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1 Månadsuppföljning okt 2019 

1.1 Utfall/Prognos 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår 

Skattefinansierad 
verksamhet 

-68 915 -55 996 12 919 -83 734 -79 534 4 200 -75 668 

Fastighetsverksamhet 1 678 19 403 17 725 -3 023 13 137 16 160 1 801 

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

-1 698 -2 510 -812 -2 280 -4 780 -2 500 -3 334 

SUMMA -68 935 -39 103 29 832 -89 037 -71 177 17 860 -77 201 

Investeringar, utgift -122 945 -93 337 29 608 -147 534 -135 502 12 032 -163 133 

1.2 Verksamhet 
Skattefinansierad verksamhet 
Lomma kommun planerar för stora infrastrukturförändringar och tillkomsten av flera nya 
kommunala anläggningar såsom stationsområdet i Lomma, ombyggnad av Vinstorpsvägen och 
utveckling av Bjärred och Lommas centrala delar. 
Början på året har präglats av normala väderförhållanden avseende stormar och nederbörd. 
 
Avgiftsfinansierad verksamhet 
I Lomma hamn ökar uppgrundningen av sand vid inseglingsrännan, vilket framöver kan 
innebära ökade muddringskostnader för att kunna bibehålla seglingsbart djup. Hantering av 
muddermassor är fortsatt komplicerad och kostsam då tillgängliga deponier är få. 
Året har präglats av verksamhetsövergången till VA SYD den 1 januari 2019. 
 
Fastighetsverksamhet 
Byggandet av Pilängskolan fortlöper enligt plan. 
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 ett antal åtgärder inom verksamheten. 

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos 

Kommentar och analys av utfallet 
Skattefinansierad verksamhet 
Den totala budgetavvikelsen för skattefinansierad verksamhet per oktober är +12,9 mnkr. 
Personalkostnaderna ligger 1,3 mnkr lägre än budget beroende på föräldraledigheter och 
vakanta tjänster. Kapitalkostnaderna är 2,4 mnkr lägre än budget, då investeringarna skett i en 
långsammare takt än vad som budgeterats. Kostnaderna för köpta tjänster ligger fortsatt lägre 
än budget för perioden med 9,3 mnkr, på grund av avvikelser inom bostadsanpassning, 
säsongsvariationer inom gata/parks aktiviteter, mild vinter, ännu ej utbetalda kostnader för VA 
(dagvattenhantering allmän plats och utbyggnad på landsbygden) samt ännu ej utnyttjade 
förvaltningsreserver. 
Budgetavvikelsen för skattefinansierad verksamhet förväntas bli +4,2 mnkr för helåret 2019. 
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Fastighetsverksamhet 
Utfallet för perioden är en positiv avvikelse jämfört med budget på +17,7 mnkr. Utfallet beror 
främst på en realisationsvinst på 17,9 mnkr, avseende försäljning av Pilängsbadet. 
Helårsprognosen för fastighetsavdelningen beräknas bli +13,1 mnkr, vilket innebär en positiv 
avvikelse jämfört med budget på 16,2 mnkr. Avvikelsen beror på nämnda realisationsvinst men 
har samtidigt påverkats negativt av en utrangeringskostnad på 2,7 mnkr, som inte är 
budgeterad. Den avser avveckling av Emils förskola. Dessutom finns en positiv post när det 
gäller driftskostnaderna på 1 mnkr, som avser en anpassning av årets medel för underhåll. 
 
Avgiftsfinansierad verksamhet (Hamnen) 
Den avgiftsfinansierade verksamheten har ett resultat till och med oktober på -2,5 mnkr, vilket 
innebär en budgetavvikelse på -800 tkr. 
Intäkterna för verksamheten ligger på budget. I kostnaderna ingår personalkostnader samt 
driftskostnader för de första månaderna 2019, avseende personal som tidigare tillhört VA-
verksamheten. Kostnad för köpta tjänster är 700 tkr högre än budget. En del av dessa 
kostnader är hänförliga till VA och kommer att faktureras VA Syd. 
Årets resultat för den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiseras till ett underskott på -
2,5 mnkr. Detta förväntade underskott avser kostnader för bortforsling och deponering av 
muddermassor samt omstruktureringskostnader för VA verksamheten. Kostnader som avser 
VA-verksamhet 2019 ska faktureras VA Syd. 
  

