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1 Verksamhet 

Teknik- och fastighetsavdelning 
Från den första maj bildade Tekniska avdelningen och Fastighetsavdelningen en gemensam 
avdelning som går under namnet Teknik- och fastighetsavdelningen. Vi har genomfört 
förändringen för att skapa en flexiblare organisation som kan utveckla dialogen och servicen 
för våra hyresgäster och medborgare i det operativa dagliga arbetet. Samtidigt driver vi ett 
långsiktigt och strategiskt lokalförsörjningsarbete och utveckling av offentlig plats som bidrar 
till att öka kvaliteten i den kommunala servicen. Genom en sammanslagning av Tekniska 
avdelningen och Fastighetsavdelningen till en Teknik- och Fastighetsavdelning åstadkommer vi 
ett ökat samarbete och utvecklad samordning i samhällsbyggnadsprocessen samt en enhetlig 
drift och projektstyrning. 
 
Kommunens utemiljöer för allmän plats och kommunens fastigheter sköts utifrån olika avtal, 
rutiner och ledning. Resultatet har blivit en ojämn kvalitetsnivå för miljöer som är viktiga för 
invånarnas upplevda trygghet. Från den 1 maj sköts utemiljön av en gemensam 
driftorganisation där målet är en effektivare och enhetlig skötsel. Det pågår just nu en 
inventering och inmätning av samtliga fastighetsobjekts utemiljöer samt förhandling med 
entreprenören om justering av funktionsbeskrivningar i vissa delar för att nå en jämnare 
kvalitetsnivå. Utredningen kommer färdigställas i slutet av året. 
 
Skattefinansierad verksamhet 
För att få en effektivare omsättning av parkeringsplatser har parkeringsavgifter införts och det 
går även i linje med Lomma kommuns energi- och klimatplan. Parkeringsavgifter har införts 
under juni-augusti på Varvstorget, Sjögatan och Sandhamnsgatan i Lomma samt 
Saltsjöbadsparken i Bjärred. 
 
Det befintliga felanmälningssystemet har utvecklats och en interaktiv karta har skapats för att 
enkelt kunna markera platser som upplevs otrygga eller exempelvis anmäla skadegörelse. 
Tillsammans med högstadieelever har upplevda otrygga platser i norra och södra 
kommundelen identifierats. Sommarpraktikanter har tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen jobbat vidare med förslag på åtgärder som framförallt haft 
fokus på Bjärehovsområdet där några av förslagen kommer genomföras under hösten. 
 
Fastighetsverksamheten 
Utifrån socialförvaltningens behovsanalys och inventering kommer nio bostadsrätter samt en 
villa att avyttras, vilket kommer innebära realisationsvinster under året. 
 
En strategisk underhållsplan håller på att tas fram. Planen utgår från besiktningar av varje 
objekt utifrån teknisk status med fokus på att identifiera kommande behov samt livslängd. Ett 
övergripande dokument kommer sammanställas där behov av underhåll på kort och lång sikt 
synliggörs och kostnader för respektive åtgärd framgår. Arbetet med planen sker succesivt och 
förväntas vara klart andra halvan av 2022. 
 
Avgiftsfinansierad verksamhet (Hamnen) 
Årets underhållsmuddring är utförd. Samordningsvinster mellan hamnverksamheten och 
Lifeprojektet avseende erosionsskydd i Bjärred har medfört att en större mängd sand har 
kunnat tas upp än normalt. 
 
De senaste åren har hamnverksamheten varit belastad med underskott. Hamnen står inför 
betydande reinvesteringar och för att få bättre kostnadstäckning har en större revidering av 
taxor och avgifter nyligen genomförts för torkladan/fiskarna och varvet och förslag på 
revidering kommer avseende båtplatser för fritidsbåtar under hösten 2021. 
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2 Måluppföljning 

2.1 Tekniska nämnden tillhandahåller långsiktigt ändamålsenliga lokaler med hög 

nyttjandegrad och kostnadstäckning 

 Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut. 
Analys 
Det är viktigt att uppnå en god, effektiv och flexibel hushållning med lokaler till kommunens 
verksamheter. Lokalerna ska vara anpassade efter verksamheternas behov och det är 
väsentligt med en fungerande dialog mellan hyresvärd och hyresgäster. Det är också viktigt att 
säkerställa att kommunens fastighetsbestånd förvaltas genom ett planerat och långsiktigt 
underhåll så att fastigheternas värde bevaras. För att uppnå detta har följande aktiviteter 
genomförts; 
Under hösten 2020 har en tjänst som lokalförsörjningsstrateg inrättats och tillsatts. Syftet är 
att stärka dialogen med fastighetsavdelningens lokalhyresgäster samt att med ett långsiktigt 
perspektiv planera för den framtida lokalförsörjningen för att säkerställa en hög och flexibel 
nyttjandegrad. 
 
