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1 Verksamhet 

1.1 Driftredovisning 
  Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2018 

Intäkter 169 279 172 484 170 778 170 174 

Kostnader -163 346 -165 489 -168 977 -168 306 

Driftnetto 5 933 6 995 1 801 1 868 

Budgetavvikelse 1 513 167 -67  

1.2 Årets händelser 
Organisation 
Under 2017 och 2018 har en utvärdering av interhyressystemet genomförts. Resultatet har 
redovisats under 2018. Nämnden återkommer med åtgärdsförslag. 
Mottagning och integration av nyanlända 
Nämnden, har i samarbete med socialnämnden, aktivt arbetat med anskaffande av bostäder 
för nyanlända till kommunen. 
Energirådgivning 
Nämnden ansvarar för kommunens energirådgivning och utför detta i samarbete med 
Staffanstorp, Svedala och Kävlinge kommun. Samarbetet har diskuterats under året och det 
har beslutats att avbryta nuvarande samarbete under 2019. 
Investeringsprojekt 
Nämnden ansvarar även för genomförandet av investeringsprojekt inom fastighetsområdet 
där projekt färdigställts och pågår såsom: 

• Nybyggnad av Lerviks förskola (färdigställt) 
• Om-,  till och nybyggnad av Pilängskolan (pågår) 
• Fritidsgård, Bjärred (färdigställd) 

  
  

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 skall vara en arbetsplats som 
motiverar och engagerar anställda. På samhällsbyggnadsförvaltningen finns förutsättningar för 
medarbetaren både att utvecklas och utmanas i en väldigt expansiv kommun med många 
projekt i gång. 
När det gäller medarbetarnas motivation är det särskilt viktigt för 
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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 inte uppfyllt. 
Orsak & Jämförelse 
Målet är att energiförbrukningen ska minska med 2 procent (graddagskorrigerat). Resultatet 
för 2018 är 1.9 procent och snittet för de fem senaste åren är 3.0 procent. En särskild 
handlingsplan för detta är upprättad för de kommunala fastigheterna. För att kontrollera att 
energiförbrukningen minskar sker månatliga uppföljningar av samtliga fastigheter. Efter årets 
slut redovisas den slutliga sammanlagda minskningen av energiförbrukningen för samtliga 
kommunala fastigheter. 
Förbättra 
Fortsatt arbete med energieffektivisering/driftoptimering av det befintliga fastighetsbeståndet 
samt tillse att nya byggnationers energiförbrukningar ligger under kraven enligt Boverkets 
Byggregler. Energiförbrukningen i nya byggnationer ska följa det regelverk som följer av 
Miljöbyggnader - Silver. 
  

1.4 Ekonomi 

Budgetavvikelser 
Verksamheten visade ett positivt resultat på 1,8 mnkr, vilket är en negativ budgetavvikelse 
med knappt -0,1 mnkr. 
Årets intäkter är ca 0,6 mnkr högre än budget, främst med anledning av internhyror för nya 
objekt till nyanlända. 
Årets driftskostnader avviker negativt avseende reparationer med -1,0 mnkr och kostnader för 
elförbrukning med -1,5 mnkr. Årets driftskostnader avviker positivt avseende kostnader för 
underhållskostnader med 0,8 mnkr, kostnader för värme med 0,9 mnkr samt övrigt med ca 1,8 
mnkr. Totalt har under året lagts kostnader för reparationer och underhåll med ca 16,9 mnkr 
inklusive komponentinvesteringar, och 12,6 mnkr exklusive komponentinvesteringar. 
Kapitalkostnaderna visar en positiv avvikelse före avskrivningar med ca 0,2 mnkr och för 
internränta med ca 0,2 mnkr. 
Utrangering av Majas förskola har gett en negativ avvikelse med ca -2,1 mnkr. 

Prognosavvikelser 
I delårsrapporten 2018 redovisades en prognos för helåret 2018 med en positiv 
budgetavvikelse om ca 0,5 mnkr. Som framgår ovan visar utfallet för helåret en negativ 
budgetavvikelse på ca -0,1 mnkr. Orsaken till skillnaden är utrangeringen av Majas förskola 
samt positiva avvikelser på främst underhåll och värme. 

Åtgärder under året 

Effektivisering 
Översyn och förändringar inom organisationen, såsom sammanslagningar av chefstjänst, har 
inneburit en effektivisering på ca en tjänst inom den skattefinansierade delen av nämndens 
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verksamhetsområde. 
Administrationen inom nämndens verksamhetsområde har förlagts centralt i 
samhällsbyggnadsförvaltningens stab vilket gett en ökad flexibilitet i utnyttjandet av de 
administrativa resurserna. 
Åtgärderna har även haft effekt på övrig verksamhet. 
Genomförda åtgärder innebär att nämnden uppnår de beslutade effektiviseringskraven. 

1.5 Kommentarer till investeringsredovisning 
Lerviks förskola 
Projektet påbörjades under 2017 och färdigställdes under sommaren 2018. Projektet har följt 
beslutade tidsplaner och ekonomisk totalbudget. 
Pilängskolan - om-, till- och nybyggnad (inkl rivning) 
Under hösten 2017 påbörjades projektet med rivning av delar av den befintliga skolan. 
Projektet med nybyggnation har pågått under 2018 och projektet i sin helhet beräknas vara 
färdigställt under 2022. Projektet följer beslutade tidsplaner och ekonomisk totalbudget. 
Fritidsgård, Bjärred 
Projektet färdigställdes under sommar 2018. Projektet har följt beslutade tidsplaner och 
ekonomisk totalbudget. 
  

1.6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare 
Skötsel av utmiljöer 
Skötsel av utemiljöer inom kommunala fastigheter utföres av PEAB. För att säkerställa att 
avtalet efterlevs utföres regelbundna kontroller. Vidare hålls månatliga driftmöten samt 
kvartalsvisa kontraktsmöten. Uppföljning av entreprenaden redovisas till nämnden en gång om 
året. 
Lokalvård 
Lokalvården är uppdelad i två entreprenader; en i Lomma och en i Bjärred. Entreprenören i 
Lomma är Förenade Service AB och entreprenören i Bjärred är Samhall AB. För att säkerställa 
att avtalet efterlevs utföres regelbundna kontroller. Vidare hålls kvarttalsvisa kvatiltetsmöten 
samt kvartalsvisa driftmöten med respektive verksamhet. Uppföljning av entreprenaderna 
redovisas till nämnden en gång per år. 
Byggservice 
För utförande av reparations- och underhållsarbeten (bygg, målning, golv, vs, vent, el) inom 
kommunala fastigheter utföres av externa entreprenörer. För att säkerställa att arbeten 
utföres på ett avtalsenligt sätt utföres kontinuerliga kontroller. 
  

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 Bjärreds Centrum, området mellan 
Bjärred-Borgeby och i Lomma Centrum Norra. En fortsatt hög tillväxt i kommunen kommer att 
ställa höga krav på fortsatt utbyggnad av bland annat skolor, förskolor och fritidsanläggningar. 
En fortsatt utmaning för nämnden blir anskaffning av bostäder för nyanlända. 

1.8 Verksamhetsmått 
  Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2018 

Bruksarea (BRA) 
(1000-tal kvm)     

Yta totalt 134 137 139 139 

Yta, ägda 
fastigheter inkl. 
bostadsrätter 112 115 117 117 
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Intäkter, kr/kvm 1 259 1 255 1 229 1 226 

Kostnader, kr/kvm 704 706 691 699 

Kapitalkostnader, 
kr/kvm 510 498 526 514 

Planerat underhåll, 
kr/kvm 48 38 38 40 
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