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1 Verksamhet 

1.1 Driftredovisning 
  Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2018 

Intäkter 11 269 11 356 10 041 11 328 

Kostnader -79 294 -74 333 -85 708 -88 946 

Driftnetto -68 025 -62 977 -75 667 -77 618 

Budgetavvikelse 6 325 3 937 1 951  

varav JMF störande 
intäkt     

varav JMF störande 
kostnad     

1.2 Årets händelser 
Klimatanpassningar 
2017 färdigställdes den 1000 meter långa och upp till 3,5 meter höga vallen söder om Lomma 
hamn. Vallen är utformad som en del av stranden och fungerar som erosionsskydd för att stå 
emot förväntade stormar, vågor och högvatten. Efter en ansökan gjord till myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap har Lomma kommun beviljats ett statsbidrag på 8 500 tkr 
motsvarande 60% av projektets totala kostnad. 
Exploateringsprojekt  
Under året har planerna för fortsatt utveckling av bostäder i både Lomma och Bjärred pågått i 
ett högt tempo vilket förutsatt en kraftsamling från nämnden. 
Utbyggd infrastruktur 
Ett stort antal infrastrukturprojekt har påbörjats och genomförts under året, ofta i samverkan 
med andra aktörer som till exempel Trafikverket och Region Skåne. Den rådande 
högkonjunkturen har påverkat kostnaderna för kommunens projekt. Detta har visat sig genom 
färre och högre anbud vid upphandlingar. Konsekvenserna har varit att nämnden tvingats 
avbryta två upphandlingar under året där anbuden överstigit beslutad budget. Planskildheten 
på Vinstorpsvägen har färdigställts och tagits i drift och arbetena med kolletivtrafiksåtgäder 
fortgår i de centrala delarna av Lomma vilket medfört en fortsatt stor områdespåverkan. 

1.3 Mål och måluppfyllelse 

Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde, trivas och vilja stanna kvar. 
Resultat 
Nämndsmålet är inte uppfyllt. 
Orsak & Jämförelse 
Målet mäts genom medarbetarenkäten. Index för motivation, ledarskap och styrning ska vara 
högre än genomsnittet för kommunen. Index för nämnden har minskat från 75 till 74 och 
genomsnittet för kommunen är 77. Rekommendationsindex har ökat med fyra enheter till 67. 
Förbättra 
Medarbetarundersökningen visar att de flesta medarbetarna är nöjda med ledarskapet inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Den allmänna nöjdheten har även bekräftats i ett internt 
projekt där enhetschefer och samordnare inom förvaltningen intervjuats av en extern konsult 
med syfte att utvärdera och utveckla ledarskapet inom förvaltningen samt förbättra och 
tydliggöra ledningsgruppens funktion och syfte. Resultatet visar dock att det bland annat finns 
behov av en ökad tydlighet inom ledarskapet. Ytterligare utveckling av ledarskapet och 
ledningsgruppens arbete pågår. 
Medarbetarundersökningen visar även att en ytterligare stärkning behövs inom områdena 
motivation och styrning. Lomma kommun som arbetsgivare ska erbjuda en arbetsplats som 
motiverar och engagerar anställda. På samhällsbyggnadsförvaltningen finns förutsättningar för 
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medarbetaren både att utvecklas och utmanas då vi är en väldigt expansiv kommun med 
många projekt i gång. 
När det gäller medarbetarnas motivation är det särskilt viktigt för 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ha fokus på goda utvecklingsmöjligheter, bra stämning 
samt respekt för varandra och varandras uppdrag. När det gäller styrning är ledarskap, 
målstyrningsarbete och arbetsbelastning viktiga delar. En för hög arbetsbelastning och/eller 
otydliga mål kan ge en motsatt effekt hos anställda när det gäller motivation. Under 2019 
kommer en översyn av arbetsbelastning, arbetsförderlning och målstyrningen att genomföras. 
PEPP övergår nu till genomförandefasen. Samtliga anställda kommer under 2019 att erbjudas 
utbildning inom kommunikation, jag som medarbetare, hälsa och friskfaktorer, balans samt 
grupputveckling. 
  

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning. 2 av 2 nyckeltal ska vara 
uppfyllda. 
Resultat 
Nämndsmålet är uppfyllt 
 
Orsak & Jämförelse 
Energiförbrukningen per belysningspunkt har minskat med 3,3 procent i förhållande till 2017. 
Belysningsprogram har antagits under året och utbyte mot energieffektivare armaturer 
fortsätter. 
Förbättra 
Utbytesprogram för armaturbyte till LED färdigställs under 2019. 
  

