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1 Kvartalsrapport mars 2021 

1.1 Utfall/Prognos 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Fg helår 

Skattefinansierad 
verksamhet 

-17 833 -19 455 1 622 -88 144 -88 144 0 -81 550 

Fastighetsverksamhet 2 555 1 965 590 2 349 2 349 0 1 195 

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

2 290 2 307 -17 -4 280 -4 280 0 -2 848 

SUMMA -12 988 -15 183 2 195 -90 075 -90 075 0 -83 203 

Investeringar, utgift -16 234 -65 857 49 623 -239 286 -263 426 24 140 -180 610 

1.2 Verksamhet 
Pågående Corona pandemi har även präglat denna period. Verksamheten har under första 
kvartalet kunnat bedrivas utan större avvikelser. 
 
Sedan hösten 2020 har fastighetsavdelningen och tekniska avdelningen genomfört en översyn 
för att belysa arbetssätt, rutiner och organisation kring drift av grönytor och fastigheter och 
även för projekt för allmänplats och kommunala byggnader. Processen ska bidra till att skapa 
en organisation som optimerar samhällsbyggnadsprocessen när det gäller tid, resurser och 
kvalitet. 
 
Genomförda utredningar och workshoppar med medarbetare resulterade i förslaget att slå 
ihop fastighet och tekniska till en gemensam teknik- och fastighetsavdelning. Avdelningen 
kommer ha två enheter, en driftenhet och en projektenhet.  En driftchef och en projektchef 
har rekryterats internt och tekniska chefen får ett utökat mandat och blir även ansvarig för 
fastighetsfrågor. Den nya avdelningen sjösätts i maj 2021. 
 
Årets underhållsmuddring pågår. Samordningsvinster mellan hamnverksamheten och 
Lifeprojektet avseende erosionsskydd i Bjärred har medfört att en större mängd sand har 
kunnat tas upp än normalt. 
 
Nya lokalhyresavtal har tecknats med verksamheterna i Torkladan vilket innebär en succesiv 
ökning av hyran. 
  
  

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos 

Kommentar och analys av utfallet 
Utfallet för tekniska nämnden kvartal 1 är en positiv budgetavvikelse på 2,2 mnkr. 
Helårsprognos är ett bokslut i balans, utan att det i nuläget tas hänsyn till eventuella 
realisationsvinster, som nämns under fastighetsverksamheten. 
 
Skattefinansierad verksamhet 
Den skattefinansierade verksamheten har ett utfall för perioden på +1,6 mnkr, vilket främst 
beror på att kostnaderna för varor och tjänster hittills varit lägre än budgeterat. Detta kan 
delvis bero på en eftersläpning av leverantörsfakturor. Positiv avvikelse även för 
personalkostnader medan kapitalkostnaderna avviker negativt mot budget. 
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Fastighetsverksamhet 
Utfallet för perioden avviker positivt med ca 0,6 mnkr. Positiv avvikelse finns inom intäkter för 
momsbidrag, administrativa kostnader samt negativa avvikelser inom reparations- och 
elkostnader. Avvikelserna är av periodiseringskaraktär och hanteras inom årets budget. 
 
Prognos för helåret är enligt budget. Då har ingen hänsyn tagits till eventuella 
realisationsvinster vid försäljning av bostadsrätter. 
 
Avgiftsfinansierad verksamhet 
Utfallet ligger på budget för perioden. Intäkterna avviker något negativt medan kostnader för 
avskrivningar samt varor och tjänster visar en positiv avvikelse. 

 

Åtgärder för bokslut i balans. 
I nuläget bedöms det inte krävas några åtgärder för att nå ett bokslut i balans. 

 

 

1.4 Covid-19 - Coronavirus 
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. Verksamheten har inte ställt in utan ställt om och 
hittat nya sätt att lösa uppgifter och på så sätt lyckats bibehålla en fungerande verksamhet. 
 
Under perioden har konsekvenser av pandemin inneburit en del förseningar av tjänster och 
leveranser, framför allt avseende belysning, vilket har medfört att felavhjälpning avseende 
belysning har tagit längre tid än vanligt. 
 