Åtgärder för bokslut i balans. 
Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 17,9 mnkr för nämnden totalt. Utfallet beror 
på en realisationsvinst på 17,9 mnkr avseende försäljning av Pilängsbadet. 
Undantar man försäljningen av Pilängsbadget är prognosen för hela nämnden en budget i 
balans. Dock är det avvikelser inom respektive KF verksamhet. 
Inom den skattefinansierade verksamheten prognostiseras en positiv avvikelse på 4,2 mnkr. 
Inom fastighetsverksamheten prognostiseras en positiv avvikelse på 13,1 mnkr. Undantar man 
försäljningen av Pilängsbadet  prognostiseras en negativ avvikelse på 1,7 mkr. Anledningen till 
underskottet är en ej budgeterad tillkommande kostnad på grund av utrangering av Emils 
förskola. Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-19 §118 att nedskrivningen av Emils förskola 
ryms inom tekniska nämndens budget. För att minimera underskottet inom denna kf 
verksamhet har nämnden prioriterat bort ett antal planerade underhållsåtgärder. 
Inom taxefinansierad verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse på 2,5 mnkr. Det 
prognostiserade underskottet beror på kostnadsökningar inom muddringsverksamheten. En 
långsiktig lösning på muddringsproblematiken är nödvändig. En kortsiktig möjlighet är att 
innovativa lösningar inom upphandling, mellanlagring och andra tekniska lösningar kan 
användas. Utredning pågår. 
  

1.4 Effektivisering 
Översyn och förändringar inom organisationen, såsom sammanslagningar av chefstjänster, 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, detta löses dock genom 
projektfinansiering. 
Genomförda åtgärder innebär att nämnden uppnår de beslutade effektiviseringskraven. 
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1.5 Personaluppföljning 

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade 
årsarbetare 

 
Sjukfrånvaron har haft en sjunkande trend under större delen av året och ligger för närvarande 
under tre procent. 

 
Antalet årsanställda har minskat på grund av att VA verksamheten övergått till VA-syd. 
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Periodvis tar tekniska nämnden in specialkompetens såsom tillfälliga projektledare eller andra 
specialistkompetenser. 

 
  
  

1.6  Investeringsredovisning 
Stationsområdet i Lomma 
Projektet avser ombyggnad av befintliga lokalgator och grönområden till nytt stationsområde 
med tillhörande körbanor, parkeringsytor, gångbanor, GC-banor, torgytor, cykelparkering och 
parker innehållandes byggnadsverk. Projektet omfattar även ny belysningsanläggning och ny 
Va-anläggning. 
Efter en utdragen ansökningsprocess har Lomma kommun beviljats ett statligt stöd på 3,9 
mnkr. 
Projektet håller utsatt tidplan och entreprenaden påbörjades i oktober. 
 
DP Bjärred C  
Genomförande av detaljplan. Syftet är att med nybyggnad och gatuomläggning utveckla ett 
attraktivare centrum, knyta ihop Bjärred och skapa en väldefinierad mötesplats. 
Projektering pågår dels för den allmänna platsen inom detaljplanen men även för en tillfällig 
hållplats norr om Bjärreds centrum som kommer vara i drift under byggtiden. 
VA SYD har aviserat att Lomma kommun själv får stå för avledning av dagvatten med 
tillhörande ledningsnät till avsatt förbindelsepunkt, dels för torgytan men även den centralt 
böjda allmänna vägen. Frågan är inte slutligen hanterad, men om så blir fallet att Lomma 
kommun själv får investera i denna del av ledningsnätet finns inga kalkylerade medel för 
ändamålet i nuvarande totalbudget. 
 
DP Sjögräsgatan 
Genomförande av detaljplan. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för park, torg, 
teknisk anläggning samt uppförande av ny skolbyggnad (Strandskolan, uppförd). Området 
ligger i södra Lomma i området runt Folkets hus. Skapa ökad framkomlighet, avsmalning av 
Karstorpsvägen, GC-väg på ömse sidor av Karstorpsvägen vilket medför en förbättrad 
trafiksituation i området. 
 
