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1 Månadsuppföljning maj 2020

1.1 Utfall/Prognos
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår

Skattefinansierad verksamhet -31 450 -31 405 45 -86 526 -86 526 0 -77 733

Fastighetsverksamhet 1 042 1 732 690 2 321 1 721 -600 12 476

Avgiftsfinansierad verksamhet -219 187 406 -2 280 -2 280 0 -4 991

SUMMA -30 627 -29 486 1 141 -86 485 -87 085 -600 -70 248

Investeringar, utgift -92 423 -65 551 26 872 -225 666 -232 746 -7 080 -117 211

1.2 Verksamhet
Skattefinansierad verksamhet
Pågående Corona pandemi har präglat senare delen av perioden. Verksamheten har under 
perioden kunnat bedrivas utan större avvikelser men osäkerheten framöver är stor.
Kommande sommar 2020 förväntas ett större antal människor semestra på hemmaplan. 
Planering pågår inför sommarperioden inom förvaltningens verksamhetsområde och 
samordnas med övriga förvaltningar gällande kommunikation, genomförandeåtgärder samt 
beredskap.

Flertalet stora infrastrukturförändringar pågår, både i norra och södra kommundelen.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Årets underhållsmuddring är utförd. Samordningsvinster mellan hamnverksamheten och 
Lifeprojektet avseende erosionskydd i Bjärred har medfört att större mängder sand har kunnat 
tas upp än normalt. Muddringen av sediment fick avbrytas tidigare än planerat på grund av 
rådande väderförhållande, vilket medfört att upptagna mängder är något lägre än normalt. 
Fortsatt finns ett uppdämt muddringsbehov.

I februari tog tekniska nämnden beslut om utställning av den nya renhållningsordningen. 
Renhållningsordningen består av nya lokala avfallsföreskrifter och Från avfall till resurs -
 gemensam kretsloppsplan (motsvarande avfallsplan) för kommunerna Kävlinge, Lomma, 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. 
Utställningen har skett under mars och april. Beslut om antagande av renhållningsordningen 
tas under hösten.

Fastighetsverksamhet
Fastighetsverksamheten har präglats av ett fortsatt arbete med bland annat följande:

 Genomförande av ett flertal investeringsprojekt.
 Hantering av bostadsförsörjningen för nyanlända.
 Utvärderingar av internhyressystemet och fastighetsverksamheten.
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1.3 Utfall för perioden och helårsprognos

Kommentar och analys av utfallet
Resultatet totalt för tekniska nämnden visar en positiv avvikelse för perioden.

Skattefinansierad verksamhet
Utfallet för den skattefinansierade verksamheten ligger på budget för perioden.

Det finns fortsatt en stor negativ avvikelse på intäktssidan som beror på en ny 
redovisningsrekommendation som gäller från och med 2020-01-01 och anger att 
investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar från privata bidragsgivare ska intäktsföras 
direkt och inte får matchas mot nyttjandetiden av anläggningen. Diskussioner pågår kring hur 
detta ska hanteras.

Personalkostnader, kapitalkostnader och kostnader för varor och tjänster ligger alla lägre än 
budget.

Helårsprognosen följer budget.

Fastighetsverksamhet
Utfallet för perioden avviker positivt med ca 0,7 mnkr. Positiva avvikelser finns på såväl 
kapitalkostnader som kostnader för varor och tjänster. När det gäller reparationskostnader 
avviker de negativt mot budget men avvikelserna förväntas hanteras inom årets budget.

Prognos för helåret är en negativ budgetavvikelse med ca 0,6 mnkr. Budgetavvikelsen avser 
kapitalkostnader (avskrivningar), till följd av högre investeringsnivå under de kommande 
månaderna. 

Avgiftsfinansierad verksamhet
Den avgiftsfinansierade verksamheten (hamnen) visar en positiv avvikelse på 400 tkr jämfört 
med budget för perioden.

