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1 Delårsrapport 2020

1.1 Driftredovisning
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår

Teknisk 
verksamhet -
 skattefinansierad

-53 598 -49 712 3 886 -86 526 -85 426 1 100 -77 733

SUMMA -53 598 -49 712 3 886 -86 526 -85 426 1 100 -77 733

Investeringar, 
utgift

-77 267 -45 696 31571 -117 275 -108 253 9022 -38 405

1.2 Sammanfattning
Inom den skattefinansierade verksamheten ingår skötsel av gator, parker, lekplatser och 
stränder. Nämnden ansvarar även för trafikfrågor samt att projektera, bygga och underhålla 
gator, vägar, parker och allmänna platser i kommunen.

Utfallet för den skattefinansierade verksamheten ligger på +3,9 mnkr för perioden. Såväl 
intäkter som kostnader avviker positivt mot budget.

Under 2020 flyttades verksamhetsansvaret för bostadsanpassningsfrågor från tekniska 
nämnden till miljö- och byggnadsnämnden. Budget för bostadsanpassning föreslås flyttas från 
tekniska nämnden till miljö- och byggnadsnämnden. Frågan hanteras i kommunfullmäktige den 
10 september.

Helårsprognosen för skattefinansierad verksamhet beräknas till +1,1 mnkr. Det prognostiseras 
ett motsvarande underskott för fastighetsverksamheten, avseende 
omstruktureringskostnader.
 

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet
Utfallet för den skattefinansierade verksamheten ligger på +3,9 mnkr för perioden. Såväl 
intäkter som kostnader avviker positivt mot budget.

Både personalkostnader och kapitalkostnader har 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. I avvikelserna ingår också en positiv avvikelse på ca 0,9 
mnkr som avser bostadsanpassning. Övriga avvikelser bedöms i nuläget vara av 
periodiseringskaraktär.

Under 2020 flyttades verksamhetsansvaret för bostadsanpassningsfrågor från tekniska 
nämnden till miljö- och byggnadsnämnden. Budget för bostadsanpassning föreslås att flyttas 
från tekniska nämnden till miljö- och byggnadsnämnden. Frågan hanteras i 
kommunfullmäktige den 10 september.
 

1.4   Helårsprognos

 - Prognos
Helårsprognosen för skattefinansierad verksamhet beräknas till +1,1 mnkr.
Den positiva prognosen beror till stor del på lägre kostnader än budgeterat för vintervägar, till 
följd av den milda vintern i början på året.
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 - Åtgärder för bokslut i balans
Helårsutfallet för tekniska nämnden totalt förväntas bli en budget i stort sett i balans, då 
fastighetsverksamheten prognostiserar motsvarande underskott på 1,1 mnkr, på grund av 
omstruktureringskostnader.

Återstående del av överskottet i delårsbokslutet för skattefinansierad verksamhet anses bero 
på periodiseringseffekter, då mycket genomförande ligger i slutet på året samt att det i 
perioden finns ett överskott för bostadsanpassningsverksamheten. Det finns också en risk för 
kommande markföroreningskostnad.

 

1.5 Investeringsredovisning
Projekt Långa bryggan Bjärred 
Förstudien gällande kvalitetshöjande åtgärder är färdigställd och nytt förslag på utformning 
och ökad totalbudget föreslås i kommande budgetprocess. Förvaltningen har påbörjat 
uppdraget med ansökan till mark- och miljödomstolen. Dom beräknas komma försommaren 
2021. Byggnation i vattnet kommer troligtvis ske under perioden september 2021 till mars 
2022, vilket medför att bryggan kommer att byggas under första vintersäsongen och befintlig 
brygga planeras att rivas september 2022 till mars 2023. Detta innebär att en brygga kommer 
att finnas tillgänglig under stort sett hela projektet men med mindre begränsningar under vissa 
perioder.

Projekt Erosionsskydd tre- och fyrkantsdammen 
Två tredjedelar av byggnationen är genomförd. Omarbetningen av förfrågningsunderlaget 
samt ett lågt vinnande anbud ger ett prognostiserat positivt resultat på ca 6,0 mnkr. 
Totalutgiften prognostiseras i dagsläget till 12,9 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.
Det budgeterade hårda erosionsskyddet i projektet utgår för att säkerställa bidragsdelen av 
LIFE projektets mjuka skydd. Detta medför att projektets totalutgift prognostiseras till ett 
positivt resultat på ca 4,0 mnkr. Genomförandet beräknas ske som planerat under höst 2020 
och vår 2021. Totalutgift prognostiseras till 7,3 mnkr.

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.

Projekt DP Nians verksamhetsområde 
Exploateringen av området pågår fortsatt. Toppbeläggning av området kommer inte utföras 
2020.
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Stationsområdet i Lomma
Projektet fortskrider som planerat och kommer vara färdigställt i god tid innan trafikpåsläpp, 
en åtgärd som tillkommit under projektet är kameraövervakning över stationsområdet, 
kanalisation och master har bekostats av projektet och bedöms inrymmas inom befintlig 
totalbudget.
 
