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Förslag till budget 2021 samt plan för ekonomin 2022–2024 för tekniska nämnden

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-25 om nämndernas driftsramar för 2021 samt planeringsramar för 
2022–2024. Samtidigt fastställdes investeringsramar för åren 2021–2024.

Driftsbudget
Tekniska nämnden har tre KF-verksamheter: skattefinansierad verksamhet, avgiftsfinansierad 
verksamhet och fastighetsverksamhet.
Förändringar i förhållande till driftsramar 2020 framgår av nedanstående tabell.

Tkr
Minskad nettokostnad (+)/Ökad nettokostnad (-) År 2021 År 2022 År 2023 År 2024
Driftbudget TEKNISK NÄMND, Skattefinansierad verksamhet 2020 -80 926 -80 926 -80 926 -80 926
Justering internhyra 26 16 6 -4
Löneökningar 2020/ PO-just -8 -8 -8 -8
Debitering från fastighetsverks.avs. bostadsanpassn. upphör 396 396 396 396
Upplösning av avsättning för bidrag till statlig infrastruktur -6 200 -6 200 -6 200 -6 200
Indexuppräkning gata/park -600 -600 -600 -600
Kompensation för inflation, 2021 -50 -50 -50 -50
Driftbudget skattefinansierad verksamhet= Budgetramar -87 362 -87 372 -87 382 -87 392
Förändring : -6 436 -6 446 -6 456 -6 466

Driftbudget TEKNISK NÄMND, Avgiftsfinansierad verksamhet 2020 -2 280 -2 280 -2 280 -2 280

Driftbudget /avgiftsfinansierad verksamhet = Budgetramar -2 280 -2 280 -2 280 -2 280

Driftbudget TEKNISK NÄMND, Fastighetsverksamhet 2020 2 321 2 321 2 321 2 321
Uppdateringar enl. internhyressystemet, netto 28 28 28 28
Driftbudget/Fastighetsverksamhet=Budgetramar 2 349 2 349 2 349 2 349

Driftbudget teknisk nämnd, 2020 -80 885 -80 885 -80 885 -80 885

Driftramar teknisk nämnd totalt -87 293 -87 303 -87 313 -87 323

Förändring: -6 408 -6 418 -6 428 -6 438
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Kommentar till budgetförslag 2021
Driftsbudgeten 2021 är större eftersom det budgeteras för upplösning av avsättning för bidrag till statlig 
infrastruktur, avseende planerade stationerna Alnarp och Flädie. 

Skattefinansierad verksamhet
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet omfattar såväl förvaltning som förnyelse/utbyggnad 
av gator, vägar, parkområden, stränder och andra allmänna platser inom kommunen. 

Inom skattefinansierad verksamhet ingår även staben för samhällsbyggnadsförvaltningen. Respektive 
nämnd och verksamhet belastas för de arbetsuppgifter som staben utför.

Inom denna KF-verksamhet har man även ansvar för upphandling och genomförande av 
infrastrukturprojekt och andra beslutade skattefinansierade tekniska investeringsprojekt.

Utveckling/förändring
Fortsatt finns ett stort omställningsbehov inom samhällsplaneringen för att få fler att välja mer hållbara 
sätt att resa. Infrastrukturen och allmän plats behöver anpassas och gaturummet behöver omdisponeras 
för att främja kollektivtrafik, gångtrafik och cykeltrafik, samtidigt som andra styrmedel som begränsar 
biltrafik behöver användas.

Nämnden kommer fortsatt att genomföra ett stort antal infrastrukturprojekt och då ofta i samverkan 
med andra aktörer såsom Trafikverket och Region Skåne. 

Ett stort fokus kommer att ägnas åt klimatanpassningar samt kris- och säkerhetsberedskap. Intensivregn 
samt havsnivåhöjningar kommer att kräva anpassningar och nya lösningar vad gäller dagvattensystem i 
både befintliga och nya bostads- och verksamhetsområden.