En långsiktig underhållsplan är under framtagande vilket kommer förbättra dialog med 
hyresgästerna och underlätta planering, prioritering och styrning av de korta och långsiktiga 
behoven. Arbetet med att förbättra dialogen med verksamheterna gällande önskemål för 
underhåll har intensiverats och systematiserats så att önskemål kan skickas in under hela året 
utöver inplanerade samverkansmöte. 
 
Ytterligare åtgärder planeras för att öka servicen för hyresgäster och dess brukare genom att 
tillsammans med verksamheterna/hyresgästerna arbeta fram processer för att säkerställa 
effektiva flöden och snabbare handläggning. 
 
Tekniska nämnden har för avsikt att ha kvar det riktade målet under hela mandatperioden, 
fram till år 2023. Målet följs upp av mätningen Evimetrix som är en Kvalitetsmätning bland 
kommunala lokalhyresgäster i Lomma kommun. Den innefattar delmomenten nöjd kund index, 
lokalerna, ansvarsfördelning och yttre miljö. Mätningen genomförs årligen. Målvärde för 
perioden 2021 är index 58.Vid årsbokslutet 2020 uppfylldes målvärdet och bedöms uppnås 
även för 2021 i samband med de åtgärder som utförts under perioden och fortsatt kommer 
utföras under hösten. 
 

2.2 Medborgarna upplever att gator och vägar är väl underhållna och trafiksäkra 

 Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut. 
Analys 
Förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter bedöms bidra till 
måluppfyllelsen. Under året genomförs investeringar på säker infrastruktur för gång- och 
cykeltrafikanter vilket leder till minskad risk för olyckor och med det mindre omfattande 
skador. En ny och bredare gång- och cykelväg är färdigställd söder om Bjärred i kombination 
med korsningsåtgärd vid Tolvevägen. Åtgärderna främjar även beteendeförändring och en 
överflyttning till mer hållbara färdmedel. Under året genomförs en fortsättning på projektet 
”Min smarta väg till skolan”, som under 2020 visade mycket fina resultat i form av 
överflyttning från bil till cykel, gång- eller kollektivtrafik. 
 
Under året har även investeringar gjorts avseende asfaltbeläggningar. Genom att kontinuerligt 
investera i asfaltbeläggningar på kommunens väg- och cykelvägnät, bibehålls anläggningarnas 
kvalitet och livslängden förlängs. Dessa åtgärder minskar förekomsten av sprickor och andra 
synliga beläggningsskador och minskar därmed risken för olyckor. 
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Arbetet fortsätter med hastighetssänkning på viktiga stråk, under året har flera färdigställts 
inom Lomma hamn. Fortsatta satsningar har även genomförts för att öka upplevelsen av 
trygghet och trafiksäkerhet under sommarmånaderna, där årets sommargågata på Kajgatan 
bedöms bidra till detta. Åtgärderna som genomförts bedöms bidra till en levande, trygg och 
trafiksäker miljö. 
 
Målet mäts via Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarenkät gällande invånares nöjdhet 
med gatu- och väghållning. Mätningen innefattar fyra delmoment (belysning, underhåll och 
skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet). Målet är att medborgare ska uppleva att gator och 
vägar är väl underhållna och trafiksäkra. Vid senaste mätningen år 2020 hade kommunen ett 
index på 63, vilket är en liten nedgång från 2019 (index 66). Genomsnittet i Sverige ligger på 
index 55 och bästa kommun i mätningen hade ett index på 65. 
 

2.3 Medborgarna upplever att det är tryggt, rent och välskött i utomhusmiljön 

 Målet kommer troligtvis inte uppnås men det har skett en påtaglig förbättring. 
Analys 
Kommunens utemiljöer för allmän plats och för kommunens fastigheter sköts idag utifrån olika 
avtal, rutiner och ledning, vilket har lett till en ojämn kvalitetsnivå för miljöer som är viktiga för 
invånarnas upplevda trygghet. Tekniska nämnden arbetar därför med utveckling av 
skötselrutiner och avtal avseende driftentreprenaderna. Under året har Teknik- och 
fastighetsavdelningen genomfört en organisationsförändring för att bättre och effektivare 
kunna arbeta med skötseln på ett likartat sätt. 
 