 

1.6 Mål och måluppföljning

I Lomma kommun upplever medborgarna att gator och vägar är väl underhållna och 
trafiksäkra
Resultat
Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt.
Nyckeltal: Målet mäts via SCB:s medborgarenkät gällande invånares nöjdhet av gatu- och 
väghållning samt gång och cykelvägar.
Förbättra
Under året pågår genomförandet av planerade projekt i enlighet med gällande cykelplan samt 
trafiksäkerhetsplan. Ny och bredare cykelväg planeras söder om Bjärred i kombination med 
korsningsåtgärd vid Tolvevägen. Vid Sjögräsgatan i Lomma byggs en hastighetssäkrad passage i 
anslutning till Strandskolan och cykelvägen kopplas ihop på den norra sidan av Centrumgatan. 
Arbetet fortsätter med hastighetssäkring av passager på viktiga stråk både i norra och södra 
kommundelen, bland annat pågår byggnation av tre passager i anslutning till Karstorpsvägen i 
Lomma.
Utöver ovanstående pågår även implementering av det nya långsiktiga 
beläggningsprogrammet. Under 2019 utfördes en beläggningsinventering av samtliga gator 
och cykelvägar i kommunen, vilken ligger till grund för en ny långsiktig beläggningsplan. Planen 
implementeras med start 2020.
I syfte att nå målet utförs under året utökad tillsyn inom driftentreprenad och av 
trafikanordningsplaner. Löpande utövas tillsyn av upplåtelser av allmän plats, grävarbeten 
samt trafikavstängningar, för att säkerställa att framkomlighet och trafiksäkerhet för gång- och 
cykeltrafikanter prioriteras. Tillsynen inom driftentreprenad prioriteras, framförallt avseende 
sopning, löv samt uthängande vegetation.
 

I Lomma kommun upplever medborgarna att det är tryggt, rent och fint i 
utomhusmiljön
Resultat
Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt.
Nyckeltal: Målet mäts via SCB:s medborgarundersökning och Polisens trygghetsmätning. För 
att målet ska bedömas vara uppfyllt ska ett av måtten vara uppfyllt.
Målsättningen med arbetet är att kommunens invånare och besökare ska erbjudas välskötta 
och attraktiva parker, grönområden, lekplatser och stränder.
Förbättra
I syfte att minska nedskräpning på allmän plats genomförs under året flera 
beteendepåverkande kampanjer. Åtgärder från skräpkampanj har vidtagits, bland annat har 
informationskuber placerats ut för att öka medvetenheten bland kommuninvånare om 
nedskräpningens konsekvenser. Det pågår även olika skräpmätarkampanjer, i syfte att få mer 
kunskap om nedskräpningens omfattning och ursprung. Gemensamma skräpplockardagar har 
anordnats under våren.
För att öka tryggheten bland kommuninvånarna utförs olika säkerhetsåtgärder och 
trygghetsåtgärder i utomhusmiljön. Vandalism, klotter och klistermärken i den offentliga 
miljön bidrar till otrygghet. Dessa ärenden prioriteras därför och åtgärdas skyndsamt vid 
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upptäckt. All vandalism polisanmäls. Utredning pågår av kameraövervakning på utsatta 
allmänna platser i brottsförebyggande syfte och för att öka tryggheten, till exempel vid 
stationsområdet i Lomma.
Satsningar för att öka det estetiska värdet på offentliga miljöer i form av julbelysning och 
parkmöbler pågår löpande.

Medborgarna ska uppleva att kommunen kommunicerar tydligt om stora såväl som 
små projekt och berörda blir hjälpta av den aktuella information om vad som sker i 
deras närmiljö
Resultat
Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. Målvärdet är 60% och utfallet per augusti 2020 är 85%.
Förbättra
För att förbättra för invånare och övriga aktörer pågår utveckling av geografiska informationen 
(GIS) på Lomma kommuns hemsida avseende trafikanordningsplaner och grävtillstånd. 
Handläggningen av dessa ska digitaliseras och informationen ska nå ut till invånare på ett 
tydligare sätt.
 



Helår 2020
Tekniska nämnden - Skattefinansierad verksamhet Utfall Budget Avvikelse Budget
Intäkter 6 583 6 027 556 9 764
Personalkostnader -8 203 -8 803 601 -12 817
Hyror -587 -585 -1 -878
Avskrivning och internränta -20 152 -20 423 270 -31 100
Varor, bidrag och tjänster -27 353 -29 814 2 461 -51 495
Kostnader -56 295 -59 626 3 330 -96 290
Totalt -49 712 -53 598 3 886 -86 526

Ack. 202001 - 202008




