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1 Delårsrapport 2019 

1.1 Driftredovisning 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår 

Teknisk 
verksamhet 
- skattefinansierad 

-52 759 -44 480 8 279 -83 734 -79 534 4 200 -75 668 

SUMMA -52 759 -44 480 8 279 -83 734 -79 534 4 200 -75 668 

Investeringar, 
utgift 

-44 591 -18 854 25737 -66 887 -38 048 28839 -26 041 

1.2 Sammanfattning 
Inom den skattefinansierade verksamheten ingår skötsel av gator, parker, lekplatser och 
stränder. Nämnden ansvarar även för trafikfrågor samt att projektera, bygga och underhålla 
gator, vägar, parker och allmänna platser i kommunen. 
Lomma kommun växer vilket innebär att det genomförs många projekt för närvarande. De 
pågående och planerade projekten redovisas i ett enskilt ärende (investeringsbudget). Det är 
högkonjunktur vilket visat sig vid upphandling av projekt genom ökade anbudssummor och få 
inkomna anbud. För att möta upp nuvarande och framtida utmaningar samt minska 
sårbarheten behöver vi se över och förstärka projektorganisationen, ett arbete som pågår. En 
förstärkning inom projektorganisationen skulle ge bättre förutsättningar för att möta upp 
nuvarande belastning och utmaningar. Bedömningen är att en resursförstärkning skulle 
medföra förutsättningar att arbeta bredare med förfrågningsunderlag och pröva andra 
anbudsformer såsom partnering mm. 
Inom många infrastrukturprojekt förekommer markföroreningar. Enligt nya rutiner ska 
markföroreningar inte belasta investeringsbudgeten utan läggas på driftsbudgeten. Detta är 
inte budgeterat i nuvarande driftsbudget och medför att omprioriteringar är nödvändiga inom 
befintlig verksamhet. Summan är i nuläget svår att bedöma men nämnden föreslår att det 
avsätts 3 000 tkr till KS förfogande. 
Projekten påverkar oftast de som bor och verkar i kommunen och därför är det viktigt att 
nämnden på ett tydligt sätt kan informera berörda om planerade och pågående projekt. Ett 
arbete pågår för att utveckla kommunikationsarbetet inom verksamheten, ett arbete som 
måste fortsätta och utvecklas. 
Va verksamheten har från och med 2019-01-01 övergått till VA Syd. Övergången berör i första 
hand den avgiftsfinansierade delen men även den skattefinansierade delen påverkas. 
Förändringen får både organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för verksamheten då 
många arbeten inom den tekniska verksamheten har varit gränsöverskridande. 
Budgetavvikelsen för helåret när det gäller skattefinansierad verksamhet förväntas bli ett 
överskott på +4,2 mnkr. Avvikelser förekommer inom bostadsanpassning, vinterväghållning, 
personalkostnader, lägre kapitalkostnader och förvaltningsreserver som inte bedöms behöva 
utnyttjas. 
Prognosen för tekniska nämndens samtliga verksamheter förväntas bli noll, då 
fastighetsverksamheten prognostiserar ett underskott på -1,7 mnkr och avgiftsfinansierad 
verksamhet prognostiserar ett underskott på -2,5 mnkr. 

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet 
Utfallet för perioden är en positiv avvikelse från budget med 8,3 mnkr. Både personal- och 
kapitalkostnader är lägre än budget med 925 tkr respektive 1,8 mnkr, men framför allt är 
kostnader för köpta tjänster lägre än budget för perioden med 5,7 mnkr. 

• Lägre personalkostnad jämfört med budget på grund av föräldraledigheter och 
vakanta tjänster. 
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• Lägre kapitalkostnader då investeringarna skett i en långsammare takt än vad som 
budgeterats. 

• Lägre kostnader för varor och tjänster än budgeterat på grund av avvikelser inom 
bostadsanpassning, säsongsvariationer inom gata/parks aktiviteter, mild vinter, ännu 
ej utbetalda kostnader för VA (dagvattenhantering allmän plats och utbyggnad på 
landsbygden) samt ännu ej utnyttjade förvaltningsreserver. 

1.4 Helårsprognos 

 - Prognos 
Säsongsavvikelser inom gata/park aktiviteter förväntas bli eliminerade under hösten. 
En del av förvaltningsreserven förväntas användas för bland annat bortforsling av 
muddermassor samt kostnader för hantering av markföroreningar. 
Avvikelsen inom bostadsanpassning väntas bestå året ut och helårsprognosen är +1 mnkr. 
Övriga förvaltningsreserver beräknas inte behöva användas helt under 2019. Tillsammans med 
andra avvikelser såsom lägre kostnader för bostadsanpassning samt att det för närvarande inte 
pågår några tvister, prognostiseras den totala budgetavvikelsen till +4,2 mnkr för den 
skattefinansierade verksamheten. 
Prognosen för tekniska nämndens samtliga verksamheter förväntas bli noll, då 
fastighetsverksamheten prognostiserar ett underskott på -1,7 mnkr och den 
avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserar ett underskott på -2,5 mnkr. 

