetreserver inom 
skattefinansierad verksamhet användas. Trots budgetreserver beräknas budgetavvikelsen för 
hamnen uppgå till -0,4 mnkr för 2018 beroende på andra underhållsinsatser och kostnader för 
ny båttvätt.

Avfall

Under första kvartelet 2019 kommer ett pilotprojekt gällande nytt inpasseringssystem på 
återviningscentraler i regionen provas där ett av målen är att minska samt förebygga hot, våld 
och stölder.

Från den 1 januari 2019 träder nya förordningar om förtydligat producentansvar och 
obligatorisk insamling av matavfall ikraft.

 

 

Perioden - Analys ekonomi/verksamhet
Vatten och avlopp

För perioden januari - augusti redovisas ett underskott (intäkter minus kostnader) på -0,6 mnkr 
vilket betyder en budgetavvikelse på -1,1 mnkr.  Under perioden januari - augusti har 
förekommit ett flertal kostnadskrävande vattenläckor vilket bidragit till höga kostnader för 
drift- och underhåll. Inom organisationen har samtidigt personalvakanser reducerat 
personalkostnaderna. Intäkterna ligger för perioden något över budget.

Hamn

För perioden januari - augusti redovisas en budgetavvikelse som uppgår till -0,4 mnkr. 
Intäkterna avviker något mot budget, -0,1 mnkr. Drift- och underhållskostnaderna avviker med 
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-0,2 mnkr bland annat på grund av utförd underhållsmuddring. Kapitalkostnaderna avviker 
med -0,1 mnkr på grund av nya anläggningar, till exempel båtvätten.

Avfall

Verksamheten följer budget därmed ingen taxeförändring 2019.

Helårsprognos
 - Prognos
Vatten och avlopp

Det negativa resultatet från augusti kommer preliminärt att förbättras och årets resultat 
prognosticeras till +/- 0. Prognosen är dock behäftad med risker. Det som är avgörande är hur 
mycket nödvändigt underhåll som måste utföras under resten av året. Det budgeterade 
resultatet är + 0,9 mnkr och budgetavvikelsen för 2018 uppgår därmed till - 0,9 mnkr.

Hamn

Avvikelsen från augusti beräknas bestå under resten av året.Intäkterna avviker något mot 
budget, -0,1 mnkr. Drift- och underhållskostnaderna avviker med -0,2 mnkr bland annat på 
grund av utförd underhållsmuddring. Kapitalkostnaderna avviker med -0,1 mnkr på grund av 
nya anläggningar, till exempel båtvätten.

Avfall

Verksamheten följer budget och årets resultat prognosticeras till +/- 0.

 

 - Åtgärder för bokslut i balans
Vatten och avlopp

Det ackumulerade underskottet i verksamheten beräknas efter 2018 uppgå till cirka -1,8 mnkr. 
Valet står mellan att täcka underskottet innan inträdet i VA Syd alternativt höja taxan 
ytterligare från 2019.

Hamnen

En långsiktig lösning på muddringsproblematiken är nödvändig. En kortsiktiga möjlighet är att 
innovativa lösningar inom upphandling, mellanlagring och andra tekniska lösningar kan 
användas.

 

 

 

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 
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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)
Målet bedöms bli uppfyllt.

Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in)

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)
Ett kommunövergipande arbete för trivsel på arbetsplatsen och bättre hälsa bland 
medarbetare pågår inom ramen för projektet PEPP. Även inom tekniska avdelningen pågår 
utvecklingsarbete med fokus på att förbättra kommunikation och medarbetarskapet inom 
organisationen.

 

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

Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in)

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)

En ny anläggning (slamskruvpress) för avvattning av slam från avloppsreningsverket håller på 
att installeras vilket bedöms medföra en minskning av energiförbrukningen.

Vidare arbete i form av ledningsrenovering/omläggning uppströms pumpstationer på 
spillvattennätet bedöms minska mängden tillskottsvatten och därmed också bidra till minskad 
energianvändning.

 

Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig 
avfallshantering i kommunen. 2 av 2 nyckeltal ska vara uppfyllda.
Resultat
Nämndsmålet är: (uppfyllt- inte uppfyllt)

Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt.

Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in)

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)
Aktiviteter för att minska nedskräpningen pågår, bland annat genom fokus på ”Vi Håller Rent” 
(från Håll Sverige Rent), samt ökad kommunikation med invånare och näringsliv kring 
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nedskräpning. Under året pågår ett arbete för att minska andelen farligt avfall i restavfallet, 
bland annat genom att utveckla "Farligt avfall-bilens" besök i kommunen, samt att genomföra 
en informationskampanj om farligt avfall och varför det är viktigt att sortera ut detta.

 

Aktuellt / omvärlden
Vatten och avlopp

 Lomma kommun avser att ansöka om medlemskap i VA SYD från den 1/1 2019 vilket 
kommer prägla verksamhet under hösten.

 Taxor, avgifter behöver justeras uppåt för att på ett hålbart sätt förvalta ledningsnätet.

Hamnen

 Uppströms mellan Oscarsbro och Brohus förväntas ett kommande muddringsbehov för 
kommunens båtplatser.

 Vid Tullhustorget kommer kajen förlängas i början av 2019 med syfte att skapa fler 
båtplatser och samtidigt möjliggöra en attraktiv anknytning till pirplatsen.

 Taxor, avgifter och hamnordningen är i behov av revidering.
 Masshanteringen efter muddring blir allt mer kostnadskrävande och avsättningen av 

massorna är utmanande vilket i dagsläget betyder kraftigt ökade kostnader för att få 
avsättning för massorna.

Avfall

 Arbetmiljön för renhållningsarbetarna är i fokus där bland annat dragavstånd, körning 
av sopbilar i trånga gator samt backning aktualiserats.

I juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för förpackningar och 
tidningar samt obligatorisk insamling av matavfall. Från och med 1 januari 2021 ska 
producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem samla in förpackningar och returpapper 
från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter. Från och med den 1 april 2025 ska insamling 
ske från alla bostadsfastigheter som inte avböjt borttransport (45 § förpackningsförordningen 
och 14 § returpappersförordningen).

Sysav kommer arbeta med att förändra kontsruktionen för behandlingsavgifterna under 2019.

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.

Vatten och avlopp

Implementeringen av VA databasen i verksamheten har slutförts under året vilket möjliggjort 
en ajour hållning av ledningsnätet var möjlig. Under restrerande del av 2018 kommer ett 
omfattande arbete pågå med att föra över denna till VA SYD

Hamnen

Arbete pågår med att digatilisera båtplatskön med start 2019.

 

 


