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1 Månadsuppföljning okt 2020 

1.1 Utfall/Prognos 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Utfall Budget Avvikels
e 

Prognos Budget Avvikels
e 

Fg helår 

Skattefinansierad verksamhet -63 313 -67 935 4 622 -83 096 -84 196 1 100 -77 733 

Fastighetsverksamhet 5 117 5 761 -644 773 2 321 -1 548 12 476 

Avgiftsfinansierad verksamhet -1 354 -1 688 334 -2 280 -2 280 0 -4 991 

SUMMA -59 550 -63 862 4 312 -84 603 -84 155 -448 -70 248 

Investeringar, utgift -136 
090 

-191 
323 

55 233 -207 
185 

-230 
309 

23 124 -117 
282 

 

1.2 Verksamhet 
• På grund av rådande pandemi har fler människor nyttjat och vistats i det allmänna 

rummet vilket har ägnats stort fokus. 
• Pandemin påverkar också verksamheten gällande drift och underhåll samt utredningar 

och projekt. Vi ställer inte in, vi ställer om och hittar nya sätt att lösa våra uppgifter. 
• Under 2020 flyttades verksamhetsansvaret för bostadsanpassningsfrågor från tekniska 

nämnden till miljö- och byggnadsnämnden och i september flyttades även budget 
efter beslut i kommunfullmäktige den 10 september. 

• På fastighetsavdelningen har det påbörjats ett utvecklingsarbete gällande organisation 
och verksamheten i stort. 
 

  

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos 

Kommentar och analys av utfallet 
Resultatet totalt för tekniska nämnden visar en positiv avvikelse för perioden på 4,3 mnkr. 
 
Skattefinansierad verksamhet 
Utfallet för den skattefinansierade verksamheten ligger på +4,6 mnkr för perioden. Såväl 
intäkter som kostnader avviker positivt mot budget. 
Både personalkostnader och kapitalkostnader visar positiva avvikelser. Den största positiva 
avvikelsen finns dock på kostnader för varor och tjänster. En stor avvikelse återfinns på 
vintervägar, som avviker med 1,0 mnkr samt finns det i nuläget medel kvar för oförutsett 
såsom markföroreningskostnader. Dessa är det dock planerat för under de månader som 
återstår. Det finns också avvikelser av periodiseringskaraktär. 
 
Helårsprognosen för skattefinansierad verksamhet beräknas till +1,1 mnkr. 
 
Avgiftsfinansierad verksamhet 
Den avgiftsfinansierade verksamheten (hamnen) visar en positiv avvikelse på 334,0 tkr för 
perioden. 
Både intäkter och kostnader visar ett positivt utfall. Det positiva utfallet beror dels på 
samordningsvinster med Lifeprojektet, där man inom ramen för projektet kunnat ta upp mer 
sand, dels på att årets underhållsmuddring fick avbrytas något tidigare än planerat, på grund 
av väderomständigheter. 
Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiseras med en budget i balans. 
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Fastighetsverksamhet 
Utfallet för perioden är en negativ avvikelse jämfört med budget på - 0,6 mnkr. Avvikelsen är 
av periodiseringskaraktär, främst avseende intäkterna. 
Helårsprognosen för fastighetsavdelningen beräknas bli +0,8 mnkr, vilket är en negativ 
avvikelse jämfört med budget på 1,5 mnkr. Avvikelsen beror dels på 
omstruktureringskostnader på 1,1 mnkr, dels på högre avskrivningar jämfört med budget på 
0,4 mnkr. 
  

Åtgärder för bokslut i balans. 
Helårsutfallet för tekniska nämnden totalt förväntas i nuläget bli ett underskott på cirka 
400 tkr. 
 
Fastighetsverksamheten prognostiserar ett underskott på cirka 1,5 mnkr beroende på 
omstruktureringskostnader samt högre kostnader för avskrivningar än budgeterat, medan 
skattefinansierad verksamhet prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr och avgiftsfinansierad 
verksamhet förväntas få ett utfall i balans med budget. 
 
Avseende underskott på ca 400 tkr på grund av högre avskrivningar än budgeterat för 
fastighetsverksamheten planeras för närvarande inga åtgärder. 