 - Åtgärder för bokslut i balans 
Det förväntade överskottet från den skattefinansierade verksamheten planeras att användas 
för att täcka underskott från fastighetsverksamheten och den avgiftsfinansierade 
verksamheten. 

1.5 Investeringsredovisning 
Stationsområdet i Lomma 
Projektet avser ombyggnad av befintliga lokalgator och grönområden till nytt stationsområde 
med tillhörande körbanor, parkeringsytor, gångbanor, GC-banor, torgytor, cykelparkering och 
parker innehållandes byggnadsverk. Projektet omfattar även ny belysningsanläggning och ny 
Va-anläggning. 
Inkomna anbud för stationsområdet var högre än budgeterat. Nämnden har av den 
anledningen begärt och beviljats en utökad budget med 1,8 mnkr till 49,3 mnkr. 
Efter en utdragen ansökningsprocess har Lomma kommun beviljats ett statligt stöd på 3,9 
mnkr. 
Åtgärder Vinstorpsvägen 
Åtgärder Vinstorpsvägen har en totalutgift på 9,4 mnkr och prognostiseras att överstiga 
budget med ca 600 tkr. I projektet har mer markmiljöföroreningar än beräknat påträffats samt 
vägkroppen saknade adekvat överbyggnad på delar av sträckan som inte kunde identifieras i 
de initiala borrproverna. Detta resulterade i att extra förstärkningsåtgärder krävdes för 
vägkroppen för att kunna trafikera med de väglaster som är en förutsättning. För att minimera 
kostnaderna har återvunnet förstärkningslager använts samt förstärkande nät i vägkroppen. 
DP Bjärred C  
Genomförande av detaljplan. Syftet är att med nybyggnad och gatuomläggning utveckla ett 
attraktivare centrum, knyta ihop Bjärred och skapa en väldefinierad mötesplats. Totalutgiften 
föreslås utökas för att kunna erbjuda ett cykelgarage i anslutning till planområdet samt justera 
kostnaderna till aktuell prisnivå. Totalutgiften är föreslagen att utökas med 7,0 mnkr till en ny 
totalutgift på 35,0 mnkr. 
DP Sjögräsgatan 
Genomförande av detaljplan. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för park, torg, 
teknisk anläggning samt uppförande av ny skolbyggnad (Strandskolan, uppförd). Området 
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ligger i södra Lomma i området runt Folkets hus. Skapa ökad framkomlighet, avsmalning av 
Karstorpsvägen, GC-väg på ömse sidor av Karstorpsvägen vilket medför en förbättrad 
trafiksituation i området. Totalutgiften är förslagen att justeras till aktuell prisnivå med 800 tkr 
till 5,8 mnkr. Projektet är senarelagt och förväntas utföras under 2020. 
Erosionsskydd tre och fyrkantsdammarna 
Förfrågningsunderlag för projektet togs fram under 2018. Endast ett anbud inkom vilket 
översteg beslutad totalbudget. En konsult fick i uppdrag att titta på alternativa lösningar samt 
genomföra en kostnadsbedömning inom ramen för mark- och miljödomstolens dom. Den 
tillståndsgivna ombyggnaden av erosionsskyddet ska vara utförd inom fem år, dvs senast 2020-
11-11. Totalutgiften föreslås utökas med 6,0 mnkr till 18,9 mnkr. 
Erosionsskydd etapp 2 (LIFE) 
Totalutgiften föreslås justeras till aktuell prisnivå med 2,3 mnkr till en ny totalutgift på 11,3 
mnkr. 
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga 
Långa bryggan helrenoverades 1992 och har enligt underhållsrapport en begränsad 
återstående livslängd. Uppföljande bedömningar har dock visat att anläggande av en ny brygga 
kan, ur teknisk synpunkt, senareläggas. Nytt förslag är att åtgärder flyttas framåt till 2023-
2024. 
Damm söder om Nyhemsgatan (LIFE) 
Totalutgiften föreslås utökas med 400 tkr för att kunna komplettera dammen med växtlighet 
med syfte att öka reningen av dagvattnet. 
Trafikåtgärder Södra Västkustvägen/Tolvevägen i Bjärred 
Sträckan utgör en del av ett viktigt regionalt pendlingsstråk för cykeltrafik mellan Lomma och 
Bjärred. Stråket är utpekat som ett stråk med stor potential i det regionala huvudnätet för 
arbetspendling. Det är även en skolväg för framförallt barn från Habo Ljung, som går i skola i 
Bjärred. Den befintliga gång- och cykelbanan på sträckan är smal och Södra Västkustvägen 
trafikeras av mycket fordonstrafik, speciellt under den tid då även skolbarn rör sig på sträckan. 
Enligt senaste cykelräkningen (2017) cyklar nästan en tredjedel av cyklisterna på bilvägen, och 
inte på befintlig cykelbana. 
Totalutgiften föreslås utökas med 9,2 mnkr till 18,7 mnkr, varav 6,3 mnkr avser marklösen och 
övrigt avser huvudsakligen justering till aktuell prisnivå. 
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga 
Uppföljande bedömningar har visat att anläggande av ny brygga kan, ur teknisk synpunkt, 
senareläggas. Projektet föreslår flyttas framåt till 2024. 
Cirkulationsplats Malmövägen, Medfinansieringsprojekt utförare Trafikverket 
Inkomna anbud låg högre än budgeterat. Ett tilläggsavtal tecknades mellan kommunen och 
Trafikverket som innebär att Lomma kommun delfinansierar projektet med en fast summa på 
4,2 mnkr. I projektet har det på grund av okända föroreningar samt tillkommande arbeten med 
ledningsomläggningar tillkommit ytterligare kostnadsökningar vilket dock inte påverkar 
kommunens utgifter. 
I övrigt se bilaga Tekniska nämnden Investeringsrapport 2019. 
  