Markföroreningar i infrastrukturprojekt ska belasta driftsbudgeten enligt nya rutiner. Även föroreningar 
i samband med ledningsägares grävningar kan belasta kommunen som markägare. Konsekvensen av 
markföroreningskostnader inom projekten innebär mindre resurser till drift och underhåll på övriga 
allmänna platser i kommunen.

Föroreningar är svåra att prognostisera men uppskattas de kommande åren till ca 2,0 mnkr/år. För 2019 
uppgick markföroreningskostnaden till 1,9 mnkr och prognosen för 2020 är 2,0 mnkr.

Prognosen för 2020 omfattas av 0,7 mnkr för Stationsområdet i Lomma, 0,9 mnkr för 
Trafiksäkerhetsåtgärder Södra Västkustvägen/Tolvevägen, 0,2 mkr för Bjärred Centrum samt 0,2 mnkr 
för Dp Sjögräsgatan.

För 2021 prognostiseras 1,0 mnkr för Trafiksäkerhetsåtgärder Södra Västkustvägen/Tolvevägen, 0,5 
mnkr för utbyggnad av lekplats i Fjelie inom Dp Fjelie 3:16 samt mindre kostnader i samband med 
beläggningsinvesteringar, totalt 1,6 mnkr. 

Enligt handlingsplanen i Lomma kommuns naturmiljöprogram ska tekniska nämnden vidta ett antal 
åtgärder som ligger inom nämndens verksamhetsområde. Genomförandet innebär att nämnden tvingas 
göra omprioriteringar inom verksamheten.
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Uppdrag till nämnderna, avgiftsfinansieringsgrad
Kommunstyrelsen har gett nämnderna i uppdrag att utreda hur avgiftsfinansieringsgraden kan öka, både 
genom lägre kostnader och högre intäkter.

Tekniska nämnden gör en årlig översyn av taxor och avgifter inom tekniska nämndens ansvarsområde. 
Inom tekniska nämnden förekommer följande taxor:

- Taxor och avgifter i Lomma hamn
- Avgift för Lomma kommuns kö avseende kajplatser i Lomma hamn
- Felparkeringsavgift
- Taxa för upplåtelse av offentlig plats

Utöver detta finns även:
- Regler för utarrendering av kolonilotter
- Bestämmelser om grävning i allmän platsmark

Taxa som överlämnats via tjänstekoncession:
- Renhållningstaxa för Lomma kommun

En jämförelse har gjorts med andra kommuner bland annat när det gäller grävtillstånd och 
felparkeringsavgifter.

Grävbestämmelser inklusive avgifter reviderades 2019. Ärende angående felparkeringsavgifter samt 
taxa för upplåtelse av offentlig plats kommer att hanteras efter sommaren. 

Bostadsanpassning
Under 2020 flyttades verksamhetsansvaret för bostadsanpassningsfrågor från tekniska nämnden till 
miljö- och byggnadsnämnden. Bidragsdelen uppgår till 2,0 mnkr. Justering av nämndens ramar föreslås 
göras på motsvarande sätt för 2021 och framåt.

A.  Förvaltningens bedömning av resursbehov som inte täcks av nämndens budgetram

Utgifter för miljösanering i projekt.
Inom många infrastrukturprojekt förekommer markföroreningar. Markföroreningar ska numera belasta 
driftsbudgeten. Detta är inte budgeterat i nuvarande budgetförslag utan medför att omprioriteringar är 
nödvändiga inom befintlig verksamhet. Nämnden föreslår att det avsätts 1,6 mnkr för 
markföroreningskostnader kopplade till infrastrukturprojekt. 

Åtgärder enligt Lommas naturmiljöprogram, antaget av KF 2018
Enligt Lomma kommuns naturmiljöprogram ska ett antal åtgärder utföras som ligger inom nämndens 
verksamhetsområde.