 

1.4 Covid-19 - Coronavirus 
Under perioden har en rad åtgärder genomförts som medfört ökade kostnader för 
verksamheten. 

• Utökad städning av offentliga toaletter 
• Kommunikationsinsatser har genomförts 
• Ökad renhållning av offentliga miljöer som till exempel stränderna 
• Införande av gågata på Kajgatan i Lomma som ett led i att fler människor förväntades 

tillbringa sommaren i Sverige. Restauranger och Caféer utmed gatan fick möjlighet att 
utöka sina uteserveringar för att klara avståndkraven 

• Ökad städning i kommunala fastighetsbeståndet 
  

1.5 Investeringsredovisning 
Dp Bjärred centrum 
Ligger före plan vilket innebär att mer medel kommer att användas 2020 än vad som är 
budgeterat. Totalutgift oförändrad. 
 
Erosionsskydd tre- och fyrkantsdammen  
Anläggningen är färdigställd och det som återstår är en del återställningsarbete. 
Omarbetningen av förfrågningsunderlaget samt ett lågt vinnande anbud ger ett prognostiserat 
positivt resultat på cirka 4,9 mnkr. Totalutgiften prognostiseras i dagsläget till 14 mnkr mot en 
beslutad totalutgift på 18,9 mnkr. 
 
Erosionsskydd etapp 2 (LIFE) 
Lifeprojektet är ett forskningsprojekt med syfte att pröva nya lösningar mot kusterosionens 
negativa effekter. Life Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och 
ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Projektets resultat ska ge ett underlag 
för att utveckla långsiktigt hållbara strategier för framtiden. Därmed är erosionsskyddets 
livslängd och effekt över tid osäker och kommer att följas upp kontinuerligt. 
 



Tekniska nämnden, 10. Månadsuppföljning okt 2020 5(5) 

Det budgeterade hårda erosionsskyddet i projektet utgår för att säkerställa bidragsdelen av 
LIFE projektets mjuka skydd. Detta medför att projektets totalutgift prognostiseras bli 7,3 mnkr 
istället för 11,3 mnkr, det vill säga 4,0 mnkr lägre. Genomförandet beräknas ske som planerat 
under höst 2020 och vår 2021.  
 
Damm söder om Nyhemsgatan 
Projektet senareläggs till 2021 på grund av förseningar hos ledningsägaren. 
 
Projekt Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp1 
En del av de planerade projekten i cykelplanen för 2020, vilka angränsar till järnvägen, kommer 
inte genomföras under året, eftersom trafikverket inte medgivit dessa. Dialog med trafikverket 
om förändrad utformning pågår, men tillstånd kommer troligtvis ej kunna erhållas 2020. Detta 
innebär att utfallet för budgeterad investering kommer bli lägre 2020. 
 
Mellanstadieskola inom Allé- och Pilängsområdet - nybyggnad 
Efter anbudsutvärdering kan konstateras att totalutgiften för projektet beräknas till totalt 53,0 
mnkr, vilket är 14,5 mnkr lägre än tidigare förslagen totalutgift. 
 
Ombyggnad av före detta stationen i Bjärred  
Ombyggnaden kommer att bli försenad i förhållande till tidigare planering. Färdigställandet är 
planerat till april månad 2021. Förseningen beror delvis på behovet av ökad budgetram och 
dels på utmaningen att hitta en lämplig hyresgäst under rådande omständigheter. Avtal skrevs 
med hyresgäst 2020-09-04. 
 
Ombyggn. Solberga till lgh 
Upphandling av entreprenaden avbruten då inkomna anbud inte ryms inom beslutad 
totalbudget. 
Projektet föreslås omarbetas i samråd med Socialförvaltningen. En livscykelkostnadskalkyl 
kommer upprättas för området. Eventuella revideringar och förändrad omfattning behandlas i 
ordinarie budgetprocess. 
 
Ombyggnad av stationen i Lomma 
Upphandlingen gällande utvändiga åtgärder blev överklagat vilket medfört förseningar i den 
planerade tidsplanen, utförandet planeras att genomföras våren 2021. 
  
För mer information kring investeringar se separat investeringsbilaga. 
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