Rent och snyggt i utomhusmiljön bidrar till en högre måluppfyllelse. Därför satsas det på 
beteendeförändrande åtgärder för att öka medvetenheten hos medborgarna om 
nedskräpningens konsekvenser. Under året har flera åtgärder genomförts bland annat 
skräpmätningar, informationskampanjer samt gemensamma skräpplockardagar. 
För att öka tryggheten i den offentliga miljön åtgärdas vandalism, klotter och annan 
nedskräpning omgående och polisanmälas alltid. Särskilt fokus ges till klotter och klistermärken 
med extremistiska eller rasistiska budskap, vilka ofta bidrar till otrygghet. 
 
Målet mäts via SCB:s medborgarundersökning och Polisens trygghetsmätning. Målsättningen 
med åtgärderna är att kommunens invånare och besökare ska erbjudas välskötta och 
attraktiva parker, grönområden, lekplatser och stränder. Särskilt fokus ska läggas på en 
välskött utomhusmiljö. Enligt polisens trygghetsundersökning signalerar nedskräpning och 
skadegörelse i sig en otrygghet. Resultat av SCB:s medborgarundersökning samt Polisens 
trygghetsmätning redovisas i samband med årsbokslutet. Vid den senaste 
medborgarundersökningen angav invånare betyget 7.1 av 10 vad gäller synen på hur 
kommunen hanterar borttagning av klotter och renhållning i parker och offentliga platser. 
Genomsnittet i Sverige ligger på betyg 6.8, vilket innebär att kommunen ligger över 
genomsnittet. Bästa kommun i undersökningen ligger på betyg 7.9. Vid årsbokslutet 2020 hade 
målvärdet inte nåtts vilket föranlett de åtgärder som under perioden vidtagits. 
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2.4 Kommunikationen med medborgarna kring fysiska åtgärder är proaktiv och 

lättillgänglig. 

 Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut. 
Analys 
Tekniska nämnden har under perioden utvecklat åtgärder för att ytterligare arbeta för proaktiv 
och lättillgänglig kommunikation genom bland annat att ha tagit fram och publicerat en karta 
över pågående projekt i kommunen på lomma.se. Syftet är att medborgare lättare ska kunna 
orientera sig över projektens läge samt enkelt få information om projekten. 
 
Arbete pågår också med att digitalisera ansökningsprocessen för grävtillstånd och 
trafikanordningsplaner. Förutom bättre service till ledningsägare och entreprenörer samt 
effektivare handläggning, innebär tjänsten att pågående arbeten och trafikavstängningar på 
ett tydligare sätt kan presenteras för allmänheten i en digital karta, likt den för pågående 
projekt, tillsammans med information om det aktuella arbetet. 
 
För att öka dialogen med medborgarna har flertalet informationsträffar på plats vid projekten 
anordnats. Kort information om projekten har också synliggjorts på plats genom framtagande 
av banderoller och informationstavlor med hänvisning till lomma.se för mer djupgående 
information på projektsidan. 
 
Målet följs upp i en egen mätning som mäter andel som upplevde Lomma kommuns 
servicemeddelande var till hjälp. Då mätningen är ny för 2021 finns inget jämförelsevärde. 
 

2.5 Kommunens fastigheter är energisnåla. 

 Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut. 
Analys 
Arbetet med driftoptimering fortsätter för att minska driftkostnaderna i fastighetsbeståndet. 
Vid reparationer och underhåll byts om möjligt armaturer löpande till LED vilket minskar 
energiförbrukningen samt att dessa också är mindre underhållskrävande. 
 
Befintliga ventilationsanläggningar har inventerats och i budgetprocessen föreslås 
investeringsmedel för att påbörja förnyelsen av äldre aggregat som kommer medföra en 
väsentlig energibesparing och förbättrad luftkvalité där utbyte sker. Under året kommer delar 
av kommunens befintliga fastighetsbestånd att inventeras i syfte att se var installation av 
solfångare är möjlig. 
 