 Etablering av ängsvegetation utmed vägar och åkrar, 133 tkr per år i tre år (till och med 2021)
 Naturvårdande skötsel ska inkorporeras i grönområden, 500 tkr per år
 Insatser för att motverka utbredning av invasiva växtarter, 250 tkr per år
 Utreda möjligheter till grodpassage mellan naturreservaten Haboljungs fure och Alkärret. 150 

tkr
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B. Begäran från kommunstyrelsens förfogandemedel:   

Verksamhetsområde Kommentar Belopp, tkr Period

Gata/park, tillkommande driftkostnader som 
följd av investeringsprogrammet jämfört med 

2020

Bilaga 1 1 800
3 000
4 600
5 900

Från 2021
Från 2022
Från 2023
Från 2024

Tillkommande avskrivningar jämfört med 
2020, netto.

Efter bedömning av färdigställda anläggningar    300
1 300
2 100
1 900

Från 2021
Från 2022
Från 2023
Från 2024

Fastighetsverksamhet
Tekniska nämnden är hyresvärd och ansvarar för:

•Drift och förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter
•Genomförande av investeringsprojekt i form av om-, till-, och nybyggnationer.
•Ut- och inhyrning av lokaler och bostäder (även för nyanlända)
•Upphandling och övergripande styrning av städverksamheten

  Fastighetsverksamheten är en egen balans- och resultatenhet.

Utveckling/förändring
Den fortsatt höga tillväxten i kommunen medför ett behov av nya lokaler såsom skolor, förskolor och 
idrottshallar, vilket innebär en hård belastning på verksamheten.

Under 2018–2109 har genomförts en utvärdering av internhyressystemet. Utvärderingen visar att syftet 
med internhyressystemet i huvudsak uppfylls. Systemet har gett klara och tydliga regler samt bättre 
ordning kring fastighetshanteringen. Tekniska nämnden har dock konstaterat att det finns ett antal 
områden som behöver förbättras, vilket hanterats i nämnden och förändringsförslag är överlämnat till 
kommunstyrelsen.

Under de senaste åren har det i samarbete med socialförvaltningen bedrivits ett aktivt arbete för att 
hantera boendesituationen för nyanlända. Ett arbete som kräver stora resurser. Nämnden ser en 
fortsatt utmaning med att tillgodose ett balanserat behov av bostäder för nyanlända.

En fortsatt hög tillväxt i både den norra och södra kommundelen kommer att ställa höga krav på fortsatt 
utbyggnad av skolor, förskolor och idrottshallar.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Tekniska nämnden ansvarar för hamnen i Lomma. I Lomma småbåtshamn finns cirka 800 båtplatser. 
Lommabuktens seglarklubb disponerar cirka 450 platser och kommunen cirka 350 platser.

Utveckling/förändring
Från och med 1 januari 2020 gäller nya taxor för kommunens båtplatser.

Lomma kommun har konstaterat att den årliga muddringens omfattning är för liten, vilket medför att 
djupet i hamnen och åns utlopp blir grundare, och inseglingsrännan blir smalare för varje år, trots 
underhållsmuddring. Det har även uppstått problem att hitta lämplig mottagningsanläggning för 
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upptagna muddermassor, då tillgången till deponier som är villiga att ta emot muddermassor minskar 
samt att kostnaderna för deponi har ökat. En utredning har genomförts i syfte att hitta sätt att få en 
budget i balans med bibehållen kvalitet i verksamheten, enligt ”Sammanställning utredning kring 
muddring 200414”.

Utredningen har bland annat omfattat en analys av om mängden partikulärt material som sedimenterar 
i hamnen kan reduceras och om man genom detta kan minska muddringsbehovet. Studier har även 
gjorts avseende föroreningshalter i sedimenten och om dessa kan minskas och därmed förenkla 
hanteringen av uppkomna massor samt om muddringsarbetet kan utföras mer effektivt. Resultatet av 
utredningen visar inte på några åtgärder som kan förväntas innebära en kostnadsbesparing. Avsättning 
för massorna genom anläggningsändamål föreslås samt fortsatt långsiktigt arbete för minskad 
sedimentation från Höjeå, inom ramen för Höjeås vattenråd.

