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Bakgrund 

Enligt Styr- och kvalitetsystem för Lomma kommun ska varje nämnd fastställa sin 
Nämndsbudget före årsskiftet inför nytt budgetår. Budgeten ska fördelas på de 
verksamheter som ingår under respektive KF-verksamhet utifrån fastställd budget. 

Tekniska nämnden beslutade den 10 juni 2019 om budgetförslag för 2020-2023. Beslutet var 
baserat på de förutsättningar som då gällde för tilldelning av budgetram. I den fortsatta 
handläggningen har kommunstyrelsen föreslagit vissa ändringar och kompletteringar som 
därefter lagts in i förslaget. Kommunfullmäktige fattade slutligt beslut om budget 2020 den 
24 oktober 2019. 

 

Skattefinansierad verksamhet 

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet omfattar såväl förvaltning som 
förnyelse/utbyggnad av gator, vägar, parkområden, stränder och andra allmänna platser 
inom kommunen. Inom verksamheten bedrivs också energi- och klimatrådgivning samt 
bostadsanpassning. Inom skattefinansierad verksamhet ingår även den centrala 
administrationen för samhällsbyggnadsförvaltningen. Respektive nämnd och verksamhet 
belastas för de arbetsuppgifter staben utför. Inom denna verksamhet har man även ansvar 
för upphandling och genomförande av infrastrukturprojekt och andra beslutade 
investeringsprojekt. 

Nämnden framförde i sitt budgetförslag att nya rutiner införts som innebär att 
markföroreningar inte skall belasta investeringsbudgeten utan driftsbudgeten. Den 
ekonomiska konsekvensen av detta är svår att bedöma i nuläget men en grov beräkning 
landar på ca 3 mnkr/år. För att framtida kostnader inte skall påverka nämndens planerade 
verksamhet föreslogs att det avsätts 3 mnkr till KS förfogande. 

Enligt beslutad handlingsplan i Lomma kommuns naturmiljöprogram ska nämnden vidta ett 
antal åtgärder under 2020. Nämnden framförde att genomförandet innebär att nämnden 
tvingas göra omprioriteringar inom verksamheten. En mild vinter ger möjlighet till 
omprioritering i annat fall får åtgärderna prövas på nytt under 2021. 

 

Fastighetsverksamhet  

Tekniska nämnden är hyresvärd och förvaltar kommunens bebyggda fastigheter och bedriver 
om-, till- och nybyggnadsprojekt. Fastighetsverksamheten är en egen balans - och 
resultatenhet. 

Utveckling/förändring av antal hyresfastigheter som nämnden förvaltar har ökat kraftigt 
under de senaste åren vilket innebär behov av ett ökat administrativt stöd. 

Under de senaste åren har det i samarbete med socialförvaltningen bedrivits ett aktivt 
arbete för att lösa boendet för nyanlända kommuninvånare. Ett arbete som har krävt och 
fortsatt kräver stora resurser. 

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 
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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 ett antal åtgärder 
inom verksamheten. 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Inom den avgiftsfinansierade verksamheten ingår numera endast hamnverksamheten då VA 
verksamheten övergått till VA-syd. Hamnverksamheten är delvis skattefinansierad. 

Möjligheten att bedriva hamnverksamhet i Lomma inom nuvarande budgetram är på 
medellång sikt (5 år) begränsad. Framförallt beror detta på att muddringskostnaderna ökat. 
Övriga driftkostnader i hamnen förväntas vara stabila men kapitalkostnaderna i hamnen 
kommer att stiga när äldre brygganläggningar behöver bytas ut. Intäkterna kan höjas men i 
långsam takt. Cirka 2/3 av intäkterna i hamnen kommer från ett 25 årigt arrendeavtal som 
löper ut år 2033 och är svårt att ändra. Övriga intäkter kommer från kommunens båtplatser.  
En bedömning är att ca 2 mnkr saknas varje år under perioden 2020-2023. 

 

Vilka förändringar har skett sedan nämndens budgetförslag i maj/juni? 

Ramförändringar 

  
TN 

skattefin. 
verks. 

TN 
fastighetsve

rks. 

TN 
svgiftsfin. 

verks. 

