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1 VERKSAMHETERNA

1.1 Driftbudget

Tkr
Utfall 2019 Prognos 

2020
Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Intäkter 5 367 3 089 3 089 3 089 3 089 3 089

Kostnader -10 358 -5 369 -5 369 -5 369 -5 369 -5 369

Nettokostnad -4 991 -2 280 -2 280 -2 280 -2 280 -2 280

Budgeterad 
nettokostnad -2 280 -2 280

Budgetavvikelse -2 711 0

1.2 Verksamhetsbeskrivning
 Tekniska nämnden svarar för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som 

enligt miljöbalken ankommer på kommunen. Sysav utför renhållningsansvaret för 
Lomma kommun vilket gäller bland annat tömning av kärl för fastighetsnära insamling 
av mat-, rest-, trädgårds- och grovavfall samt tidningar och förpackningar. Inom Sysavs 
ansvar finns även kundservice, fakturering och kommunikation till kommuninvånarna.

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

1.3 Förändringar i verksamheten
 Under år 2020 infördes en nationell förbränningsskatt. Under år 2021 höjs denna skatt 

till 100 kr/ton. Detta innebär ökade kostnader för avgiftskollektivet under år 2021.

 Enligt nya producentansvarsförordningen ska producenterna från och med år 2021 ta 
fullt ansvar för insamling av tidningar och förpackningar som råder under 
producentansvaret. Detta innebär att ersättningen för materialet kommer att höjas 
från och med 1 januari 2021.

 Kommunen är sedan den 1 januari 2019 medlem i kommunalförbundet VA SYD vilket 
innebär att VA SYD ansvarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsledningar 
inom kommunens gränser.

 Från och med 1 januari 2020 har taxorna för kommunens båtplatser reviderats. 
Lomma kommun har trots det 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 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. Hamnverksamheten är finansierad via avgifter med 
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2,9 mnkr samt skattefinansierad med ett fast belopp per år på 2,3 mnkr från 2015. För 
att bibehålla nuvarande funktion i hamnen samt följa ingångna avtal behöver den 
skattefinansierade delen justeras framöver eller avtalet förhandlas om.

 Samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att träffa Lommabuktens seglarklubb 
och föra en dialog om hamnverksamhetens framtida utveckling och finansiering.

 

1.4 Framtid
Hamnverksamheten står inför en utmaning i den framtida hanteringen av muddermassor i 
hamnen. Ökade miljökrav, ökad uppgrundning av både sand och sediment samt 
infrastrukturförändringar är utmaningar som måste hanteras för att bibehålla nuvarande 
funktioner och en fortsatt attraktiv småbåtshamn. Utöver ökade kostnader för drift- och 
underhåll finns ett stort reinvesteringsbehov framöver.

1.5 Mål
Det finns inga mål kopplade till den avgiftsfinansierade verksamheten.

1.6 Investeringar
Brygga 8, 9, Höjeå, södra sidan nerströms kryssarklubben, komplett utbyte av brygga 9 som 
beräknas vara uttjänt 2021. Enligt utredning gjord våren 2020 krävs mer än en ny överbyggnad 
för brygga 8, även vissa pålar behöver bytas. Förprojekteringen visar att en större del av 
anläggningen behöver bytas än tidigare beräknat. Ny föreslagen totalutgift 12 mnkr och ny 
driftstart 2023.