  
  

1.6 Mål och måluppfyllelse 

Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde, trivas och vilja stanna kvar. 
Resultat 
Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. 
Förbättra 
En handlingsplan har tagits fram baserat på resultatet från medarbetarkartläggningen där 
prioriterade områden valts ut i samråd med samtliga medarbetare. Planerade åtgärder i 
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enlighet med beslutade avdelningsplaner kommer att utföras och följas upp. 
  

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning. Minst ett av 
energiförbrukningsmålen och minst ett av spillvattenmålen ska vara uppfyllda. 
Resultat 
Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. 
Nyckeltal: Mäts via energiförbrukning i förhållande till antalet gatubelysningsstolpar och ska 
minska med 2 procent per år. 
Förbättra 
Fortsatt utbyte av belysningsarmaturer till LED pågår enligt beslutad investeringsplan. Under 
2019 kommer utbytet att ske på delar av Södra Västkustvägen mellan Lomma och Bjärred samt 
några mindre projekt. 
  

Verksamheten ska arbeta för att kommuninvånarna ska uppleva att trafikmiljön och 
trafiksäkerheten kontinuerligt förbättras inom kommunen. 
Resultat 
Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. 
Nyckeltal: Målet mäts via SCB:s medborgarenkät gällande invånares nöjdhet av gatu- och 
väghållning samt gång och cykelvägar (mål index 65). 
Förbättra 
Under året har fokus framförallt legat på att förbättra och koppla samman viktiga stråk i 
anslutning till barns skolvägar. Åtgärderna avser hastighetssäkring av passager på ställen där 
många skolbarn passerar, samt fortsatt utbyggnad av det separerade cykelvägnätet. Under 
året har en hastighetssäkring utförts på Västanvägen vid Lingvägen och ytterligare en planeras 
på Södra Västkustvägen vid Plantskolevägen. Breddning av cykelvägen samt hastighetssäkring 
av passager och korsningar längs Vinstorpsvägen i Lomma har genomförts under året. 
Projektering pågår för ny cykelväg längs Kastanjegatan/Järngatan i Lomma med planerad 
byggstart kring årsskiftet 2019/2020. 
Utöver ovanstående investeringar pågår även en informationskampanj kring vikten av 
inklippning av fastighetshäckar samt vegetation kring belysningsstolpar, med fokus på 
framkomlighet, tillgänglighet och trygghet. Under hösten planeras insatser för att öka 
kommuninvånares förståelse och kunskap kring ansvaret att snöröja utanför sin egen fastighet. 
För att öka trafiksäkerheten vid vägarbete förordas totalavstängningar samt prioritering av 
gång- och cykeltrafik. 
  

Lomma kommun ska fortsätta utveckla offentliga miljöer och grönområden att vistas 
i. 
Resultat 
Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. 
Nyckeltal: Målet mäts via SCB:s medborgarenkät gällande invånares nöjdhet tillgång till parker, 
grönområden och natur (minst index 8,3). 
Målsättningen med arbetet är att kommunens invånare och besökare ska erbjudas välskötta 
och attraktiva parker, grönområden, lekplatser och stränder. 
Förbättra 
Under våren har en genomgång av kommunens buskage genomförts för att utreda eventuella 
behov av förbättringsåtgärder. Gallring och upprensning har påbörjats och kommer att 
fortsätta under hösten och kommande år. Ambitionen är att framåt höja standarden på 
befintliga buskage. 
Satsningar för att öka det estetiska värdet på offentliga miljöer i form av julbelysning och 
parkmöbler pågår löpande. I anslutning till badplatser har kapacitetshöjande åtgärder utförts 



TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD, Delårsrapport 2019 6(6) 

avseende offentliga toaletter och under hösten kommer några av kommunens badplatser att 
kompletteras med fler duschar. 
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