Teknisk 
nämnd 

Budgetram (KS 27 mars 2019) -81 747 2 698 -2 280 -81 329 

Konsekvens av uppdaterade 
fastighetskalkyler, aug. 2019 38 -777  -739 

Tillkommande avskrivningar, netto, nivå 
2020 -1 600   -1 600 

Gata/park-tillkommande driftkostnader 
(invest.progr.) nivå 2020 -500   -500 

Justering p.g.a. förmodad höjning av 
PO-pålägg -179   -179 

Effektivisering 1 350 400  1 750 

Justering av övriga interna 
mellanhavanden 1 712   1 712 

Driftbudget (KF 24 okt 2019) -80 926 2 321 -2 280 -80 885 
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Finns det nya förutsättningar som påverkar? Hur i så fall? 

Förändring av budgetram på grund av tillkommande avskrivningar samt ökade 
driftskostnader till följd av investeringsprogrammet jämfört med 2019. 

PO-pålägg förmodas höjas från nuvarande 39,15% till 40,15% 2020. 

Justering av interna mellanhavanden avser till största delen att internräntan för 2020 har 
justerats ner i förhållande till tidigare beräkningar. 

VA SYD har aviserat en förändrad syn för en del förbindelsepunkter i avloppsnätet gentemot 
hur det hanterats före verksamhetsövergången till VA SYD. Detta kan innebära att vissa 
pumpstationer för dagvatten samt avvattning av vissa torgytor och vägar kommer att flyttas 
över till skattekollektivet. Även spillvattensystemet berörs. Exempelvis pumpstationer från 
offentliga toaletter samt enskilda verksamheter där kommunen arrenderat ut mark på sin 
fastighet skall enligt VA SYD flyttas över till skattekollektivet. Frågan är inte slutligt hanterad 
men kommer sannolikt innebära ökade kostnader för skattekollektivet både gällande drift 
och framtida investeringar om förbindelsepunkterna befästs enligt förslag. 

Under hösten har belysningsentreprenaden varit föremål för en förnyad 
konkurrensutsättning. Tilldelning av entreprenaden är utförd vilket innebär att en ny 
entreprenör tar över från och med februari 2020. Bedömningen är att entreprenaden 
kostnadsmässigt ökat med cirka 15%. 

Beslutade effektiviseringar innebär en minskad budget för den skattefinansierade delen med 
1 350 tkr samt fastighetsverksamheten med 400 tkr. 

Det har gjorts en genomlysning av PwC när det gäller huruvida upplåtelse avseende 
vattenområde med kaj- och bryggplatser samt markområde för vinterförvaring av småbåtar 
på land omfattas av skattskyldighet för moms. Bedömningen är att det utgör skattepliktig 
verksamhet. Detta innebär att moms måste redovisas även om det inte finns reglerat i 
gällande avtal. En konsekvens kan bli minskade intäkter till kommunen som bedöms till 
400 tkr. 

  

Vilka möjligheter ger den här budgeten i sin helhet? 

Beskriv eventuella omprioriteringar som möjliggör särskilda satsningar 

Tekniska nämnden har som ett av sina nämndsmål: I Lomma kommun upplever 
medborgarna att det är tryggt, rent och fint i utomhusmiljön. 

Nedskräpning i kommunen upplevs som ett ökande problem enligt polisens 
trygghetsundersökning och insatser för att motverka en ökad nedskräpning behövs. Som en 
del av detta arbete sker en utökning av antalet sopkärl samt ett ökat tömningsintervall under 
helger sommartid på välbesökta platser. Omprioritering görs genom att tillsynsintervallet av 
livräddningsutrustning justeras i enlighet med förslag från anlitad säkerhetskonsult och 
anpassning till närliggande kommuners tillsyn vilket bedöms tillräcklig för att fortsatt ha en 
hög säkerhet kring våra vatten. Minskning av antal planteringsurnor för vår, sommar och 
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höstflor kommer också ske på ett balanserat sätt och i mindre utsträckning. 

Beskriv vilka effektiviseringar som görs 

En del av funktionsentreprenaden för allmän plats är uppbyggd på att ytan är beskriven till 
en viss skötselnivå och effektiviseringar kan möjliggöras genom att klassa om ytor till mindre 
skötselintensiva vilket också kan vara positivt för den biologiska mångfalden. 

Effektivisering är också möjlig i de delar av funktionsentreprenaden som är kvantifierade 
styckevis där effektiviseringen uppnås genom att reducera antalet på ett balanserat sätt. 

Underhållet ska verka för att bibehålla värdet av anläggningen så dess livslängd bevaras. I 
denna del kan effektiviseringar ske genom att se över storlek och intervall på underhållet 
utan att i för stor grad påverka den planerade livslängden på anläggningen. 

