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1 VERKSAMHETERNA

1.1 Driftbudget

Tkr
Utfall 2019 Prognos 

2020
Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Intäkter 189 800 169 487 170 638 171 138 171 638 172 138

Kostnader -177 324 -167 766 -168 289 -168 789 -169 289 -169 789

Nettokostnad 12 476 1 721 2 349 2 349 2 349 2 349

Budgeterad 
nettokostnad -3 023 2 321

Budgetavvikelse 15 499 -600

I driftnettot 2019 ingår realisationsvinst 17.537 tkr

1.2 Verksamhetsbeskrivning
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.

1.3 Förändringar i verksamheten
 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 2018–2019 har det genomförts en utvärdering av kommunens 
internhyressystem. 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 tillsammans med socialförvaltningen bedrivits ett aktivt 
arbete för att hantera boendesituationen för nyanlända. Ett arbete som kräver stora 
resurser.

1.4 Framtid
 En fortsatt hög tillväxt i både den norra och södra kommundelen kommer att ställa 

höga krav på fortsatt utbyggnad av skolor, förskolor och idrottshallar.

 Nämnden ser en fortsatt utmaning med att tillgodose ett balanserat behov av 
bostäder för nyanlända.  
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1.5 Mål
 Tekniska nämnden ska säkerställa att kommunens verksamheter har långsiktigt 

ändamålsenliga lokaler. (riktat mål från kommunfullmäktige)
 Kommunens fastigheter ska vara energisnåla. (nämndsmål)
 Medborgarna ska uppleva att kommunen kommunicerar tydligt om stora såväl som 

små projekt så att berörda har tillgång till aktuell information om vad som sker i 
närmiljön. (nämndsmål)

 

1.6 Verksamhetsmått

 
Utfall 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Bruksarea (BRA)  (1000-tal kvm)

Yta totalt 140 132 136 138 138 140

Yta, ägda fastigheter inkl. 
bostadsrätter 118 112 113 115 115 116

Intäkter, kr/kvm 1 229 1 282 1 257 1 283 1 325 1 340

Kostnader, kr/kvm 712 734 721 715 720 725

Kapitalkostnader, kr/kvm 553 530 520 551 589 598

Planerat underhåll, kr/kvm 42 50 46 46 46 46

Uppgifterna för 2019 är exklusive realisationsvinst, Pilängsbadet men inklusive utrangering av Emils förskola och gamla 
Pilängskolan.

Förändringar av verksamhetsmått mellan åren orsakas av:
 Investeringar
 Tillkommande och avgående objekt
 Förändrade kapitalkostnader (i det befintliga fastighetsbeståndet)
 Indexuppräkningar

1.7 Investeringar
Ny mellanstadieskola inom Pilängs- och Alléskoleområdet (67,5 mnkr)
Enligt önskemål från barn- och utbildningsnämnden har projektet utökats i förhållande till den 
initiala planeringen. Upprättande av förfrågningsunderlag pågår. Förslag till ökad totalutgift 
hanteras i pågående budgetprocess.
 
Projekt Amfiteater (2,9 + 2,4 mnkr)
Projektet är uppdelat i 2 etapper. Etapp 1 (dansgolv, scen och logebyggnad) planeras att vara 
färdigställd under hösten 2020. Etapp 2 (takkonstruktion) föreslås att hanteras i pågående 
budgetprocess.
 
Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet (5 + 4,5 mnkr)
Efter anbudsförfarande (invändiga arbeten samt utemiljö) kan konstateras att tidigare 
beslutad totalutgift kommer att överskridas. Ökad totalutgift hanteras i pågående 
budgetprocess.
 
Grundsärskola (33 mnkr)
Utredning pågår avseende eventuell ny grundsärskola i Lomma kommun. Ärendet hanteras i 
pågående budgetprocess. Planerat färdigsställandedatum är hösten 2022.
 