Verksamheten ska arbeta för att kommuninvånarna ska uppleva att trafikmiljön och 
trafiksäkerheten kontinuerligt förbättras inom kommunen. 
Resultat 
Nämndsmålet är inte uppfyllt 
Orsak & Jämförelse 
Gatu- och väghållning 
Målet mäts genom nyckeltalet "nöjdhet med kommunens gatu- och väghållning" i SCB:s 
medborgarundersökning. Målvärdet är index 65 och utfallet är index 67. Lomma är den 
kommun som har högst indextal i Sverige. 
Gång- och cykelvägar 
Målet mäts genom nyckeltalet "nöjdhet med kommunens gång- och cykelvägar" i SCB:s 
medborgarundersökning. Målvärdet är index 65 och utfallet är index 64, en nedgång med 1 
indexenhet i förhållande till föregående år. Index 64 är det högst noterade värdet nationellt 
och har uppnåtts av fyra kommuner. Trots att målvärdet inte nåddes är alltså Lomma bland de 
fyra bästa i landet. 
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. 
Komplettering av belysning för ökad trygghet på Varvstorget samt vid flertalet 
övergångsställen har genomförts. 
  

Lomma kommun ska fortsätta utveckla offentliga miljöer och grönområden att vistas 
i. 
Resultat 
Nämndsmålet är uppfyllt 
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Orsak & Jämförelse 
Målet mäts genom nyckeltalet "tillgång till parker, grönområden och natur". Målvärdet är 
index 8,0 och utfallet är index 8,3. Utfallet är samma som föregående år. 
 
Under året har extra satsningar gjorts vid kommunens badplatser för att öka attraktiviteten 
och förbättra upplevelsen för besökare. Satsningarna har främst bestått i ökad mängd 
sandutläggning inför badsäsongen samt harpning av sand i tätare intervall under hela 
sommarsäsongen. 
Fokus under året har även legat på vegetationsunderhåll av befintliga planteringar för att höja 
standarden framförallt på bruksbuskage. 
Förbättra 
Fortsatta satsningar kommer att göras för att utveckla badplatsernas attraktivitet ytterligare. 
En utvecklingsplan för kommunens badplatser håller på att tas fram där framförallt fokus ligger 
på kvaltetshöjande driftsåtgärder samt kompletterande utrustning, möblering och 
aktivitetsytor. 
  

1.4 Ekonomi 

Budgetavvikelser 
Budgetavvikelsen uppgår till cirka + 2,0 mnkr. 

• Saneringsutgifter i samband med projekt 1701 Vinstorpsvägen har redovisats med - 1,1 
mnkr. 

• Gatu- och parkverksamheten avviker med + 1,5 mnkr. Kostnaderna för 
vinterväghållning och offentliga toaletter har blivit lägre än budgeterat. Intäkter från 
parkeringsövervakning har blivit högre.  

• Kostnader för bidrag till enskilda för bostadsanpassning avviker med + 0,9 mnkr. 
• Ej utnyttjade reserver och övriga avvikelser uppgår till + 0,7 mnkr.  

  

Prognosavvikelser 
I delårsrapporten förutsågs avvikelser inom bostadsanpassning med + 0,6 mnkr och överblivna 
reserver + 0,6 mnkr, totalt + 1,2 mnkr. 
I oktoberprognosen ändrades prognosen till + 1,9 mnkr tkr. 
Bokslutet skiljer sig mycket lite från oktoberprognosen men i oktoberprognosen ingick inte 
saneringen av Vinstorpsvägen. De positiva avvikelserna kan därmed sägas har stärkts avsevärt 
under slutet av året. 

Åtgärder under året 
Under 2018 har, liksom under tidigare år, reserver i den skattefinansierade verksamheten 
använts för att finansiera borttransport av muddermassor från hamnen. 

Effektivisering 
Översyn och förändringar inom organisationen, såsom sammanslagningar av chefstjänst, har 
inneburit en effektivisering på cirka en tjänst inom den skattefinansierade delen av nämndens 
verksamhetsområde. 
Administrationen inom nämndens verksamhetsområde har förlagts centralt i 
samhällsbyggnadsförvaltningens stab vilket gett en ökad flexibilitet i utnyttjandet av de 
administrativa resurserna. 
Samtidigt medför den fortsatta höga tillväxten i kommunen ett ökat behov av projektledare 
och annan specialistkompetens vilket löses genom projektfinansiering. 
Genomförda åtgärder innebär att nämnden uppnår de beslutade effektiviseringskraven. 
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1.5 Kommentarer till investeringsredovisning 
Samtliga investeringsprojekt specificeras på bilaga med kortfattad kommentar kring budget, 
utfall och projektets status. Här kommenteras projekt vars utfall 2018 överstiger 5,0 mnkr eller 
där ekonomiska avvikelser eller andra förändringar i innehåll och genomförande kan förutses. 

