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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 

Fastighetsverksamhet 1 938 17 770 15 832 -3 023 13 137 16 160 1 801 

SUMMA 1 938 17 770 15 832 -3 023 13 137 16 160 1 801 

Investeringar, utgift -61 543 -50 856 10 687 -92 314 -91 983 331 -121 395 

1.2 Sammanfattning 
Allmänt 
Nämnden ansvarar för drift och förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter och 
genomförande av nya investeringsprojekt (skolor, förskolor, idrottshallar, mm) 
Under 2018–2019 har genomförts en utvärdering av internhyressystemet. Utvärderingen visar 
att syftena med internhyressystemet i huvudsak uppfyllts. Systemet har gett klarare och 
tydligare regler samt bättre ordning kring fastighetshanteringen. Uppdraget för förvaltningen 
har blivit betydligt tydligare och det har blivit lättare att föra fram fastighetsfrågor. Dock kan 
konstateras att det finns ett antal områden som behöver utvecklas. 
Ett arbete har påbörjats för att implementera detta i organisationen där vi bland annat ser att 
det behöver säkerställas en långsiktigt hög kompetens inom förvaltningsorganisationen, 
sårbarheten behöver minskas och lokalsamordningen inom hela kommunorganisationen 
utvecklas. För att säkerställa detta genomförs en översyn av nuvarande 
förvaltningsorganisation. 
Inom fastighetsavdelningen används för närvarande inget datorbaserat underhållsprogram 
utan den årliga underhållsplaneringen görs via en behovsprövad underhållsplan. Även om den 
behovsprövade underhållsplanen ger en tydlig bild av det kortsiktiga underhållsbehovet så ser 
förvaltningen ett behov av att arbeta fram en långsiktig underhållsplan för det planerade 
underhållet av våra fastigheter. Planeringen bör omfatta en så lång tidsperiod att 
underhållsbehoven tydligt framträder. 
Arbetet pågår med att anpassa tillgången på bostäder för nyanlända efter det faktiska 
behovet. 
Ekonomi 
Utfallet för perioden är en positiv avvikelse från budget med 15,8 mnkr. Utfallet beror främst 
på en realisationsvinst om 17,9 mnkr avseende försäljning av Pilängsbadet samt att 
kapitalkostnaden avviker negativt med 2,0 mnkr, vilket främst beror på periodiseringen av 
budgeten. 
Helårsprognosen för fastighetsavdelningens resultat beräknas ligga på 13,1 mnkr vilket är 16,2 
mnkr bättre än budget. Avvikelsen består dels på realisationsvinst vid försäljning av badet, 17,9 
mnkr, dels en utrangeringskostnad för Emils förskola, 2,7 mnkr, som delvis hanteras, 1,0 mnkr, 
genom åtgärder inom fastighetsenhetens driftsbudget. 

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet 
Utfallet för perioden är en positiv avvikelse från budget med 15,8 mnkr. Utfallet beror främst 
på en realisationsvinst om 17,9 mnkr avseende försäljning av Pilängsbadet samt att 
kapitalkostnaden avviker negativt med 2,0 mnkr, vilket främst beror på periodiseringen av 
budgeten. 
  

1.4 Helårsprognos 

 - Prognos 
Helårsprognosen för fastighetsavdelningen beräknas ligga på +13,1 mnkr, vilket innebär en 
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positiv avvikelse jämfört med budget om +16,2 mnkr. Avvikelsen beror dels på 
realisationsvinsten, 17,9 mnkr, för försäljningen av Pilängsbadet, dels på 
utrangeringskostnaden, ej budgeterad, vid avvecklingen av Emils förskola, - 2,7 mnkr, samt en 
positiv avvikelse beträffande driftskostnaderna om +1,0 mnkr, som avser en anpassning av 
årets medel för underhåll, för att delvis hantera den negativa avvikelsen om 2,7 mnkr, 
avseende utrangeringskostnad för Emils förskola. 
Prognosen för tekniska nämndens samtliga verksamheter förväntas bli noll 
  

 - Åtgärder för bokslut i balans 
Som en konsekvens av utrangeringskostnaden för Emils förskola, 2,7 mnkr, har årets medel för 
underhåll minskats med 1,0 mnkr inom fastighet. Återstående underskott, - 1,7 mnkr avseende 
utrangeringen hanteras genom ett förväntat överskott inom den skattefinansierade 
verksamheten. 
  

1.5 Investeringsredovisning 
Projekt som kan komma att senareläggas eller riskerar att inte kunna genomföras inom 
beslutad totalutgift: 

• Trollets förskola - om- och tillbyggnad av tillagningskök. Efter anbudsförfarande kan 
konstateras att totalutgiften överstiger den beslutade. För att om möjligt genomföra 
byggnationen inom beslutad totalutgift har upphandlingsformen ändrats till en 
förhandlingsupphandling. Förhandlingar pågår med ett antal entreprenörer. 

  
• Amfi-teater (Lomma). Framtagning av förfrågningsunderlag pågår. Byggnationen 

beräknas utföras under inledningen av 2020 och vara färdigställd under april månad 
2020. Detta innebär en avvikelse från tidigare beslut; byggnationen flyttas  från 2019 
till 2020. 

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. Inom 
verksamheten har ett personalutvecklingsprogram genomförts. 
  

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning. Minst ett av 
energiförbrukningsmålen och minst ett av spillvattenmålen ska vara uppfyllda. 
Resultat 
Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. 
Nyckeltal: Energiförbrukningen i snitt Kwh/kvm, lokalyta (graddagsjusterat) ska minska med 
minst 2%. 
Förbättra 
En särskild handlingsplan för detta har upprättats för de kommunala verksamheterna. För att 
kontrollera att energiförbrukningen minskar sker månatliga uppföljningar av samtliga 
fastigheter. Efter årets slut redovisas den slutliga sammanlagda energibesparingen för 
kommunala fastigheter. 
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Fortsatt arbete pågår med energieffektivisering/driftoptimering av det befintliga 
fastighetsbeståndet samt att tillse att nya byggnationers energiförbrukningar ligger under 
kraven enligt Boverkets Byggregler. Energiförbrukningar i nya byggnationer ska följa det 
regelverk som följer av Miljöbyggnader - Silver 
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