Både intäkter och kostnader har ett positivt utfall för perioden. Det positiva utfallet på 
kostnadssidan beror dels på samordningsvinster med Lifeprojektet, där man inom ramen för 
projektet kunnat ta upp mer sand, dels på att årets underhållsmuddring fick avbrytas något 
tidigare än planerat, på grund av väderomständigheter.

För året prognostiseras dock ingen avvikelse då kostnader för bortforsling av muddermassor 
kvarstår och kommer att utföras under hösten.

Åtgärder för bokslut i balans.
Fastighetsverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse med ca 0,6 mnkr avseende 
kapitalkostnader. Åtgärder utreds för att få ett bokslut i balans.
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1.4 Covid-19 - Coronavirus
Nuvarande pandemins påverkan är i det initiala begränsat för verksamheten, men beroende 
på kommande omfattning, råd och restriktioner behöver verksamheten prioritera dess 
samhällsviktiga funktioner, varpå övrig verksamhet eventuellt kan komma att senareläggas.

Arbetsledarefunktionen för beredskapen gällande väghållning och andra oförutsedda 
händelser upphör normalt i slutet på mars, efter vinterperioden, men har nu förlängts 
tillsvidare.

Extra rengöring på offentliga toaletterna vid stränderna kommer utföras under 
sommarperioden.

Då fler vistas ute i närområdet har extra resurser sats in gällande nedskräpning under 
sommarperioden.

Fler parkmöbler på allmänna platser för att främja utevistelse.

Extra kommunikationsinsatser planeras under sommarperioden med anledning av Covid-19.
Dialog med näringsidkare har utförts gällande utökning av uteserveringar som en 
näringslivsåtgärd och flertalet har utökat sina uteserveringar.

Påverkan på verksamheten och dess ekonomi framåt är i dagsläget osäkert men troligtvis 
kommer entreprenaderna också påverkas ekonomiskt och tidsmässigt på sikt.
 

Inom fastighetsverksamheten har framkommit:

 Endast nödvändiga byggnads- och installationsarbeten utförs inom äldreboenden.
 Lokalvården har fått utökad omfattning inom daglig städning.
 Entreprenörerna för investeringsprojekten har påtalat en viss oro för att få fram 

erforderliga leveranser av byggnadsmaterial.
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1.5 Personaluppföljning

Diagram sjukfrånvaro samt antal visstidsanställda/ tillsvidareanställda årsarbetare

 

 

Tekniska nämnden följer utvecklingen av diagrammen och när det gäller den totala 
sjukfrånvaron är trenden nedåtgående.
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1.6 Investeringsredovisning
Projekt Dp Sjögräsgatan
Projektet genomförs i sin helhet under 2020 med start i juni.

Projekt Långa bryggan Bjärred
Förstudien gällande kvalitetshöjande åtgärder är färdigställd och nytt förslag på utformning 
och ökad totalbudget föreslås i kommande budgetprocess. Förvaltningen har fått i uppdrag att 
påbörja ansökan till mark- och miljödomstolen.

Projekt Erosionsskydd tre- och fyrkantsdammen
Entreprenaden har tilldelats under mars månad och anbudssumman ligger något lägre än 
budgeterat.

Projekt Erosionsskydd etapp 2 (Lifeprojekt)
Lifeprojektet är ett forskningsprojekt med syfte att pröva nya lösningar mot kusterosionens 
negativa effekter. Life Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och 
ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Projektets resultat ska ge ett underlag 
för att utveckla långsiktigt hållbara strategier för framtiden. Därmed är erosionsskyddets 
livslängd och effekt över tid osäker och kommer att följas upp kontinuerligt.