Hamnverksamheten är finansierad via avgifter med ca 3,0 mnkr samt skattefinansierad med ett fast 
belopp per år på ca 2,3 mnkr från 2015. För att bibehålla nuvarande funktion i hamnen behöver den 
skattefinansierade delen justeras framöver. Utöver det årliga muddringsbehovet finns även ett uppdämt 
behov att återställa till avtalat djup. Det uppdämda behovet av underhåll för muddring bedöms ligga på 
mellan 4,3 mnkr och 5,7 mnkr beroende på om massorna kan avsättas eller köras på deponi. Behovet 
för upptagning av sand utanför pirarmarna uppskattas till 2–3 mnkr.

      C.  Förvaltningens bedömning av resursbehov som inte täcks av nämndens budgetram:

Finansiering av hamnen på medellång sikt
Möjligheten att bedriva hamnverksamhet i Lomma inom nuvarande budgetram är på medellång sikt (5 
år) begränsad. Några faktorer bidrar särskilt till detta. Lomma hamn ligger i en å-fåra och för att 
garantera tillräckligt djup såväl inne i hamnen som i inseglingsrännan måste muddring utföras. Muddring 
har alltid förekommit men utförs numera årligen. Till detta ska läggas en minst lika stor kostnad för 
bortforsling och omhändertagande av muddringsmassorna. Delar av dessa kostnader har sedan 2017 
finansierats med hjälp av reserver inom den skattefinansierade verksamheten, men borde finansieras 
inom hamnverksamheten.

Övriga driftkostnader i hamnen förväntas vara stabila men kapitalkostnaderna i hamnen kommer att 
stiga när äldre brygganläggningar behöver bytas ut. Cirka 2/3 av intäkterna i hamnen kommer från ett 
tjugofemårigt arrendeavtal som löper ut år 2033 och är svårt att ändra. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har för avsikt att träffa Lommabuktens seglarklubb och föra en dialog om hamnverksamhetens framtida 
utveckling och finansiering. Övriga intäkter kommer från kommunens båtplatser.  

Hamnverksamheten står inför stora utmaningar framöver gällande finansieringsmodellen, med ett 
prognostiserat underskott på 2,0 mnkr per år de kommande åren för den årliga underhållsmuddringen. 
Nämnden föreslår att den skattefinansierade fasta delen justeras till 4,3 mnkr. Ökningen medför att den 
årliga underhållsmuddringen kan utföras, men att det uppdämda underhållsbehovet till avtalat djup i 
hamnen som helhet inte minskar.

Mål

Nämndsplanen och mål för tekniska nämnden år 2021 beslutas parallellt med budgetärendet. Nämnden 
har fått ett riktat mål från kommunfullmäktige:

Riktat mål till tekniska nämnden: tekniska nämnden ska säkerställa att kommunens verksamheter har 
långsiktigt ändamålsenliga lokaler. 
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Förslag till beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

 att fastställa förvaltningschefens förslag till driftsbudget. 

 att begära medel ur kommunstyrelsens förfogandemedel enligt punkt B för 2021 för 
tillkommande driftkostnader med 1,8 mnkr och för nettoavskrivningar 0,3 mnkr.

 att uppmärksamma kommunfullmäktige på det ökade resursbehovet inom nämndens 
verksamheter samt konsekvenserna av detta enligt punkterna A och C.

I tjänsten,

Magnus Runesson Anneli Westerlund
Samhällsbyggnadschef Ekonom

Bilagor:
Bilaga 1 - Tillkommande externa driftskostnader som följd av investeringsprogrammet
Bilaga 2 - Teknisk verksamhet - skattefinansierad
Bilaga 3 - Fastighetsverksamhet 
Bilaga 4 - Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad




