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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 
- avgiftsfinansierad 

-1 118 -2 020 -902 -2 280 -4 780 -2 500 -3 334 

SUMMA -1 118 -2 020 -902 -2 280 -4 780 -2 500 -3 334 

Investeringar, 
utgift 

-1 333 -2 754 -1 421 -2 000 -4 705 -2 705 -15 696 

1.2 Sammanfattning 
I verksamheten ingår numera endast hamnverksamheten då VA verksamheten övergått till VA-
syd. Hamnverksamheten är delvis skattefinansierad. 
För en levande hamn är det avgörande att kunna säkerställa tillräckligt djup för fiskenäring och 
fritidsbåtar. Uppgrundningen av sand vid inseglingsrännan samt uppgrundning i hela 
småbåtshamnen sker i snabb takt vilket innebär att den årliga underhållsmuddringen inte är 
tillräcklig. Det blir även alltmer komplicerat och kostsamt att deponera de upptagna 
muddermassorna. För att kunna klara finansieringen måste budgetreserver inom 
skattefinansierad verksamhet användas. 
Den prognostiserade budgetavvikelsen för avgiftsfinansierad verksamhet förväntas bli -2,5 
mnkr beroende på förväntade kostnader för bortforsling och deponering av muddermassor 
samt omstruktureringskostnader för VA verksamheten. 
Det prognostiserade underskottet för den avgiftsfinansierade verksamheten hanteras genom 
ett förväntat överskott inom den skattefinansierade verksamheten. 
Prognosen för tekniska nämndens samtliga verksamheter förväntas därför bli noll 

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet 
Den avgiftsfinansierade verksamheten visar ett resultat till och med augusti på -2,0 mnkr, 
vilket innebär en budgetavvikelse på -902 tkr. 
Intäkterna för verksamheten ligger i stort sett på budget. 
I kostnaderna ingår personalkostnader samt driftskostnader för de första månaderna 2019 
avseende personal som tidigare tillhört VA-verksamheten. 
Kostnad för köpta tjänster har blivit högre än budgeterat med 727 tkr. En del av dessa 
kostnader är hänförliga till VA. Dessa kostnader ska faktureras VA Syd. Övriga kostnader är 
omstruktureringskostnader. 
  

1.4 Helårsprognos 

 - Prognos 
Årets resultat prognostiseras till ett underskott på -2,5 mnkr. Detta förväntade underskott 
avser kostnader för bortforsling och deponering av muddermassor samt 
omstruktureringskostnader för VA verksamhet. 
Kostnader som avser VA-verksamhet 2019 ska faktureras VA Syd. 

 - Åtgärder för bokslut i balans 
En långsiktig lösning på muddringsproblematiken är nödvändig. En kortsiktig möjlighet är att 
innovativa lösningar inom upphandling, mellanlagring och andra tekniska lösningar kan 
användas. 
För att kunna finansiera det prognostiserade underskottet måste budgetreserver inom 
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skattefinansierad verksamhet användas. 

1.5 Investeringsredovisning 
Investering i anläggningar motsvarande ca 2 mnkr ska överlåtas till VA Syd när de är 
färdigställda. 
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 
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 är inte aktuellt för tekniska nämnden. 
Orsak & Jämförelse 
Verksamheten har övergått till VA Syd och tekniska nämnden har från och med 2029-01-01 
inte ansvar för VA verksamheten. 
 
  

Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig avfallshantering i 
kommunen. 2 av 2 nyckeltal ska vara uppfyllda. 
Resultat 
Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. 
Nyckeltal: Undersökningen upplevd nöjdhet med renhållning/sophämtning skall vara minst 
index 70 ( index 69 år 2018) samt hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. 
biologisk behandling, ska vara minst 60 %. Resultat för 2019 års mätningar kommer att 
presenteras först under hösten men nämnden bedömer att målet kommer att uppnås. 
Förbättra 
Under 2019 genomförs aktiviteter för att minska nedskräpningen i ett samarbete mellan Sysav 
och Lomma kommun. Samarbetet omfattar bland annat skräpmätningar, uppmärksamhet 
kring ”Håll Sverige rent-dagen”, samt beteendepåverkan i form av en ”nudge” som ska bidra 
till minskad nedskräpning av fimpar. 
För ökad utsortering av farligt avfall läggs fortsatt fokus på Farligt Avfall-bilen och 
marknadsföring av denna. Besöksantalet är stort i Lomma kommun där bilen stannar två 
gånger per år. För insamling av batterier, småelektronik och ljuskällor finns även 3 stycken 
Samlare i kommunen och fortsatt arbete genomförs för att behålla och öka antalet Samlare. 
  

Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig VA-hantering i 
kommunen 
Resultat 
Nämndsmålet är inte aktuellt för tekniska nämnden. 
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Orsak & Jämförelse 
Verksamheten har övergått till VA Syd och tekniska nämnden är från och med 2019-01-01 inte 
ansvarig för VA verksamheten. 
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