• 1654 Beläggningsprogram 
Beläggningsprogrammet är flerårigt och beräknas pågå till och med 2020, för att därefter 
ersättas av ett nytt program. 

• 1665 Planskildhet Vinstorpsvägen 
Under året nåddes en uppgörelse med Trafikverket som innebar att Trafikverket finansierade 
vissa delar av anläggningen. Den budgeterade totalutgiften minskade därmed från 103,1 mnkr 
till 90,9 mnkr. 

• 1703 Stationsområdet och gatorna öster om Lomma järnvägstation (Algatan med flera) 
I området pågår och planeras ett flertal åtgärder. I samband med att persontågen börjar gå i 
slutet av 2020 kommer stationsområdet att förses med en helt ny miljö. Gatorna mellan 
stationsområdet och Pilängskolan förnyas under 2018-2019 vad gäller ledningar, belysningar, 
beläggningar och trafiksäkerhet. 

• 1701 Åtgärder Vinstorpsvägen etapp 1 
På Vinstorpsvägen pågår 2018-2019 arbeten med ny cykelbana och nya hållplatser. Projektet 
kommer att fortsätta fram till Malmövägen där en rondell planeras tillsammmans med 
trafikverket. 

• 1683 Erosionsskydd tre- och fyrkantsdammarna 
Försök att handla upp och påbörja projektet under 2018 har fått skjutas framåt då inlämnade 
anbud inte kunnat inrymmas i den medgivna totalutgiften för projektet. 

1.6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare 
Skötsel av grönytor och allmän platsmark utförs av PEAB. För att säkerställa hög kvalitet och 
effektivitet på utfört arbete utförs regelbundna kontroller. Dessutom utförs minst fyra 
kontraktsmöten per år där eventuella avvikelser noteras och där fokus bland annat ligger på 
arbetsmiljö, miljöfrågor, avtalsuppföljning och verksamhetens kvalitet. Uppföljning av 
entreprenaden redovisas till nämnden två gånger per år. 

1.7 Framtid 
  
Nämnden ser stora utmaningar i kommunens fortsatt höga befolkningstillväxt. Det planeras för 
en fortsatt utveckling av bland annat bostäder och handel i Bjärred centrum, området mellan 
Bjärred-Borgeby och i Lomma Centrum Norra. Nya tågstationer planeras i Alnarp och Flädie. En 
fortsatt hög tillväxt i kommunen kommer att ställa höga krav på fortsatt utbyggd infrastruktur. 
Den spårbundna persontrafiken till Lomma station kommer att innebära nya personrörelser i 
Lomma tätort som innebär att goda kopplingar måste skapas mellan stationsområdet, Lomma 
centrum och hamnen. Hur detta kommer att utvecklas är ännu ovisst. 
Nämnden kommer, med anledning av ovan, att fortsatt genomföra ett stort antal 
infrastrukturprojekt och då ofta i samverkan med andra aktörer såsom Trafikverket och Region 
Skåne. Det är, och kommer troligtvis fortsatt vara, en hård konkurrens om kompetent personal 
inom det tekniska området såsom projektledare. För att kunna behålla och vid behov rekrytera 
ny kompetent personal måste kommunen fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare. 
Snabb teknikutveckling pågår inom personsporter både vad gäller val av bränsle och 
hjälpmedelssystem i fordonen. Den snabba utvecklingen ställer nya och oförutsägbara krav på 
infrastrukturen. El-cykeln, som kan betraktas som ett nytt fordonsslag, kan spela en avgörande 
roll för att lösa utmaningar vad gäller klimat, trafikutveckling och folkhälsa. Framgångsfaktorn 
är i vilken grad denna utveckling kan integreras i befintliga och nya gatumiljöer. 
Ett stort fokus kommer att ägnas åt klimatanpassningar samt kris- och säkerhetsberedskap. Ett 
prioriterat område utgör arbetet med skyddsåtgärder mot förändrade väder- och 
vindförhållanden. En stor utmaning framöver är att säkerställa en hållbar och klimatanpassad 
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dagvattenhantering både i befintliga och nya områden. 
  

1.8 Verksamhetsmått 
  Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2018 

Grönområden, 
skötselyta tusen 
kvm 5 164 5 108 4 911 5 524 

Gator, skötselyta 
kvm 1 589 1 604 1 575 1 288 

Gatubelysning, 
antal 
belysningspunkter 6 800 7 100 6 840 6 840 

Drift och underhåll 
av grönytor, kr/kvm 2,62 2,81 3,09 2,47 

Drift och underhåll 
av gator, kr/kvm 14,35 14,11 15,12 17,76 

Drift och underhåll, 
kr/ljuspunkt 855 756 820 855 
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