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga 
Tekniska nämnden har uppdragit åt förvaltningen att utföra en förstudie avseende att ta fram 
olika förslag gällande kvalitetshöjande åtgärder för bryggan. Nuvarande totalbudget är baserad 
på en ersättningsbrygga likt befintlig. 
Det har i ett tidigt skede klarlagts att miljödom kommer krävas vilket medför ökade risker 
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gällande genomförandetiden då projektet blir beroende av handläggningstider hos domstolen 
som i dagsläget uppgår till ca 12 månader. Arbetet med att förbereda ansökan har påbörjats. 
 
Trafikåtgärder Södra Västkustvägen/Tolvevägen i Bjärred 
Sträckan utgör en del av ett viktigt regionalt pendlingsstråk för cykeltrafik mellan Lomma och 
Bjärred. Stråket är utpekat som ett stråk med stor potential i det regionala huvudnätet för 
arbetspendling. Det är även en skolväg för framförallt barn från Habo Ljung, som går i skola i 
Bjärred. Den befintliga gång- och cykelbanan på sträckan är smal och Södra Västkustvägen 
trafikeras av mycket fordonstrafik, speciellt under den tid då även skolbarn rör sig på sträckan. 
Enligt senaste cykelräkningen (2017) cyklar nästan en tredjedel av cyklisterna på bilvägen, och 
inte på befintlig cykelbana. 
Statlig medfinansiering från trafikverket är beviljat för projektet vilket uppgår till 10 mnkr. 
Projektering pågår. 
Den kritiska linjen för att kunna hålla tidplanen är behovet av markåtkomst längs med 
sträckningen. Mark och exploatering arbetar med uppgiften. 
 
Cirkulationsplats Malmövägen, Medfinansieringsprojekt utförare Trafikverket 
Inkomna anbud låg högre än budgeterat. Ett tilläggsavtal tecknades mellan kommunen och 
Trafikverket som innebär att Lomma kommun delfinansierar projektet med en fast summa på 
4,2 mnkr. I projektet har det på grund av okända föroreningar samt tillkommande arbeten med 
ledningsomläggningar tillkommit ytterligare kostnadsökningar vilket dock inte påverkar 
kommunens utgifter. 
 
Parkourbana 
Parkourbanan är färdigställd och drifttagen. Utfallet visar på att budgeten är överdragen med 
ca 200 tkr. Orsaken till överdraget är ny lagstiftning om fallskydd och lokalt högt vattenflöde 
vid schaktning som inte kunde förutses vid projektering. För att minimera överdrag har 
alternativa lösningar implementerats för att undvika ytterligare tilläggskostnader, t ex 
masshantering inom närområdet. 
I övrigt se bilaga tekniska nämnden investeringsrapport 2019. 
 
Löddesnässkolan om- och tillbyggnad 
Projektet omfattar ombyggnad av befintliga slöjdsalar till matsal samt nybyggnad för trä- och 
textilslöjd. Ny totalutgift är beslutad i budget för 2019 och 2020. Byggnationen är påbörjad och 
beräknas att vara färdigställd under sommaren 2020. Projektet följer beräknad budget och 
tidsplan. 
 
Pilängskolan  
Projektet omfattar nybyggnad av skola. Ny totalutgift är beslutad för tidsperioden 2017 - 2021. 
Etapp 1 (huvudbyggnad) är färdigställd och byggnationen av etapp 2 (specialsalar) pågår. 
Byggnationen är beräknad att vara färdigställd i sin helhet under 2021. Projektet följer 
beslutad budget och tidplan. 
 
Trollets förskola 
Projektet omfattar om- och tillbyggnad för tillagningskök. Ny totalutgift är beslutad för 2020. 
Entreprenadupphandling pågår. Byggnationen är beräknad av vara färdigställd under 
sommaren 2020. Projektet följer beslutad budget och tidplan. 
 
Amfi-teater (Lomma) 
Projektet omfattar nybyggnation av utescen med dansgolv. Framtagning av förfrågnings- 
underlag pågår. Projektet finansieras i huvudsak av Leader Lundaland. Viss oro föreligger 
avseende de ekonomiska ramarna. 
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Idrottshall Rutsborg 
Projektet omfattar nybyggnad av idrottshall inom Rutsborgsområdet. Förprojektering pågår. 
Byggnationen är beräknad att påbörjas under 2021 och vara färdigställd till sommaren 2022. 
 
I övrigt se bilaga tekniska nämnden investeringsrapport 2019.  
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