En viktig del av effektiviseringsarbetet är uppföljning av pågående entreprenader där det 
fortsatt gäller att följa upp dessa till en värdeskapande nivå för att säkerställa att kommunen 
får utfört den tjänst som redan betalas. Det bedöms även vara värdeskapande på sikt att till 
viss del lägga mer resurser på uppföljning av driften för att inte få en överflyttning av 
kostnader till underhåll och reinvesteringar. Omvärldsbevakning och prestandajämförelser 
sker kontinuerligt för att tillförsäkra effektiva entreprenader. 

Digitalisering pågår för att minska administrationen av grävtillstånd, trafikanordningsplaner 
samt lokala trafikföreskrifter. Det medför en ökad kvalitet, förenklat förfarande för brukarna 
samt möjligheter att geografiskt spegla ut kommande och pågående arbete. 

Prioriteringar behöver i en större utsträckning tillämpas gällande förstudier och 
utredningar/rapporter. 

Fortsätta arbetet med livscykelanalyser i projekteringsskedena för att minimera 
driftintensiva och underhållskrävande lösningar. 

Minskade kostnader genom energieffektiviseringsåtgärder inom fastighetsverksamheten 
samt gatu- och parkverksamheten. 

En översyn av bemanning, organisation och arbetssätt (digitalisering) skall ge 
effektiviseringseffekter. 
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Driftbudget, sammanställning 

  

       

Driftbudget Tekniska nämnden tkr Budget 2019 Budget 2020 Förändring 

Skattefinansierad verksamhet     

Teknisk nämnd Kostnader -874 -926 -52 

Gemensamma funktioner Intäkter 2 631 1 992 -639 

  Kostnader -12 740 -11 939 801 

Bostadsanpassning Kostnader -2 384 -2 396 -12 

Gator, trafik, grönområden och 
stränder 

Intäkter 7 982 7 772 -210 

  Kostnader -78 349 -75 429 2 920 

      

Totalt  Intäkter 10 613 9 764 -849 

  Kostnader -94 347 -90 690 3 657 

  Nettokostnad -83 734 -80 926 2 808 

      

Fastighetsverksamhet Intäkter 171 375 169 192 -2 183 

  Kostnader -174 398 -166 871 7 527 

  Nettokostnad -3 023 2 321 5 344 

      

Avgiftsfinansierad verksamhet     

Hamn  Intäkter 2925 2925 0 

  Kostnader -5205 -5205 0 

  Nettokostnad -2280 -2280 0 

      

Tekniska nämnden totalt Intäkter 184 913 181 881 -3 032 

  Kostnader -273 950 -262 766 11 184 

  Nettokostnad -89 037 -80 885 8 152 
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Verksamhetsmått 

Tekniska avd Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Grönområden, 
skötselyta kvm 4 911 4 959 4 935 4 959 4 984 5 009 

Gator, skötselyta 
kvm 1 575 1 588 1 577 1 585 1 593 1 601 

Gatubelysning, 
antal 
belysningspunkter 6 840 6 910 6 925 6 985 7 025 7 075 

Drift och underhåll 
av grönytor, 
kr/kvm 3,09 3,53 3,71 3,80 3,90 3,99 

Drift och underhåll 
av gator, kr/kvm 15,12 13,30 13,68 14,02 14,37 14,72 

Drift och underhåll, 
kr/ljuspunkt 820 789 803 820 840 859 

  

  

  

  

Fastigetsavd 
Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Bruksarea 
(BRA)(1000-tal 
kvm)       

Yta totalt 139 138 139 140 143 146 

Yta, ägda 
fastigheter inkl. 
bostadsrätter 117 117 118    

Intäkter, kr/kvm 1 129 1 216 1 256 1 290 1 374 1 365 

Kostnader, 
kr/kvm 691 694 722 722 730 723 

Kapitalkostnader, 
kr/kvm 526 543 514 548 582 565 

Planerat 
underhåll, kr/kvm 38 40 50 50 50 50 
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Avstämning med fastställd budget per KF-verksamhet 

Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2020 den 24 oktober 2019. Driftbudgeten 
beslutades per kommunfullmäktigeverksamhet (KF-verksamhet) enligt nedan. 

KF-verksamhet / 
Nettokostnad (tkr) Av KF fastställd budget Nämndsbudget Förslag omdisponering 

Teknisk verksamhet, 
skattefinansierad -80 926 -80 926 0 

Teknisk verksamhet, 
fatsighetsverks. 2 321 2 321 0 

Teknisk verksamhet, 
avgiftsfinansierad -2 280 -2 280 0 

Teknisk nämnd -80 885 -80 885 0 

 

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott förslår tekniska nämnden att antaga budgetförslaget 
enligt beskrivning. 
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