Energiförbrukningen mäts i en egen mätning som ”energiförbrukning i snitt kWh/kvm lokalyta" 
(graddagsjusterad). Enligt de åtgärder som vidtas förväntas målet uppnås och resultat 
presenteras vid årsbokslut. 
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3 Ekonomi 

3.1 Utfall/Prognos 

Driftredovisning Utfall Prognos Utfall 

Nettokostn i tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Fg helår 

Skattefinansierad verksamhet -57 848 -60 370 2 522 -92 404 -92 404  -81 550 

Fastighetsverksamhet 6 365 5 077 1 288 2 107 2 107  1 195 

Avgiftsfiansierad verksamhet -922 -1 126 204 -4 280 -4 280  -2 848 

SUMMA -52 405 -56 419 4 014 -94 577 -94 577  -83 203 

Investeringar, utgift -75 443 -175 617 100 174 -263 426 -263 426  -180 610 

3.2 Resultatrapport utfall/prognos 

Resultatrapport  
Utfall 

perioden 
 Utfall  

Prognos 
2021 

 

Nettokostnader i tkr Utfall Budget Avvikelse 
Föreg. 
helår 

Prognos Budget Avvikelse 

Intäkter 122 026 120 885 1 141 183 549 179 942 179 942  

Summa intäkter 122 026 120 885 1 141 183 549 179 942 179 942  

Personalkostnader -14 340 -17 317 2 977 -22 684 -22 631 -22 631  

Hyror -25 482 -26 209 727 -39 510 -39 333 -39 333  

Varor, bidrag och tjänster -64 618 -64 440 -178 -101 065 -107 564 -107 564  

Avskrivningar och internränta -69 975 -69 338 -637 -103 469 -104 991 -104 991  

Övrigt -15 0 -15 -24 0 0  

Summa kostnader -174 430 -177 304 2 874 -266 752 -274 519 -274 519  

Summa Totalt -52 404 -56 419 4 015 -83 203 -94 577 -94 577  

3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF 

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF 

 Utfallet för tekniska nämnden för perioden är en positiv budgetavvikelse på 4 mnkr. Den 
positiva avvikelsen beror till största delen på periodiseringar samt att budgeterade 
personalkostnader har varit högre än utfallet. 
Helårsprognos för tekniska nämnden totalt sett är ett bokslut i balans utan att det i nuläget tas 
hänsyn till realisationsvinster vid försäljning av bostadsrätter. 
 
Skattefinansierad verksamhet 
Den skattefinansierade verksamheten har ett utfall för perioden på 2,5 mnkr. Intäkterna har en 
positiv avvikelse samt även personalkostnader och varor o tjänster. Avskrivningarna avviker 
negativt mot budgeten. 
 
Fastighetsverksamhet  
Utfallet för perioden är 1,3 mnkr bättre än budget. Intäkterna har en negativ avvikelse på 0,2 
mnkr och driftskostnaderna har en positiv avvikelse på 0,9 mnkr, i huvudsak bestående av 
periodiseringar av personalkostnader under året samt en positiv avvikelse beträffande 
värmekostnaden och inhyrda lokaler. 
 
Den enskilda budgetposten avseende reparationer avviker negativt för perioden med - 0,7 
mnkr. Kapitalkostnaderna avviker positivt med 0,7 mnkr. 
 
Försäljningen av 9 bostadsrätter och en villa pågår och förväntas vara avslutade innan 
årsskiftet. Avtal har tecknats för 2 av bostadsrätterna och realisationsvinsten för dessa båda 
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uppgår till ca 3,2 mnkr. 
 
Avgiftsfinansierad verksamhet 
Utfallet för perioden är 0,2 mnkr bättre än budget. Intäkterna avviker negativt medan 
kostnader för avskrivningar samt varor och tjänster visar en positiv avvikelse. Prognos för 
helåret är ett utfall lika med budget. 
  
Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF 
I nuläget bedöms det inte att det krävs åtgärder för att nå ett bokslut i balans. 
 

4 Investeringar 

4.1 Investeringsredovisning 

DP alla Lomma hamn 
Kollergångstorget och Kanaltorget kommer att färdigställas tidigare än planerat. Detta medför 
en tidigareläggning av kostnader till 2021. Totalutgiften är fortsatt inom budget. 
 
Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar 
Utbyggnads takten har varit något lägre jämfört med budgeterade medel. 
 
DP Bjärreds vångar etapp 1-2 
Projektet kopplat till Bjärreds vångar är i ett inledande skede och det prognostiseras inga 
investeringskostnader för projektet under 2021. 
 