Projekt DP Bjärred centrum
Byggnation av busshållplatser samt den mindre lokalgatan har inletts det första kvartalet. 
Busshållplatsutrustningen har blivit mer kostnadskrävande än kalkylen, då Skånetrafikens 
upphandling av denna utrustning blivit avsevärt dyrare. Teleomläggning är initierad med 
anledning av exploateringen och är mer omfattande i området än beräknat. I prognosen 
förväntas ett utökat utfall innevarande år i förhållande till budgeterade medel för 2020.

Projekt DP Nians verksamhetsområde
Exploateringen av området pågår fortsatt. Toppbeläggning av området kommer inte utföras 
2020.
 
Projekt Pilängskolan - om- och nybyggnation
Projektet är uppdelat i 2 etapper. Etapp 1 är färdigställd och verksamheten har flyttat in. 
Byggnationen av etapp 2 pågår och beräknas vara färdigställd under juni månad. Rivning av 
kvarvarande byggnader samt utförande av utvändiga markarbeten beräknas vara färdigställt 
under våren 2021. Projektet ligger före den initiala tidplanen vilket medfört att 
utbetalningarna också har tidigarelagts. Under 2020 kommer ca 10 mnkr utöver årets budget 
att utbetalas, detta innebär att investeringsbudgeten för år 2021 minskar med motsvarande 
belopp. Vid våra ekonomiska uppföljningar har konstaterats att byggnationen har gått 
betydligt bättre än våra tidigare kalkyler, vilket innebär att vi i dagsläget räknar med en 
minskad totalkostnad med ca 6 mnkr för projektet.

Projekt Löddesnässkolan - ombyggnad för ny matsal samt nybyggnad av slöjdsalsbyggnad
Projektet pågår och beräknas vara färdigställt till sommaren 2020. Projektet följer beslutade 
tidsplaner och ekonomisk totalbudget.

Projekt Trollets förskola - om- och tillbyggnad för nytt tillagningskök
Projektet pågår och beräknas vara färdigställt till sommaren 2020. Projektet följer beslutade 
tidplaner och ekonomisk totalbudget.

Projekt nybyggnad av mellanstadieskola inom Allé- och Pilängsområdet
Förprojektering pågår. Projektet har utökats i förhållande till den initiala planeringen. Ökad 
totalbudget föreslås i kommande budgetprocess.
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Projekt Bjärehovskolan - ersättningsbyggnad för F-6-byggnaden.
Förprojektering pågår. Projektet är planerat att utföras under 2021 och beräknas vara 
färdigställt till sommaren 2022.

Projekt ny idrottshall Rutsborg
Förprojektering pågår. Projektet är planerat att utföras under 2021 och beräknas vara 
färdigställt till sommaren 2022.

Projekt Amfiteater
Upphandling av entreprenaden pågår. Projektet är uppdelat i 2 etapper. Etapp 1 (dansgolv, 
scen och logebyggnad) planeras att vara färdigställt under hösten 2020. Etapp 2 
(takkonstruktion) föreslås hanteras i kommande budgetprocess.

Projekt byte av styr- och övervakningssystem
Projektet är planerat att utföras under 2020 och 2021. Framtagning av förfrågningsunderlag 
pågår.

Projekt Stationen Lomma
Projektet är uppdelat två etapper. Etapp 1 omfattar utvändiga arbeten som ska vara 
färdigställda under 2020 samt etapp 2 som omfattar invändiga arbeten som planeras att 
utföras under 2021.    Upphandling av entreprenaden (etapp 1) pågår.

Projekt Stationen Bjärred
Utvändiga underhållsarbeten och invändiga förberedande byggnadsarbeten är färdigställda. 
Efter anbudsförfarande (invändiga arbeten) kan konstateras att tidigare beslutad totalbudget 
kommer att överskridas. Ökad totalbudget föreslås hanteras i kommande budgetprocess.

Projekt Solberga - ombyggnad för 5 lägenheter
Projektet är planerat att utföras under 2020. Bygglov är sökt.
 
 
 Se vidare bilaga investeringsrapport Tekniska nämnden januari-maj 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