Långa bryggan Bjärred  
Mark och miljödomstolen har lämnat tillstånd till vattenverksamhet för anläggande av ny 
brygga och utrivning av befintlig brygga. Upphandling pågår, fysiska arbeten beräknas starta i 
vinter, vilket medför att merparten av projektets kostnader för 2021 kommer att flyttas över 
till 2022. 
 
Erosionsskydd tre- och fyrkantsdammen  
Genomförandet av erosionsskyddet i projektet har fallit väl ut med lägre anbud än beräknat. 
Detta medför att projektets totalutgift prognostiseras bli lägre. Genomförandet pågår och 
färdigställs under året. 
 
Erosionsskydd etapp 2 (LIFE) 
Omfattningen av erosionsskyddet i projektet har förändrats under genomförandet för att 
säkerställa bidragsdelen. Detta medför att projektets totalutgift prognostiseras bli lägre. 
Genomförandet pågår och färdigställs under året. 
 
Damm söder om Nyhemsgatan 
Projektet utgår i sin helhet då det under projekteringen framkommit att önskad effekt och 
funktion av dammen ej uppfylls i enlighet med LIFE ansökan. 
 
Bjärred Centrum 
Projektet är till stor del utfört. Det som återstår är projektering och färdigställande av torget.  
Resterande kostnader kommer att belasta projektet först 2022 och 2023, då genomförandet 
av torget planeras starta sent under 2022 i samband med Midrocs färdigställande av kvarteret. 
 
 
Ombyggn. hållplatser/vändplats för linje 137 
Projektet är färdigställt och prognosen visar på ett positivt resultat i förhållande till beslutad 
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totalutgift. Skånetrafiken har beviljat bidrag för 75% av kostnaderna. 
 
Kommunala investeringar Alnarp station 
Uppdaterad genomförande- och betalplan innebär lägre prognos för utfallet 2021. 
 
Kommunala investeringar Flädie station 
Uppdaterad genomförande- och betalplan innebär lägre prognos för utfallet 2021. 
 
Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet 
Ombyggnaden färdigställdes under maj 2021. Förseningen beror dels på behovet av ökad 
budgetram och dels på utmaningen att hitta en lämplig hyresgäst. Avtal skrevs med hyresgäst i 
september 2020. Prognosen visar på ett utfall över budgeterade medel med anledning av att 
den ursprungliga upphandlingen inte var hyresgästanpassad för den specifika 
verksamhetsutövaren. 
 
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad 
Entreprenaden upphandlades i slutet på 2020 och har tilldelats, vilket innebär att inkomna 
anbud ryms inom beslutad totalbudget. I dagsläget prognostiseras ett positivt resultat och en 
reviderad totalutgift är föreslagen i budgetprocessen. Beräknat färdigställande och inflyttande 
är i dagsläget beräknat till oktober 2022. 
 
Ombyggn. Solberga till lgh (5 st) nyanlända 
Upphandlingen avbröts då inkomna anbud inte rymdes inom den beslutade totalbudgeten. En 
översyn av projektet initierades i dialog med socialförvaltningen. Projektet föreslås utgå. 
 
Ny idrottshall Rutsborgsområdet 
Entreprenör är upphandlad. Byggstart förväntas vid årsskiftet  och är planerad att stå färdig 
januari 2023, vilket medför att merparten av årets budgeterade medel kommer belasta 2022 
och 2023. 
 
Under planeringsskedet av idrottshallen har det tillkommit en verksamhetsanpassning för 
gymnastikändamål och samtidigt föreslås ett tillägg för solceller samt effektivisering av ny- och 
befintlig ventilationsanläggning. En utökning av totalutgiften är föreslagen. 
 
Lomma Station 
Entreprenaden för den utvändiga reinvesteringen överklagades och med anledning av att 
bästa kvalité och prisbild erhålls under varmare väderlek flyttades entreprenaden fram till 
våren 2021. 
 
Under 2021-2022 kommer framtida användningsändamål utredas. Omfattningen av 
anpassningen av lokalerna är därmed inte klarlagd, vilket medför en osäkerhet gällande 
tidplan, omfattning. 
 
Totalbudgeten kommer att föreslås utökas inom ordinarie budgetprocess. 
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5 Personalredovisning 

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade 

årsarbetare 

Det totala antalet årsarbetare hålls på en konstant nivå, visstidsanställningar har minskat 
jämfört med 2020 och inga timanställningar har förekommit under perioden. Sjukfrånvaron 
visar en nedåtgående trend för 2021. 
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