Under perioden har en rad åtgärder genomförts som medfört ökade kostnader för 
verksamheten: 

• Utökad städning av offentliga toaletter 
• Ökade kommunikationsinsatser 
• Ökad renhållning av offentliga miljöer som till exempel stränderna 
• Ökad städning i det kommunala fastighetsbeståndet 
• Hyresgäster i särskilt ansatta verksamheter har beretts möjlighet att ansöka om 

hyresreduktion. Hittills har två ansökningar kommit in och beviljats.   
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1.5 Personaluppföljning 

 
 
Tekniska nämnden följer utvecklingen av personalnyckeltalen. När det gäller den totala 
sjukfrånvaron är trenden nedåtgående. Antalet tillsvidareanställda har ökat samtidigt som 
visstidsanställda har minskat. 
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1.6 Investeringsredovisning 
 
DP alla Lomma hamn 
Kollergångstorget och Kanaltorget kommer att färdigställas tidigare än planerat. Detta  medför 
en tidigareläggning av kostnader som prognostiseras till 2,6 mnkr, totalutgiften är fortsatt 
inom ram. 
 
Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar 
Utbyggnation pågår enligt plan och projektet prognostiseras till 5 mnkr under året. 
 
DP Bjärreds vångar etapp 1-2 
Projektet kopplat till Bjärreds vångar är i ett inledande skede och det prognostiseras inga 
investeringskostnader för projektet under 2021. 
 
Långa bryggan Bjärred  
En ansökan har skickats in till Mark- och miljödomstolen och en dom förväntas under  hösten 
2021. Därefter kommer genomförandeperioden att påbörjas och den kommer att pågå under 
september 2021 till mars 2022 i enlighet med ansökan. Prognosen för kostnader 2021 i 
projektet är i nuläget osäkra med anledning av att vi inte vet när dom meddelas och hur 
mycket som kan påbörjas och färdigställas under året. Bedömningen i dagsläget är att endast 
grundläggning av ny brygga kan genomföras i år, vilket i så fall medför att prognosen för 2021 
sänks med 4 mnkr till 10 mnkr i år. 
 
Erosionsskydd tre- och fyrkantsdammen  
Erosionsskyddet är genomfört. Omarbetningen av förfrågningsunderlaget medförde ett 
konkurrenskraftigt vinnande anbud vilket medför ett prognostiserat positivt resultat på ca 5,0 
mnkr. Totalutgiften prognostiseras i dagsläget till 13,9 mnkr mot en beslutad totalutgift på 
18,9 mnkr. Återställningsarbete kvarstår och projektet färdigställs och avslutas i år. 
 
Erosionsskydd etapp 2 (LIFE) 
Omfattningen av erosionsskyddet i projektet har förändrats under genomförandet för att 
säkerställa bidragsdelen. Detta medför att projektets totalutgift prognostiseras till ett positivt 
resultat på ca 3,5 mnkr. Genomförandet pågår och färdigställs under året. Totalutgift 
prognostiseras till 7,8 mnkr. 
 
Damm söder om Nyhemsgatan 
Projektet utgår i sin helhet då det under projekteringen framkommit att önskad effekt och 
funktion av dammen ej uppfylls i enlighet med LIFE ansökan. Beslutad totalutgift är 2 mnkr. 
 
Bjärred Centrum 
Projektet är utfört i stora delar. Det som återstår är projektering och färdigställande av torget. 
Prognosen för de delar som kvarstår under 2021 är 1,5 mnkr, Resterande kostnader kommer 
att belasta budgeten 2022, då genomförandet av torget planeras i samband med Midrocs 
färdigställande av kvarteret. 
 
Ombyggn. Hållplatser/vändplats för linje 137 
Projektet är i stort sätt klart och prognosen förväntats bli ett positivt resultat med 1,3 mnkr 
under budget. Skånetrafiken har beviljat bidrag för 75% av kostnaderna. 
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Kommunala investeringar Alnarp station 
Uppdaterad genomförande- och betalplan ger ny prognos för utfallet 2021 på 0,5 mnkr. 
Kommunala investeringar Flädie station 
Uppdaterad genomförande- och betalplan ger ny prognos för utfallet 2021 på 0,5 mnkr. 
 
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m. 
Efter anbudsutvärdering under 2020 kunde konstateras att totalutgiften för projektet kunde 
beräknas till totalt 53 mnkr, vilket var 14,5 mnkr lägre än kalkylerad totalutgift. Revideringen 
hanterades i förarbetena inför beslut om budget. 
 
Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet 
Färdigställandet är planerat till maj 2021. Förseningen beror dels på behovet av ökad 
budgetram och dels på svårighet att hitta en lämplig hyresgäst. Avtal skrevs med hyresgäst 
200904. Prognosen förväntats bli ett negativt resultat med 1 mnkr över budget med anledning 
av att den ursprungliga upphandlingen inte var hyresgästanpassad. 
 
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad 
Entreprenaden upphandlades i slutet på 2020 och har tilldelats, vilket innebär att inkomna 
anbud ryms inom beslutad totalbudget. En tidig prognos indikerar ett positivt resultat på 10 
mnkr mot totalutgiften. Beräknat färdigställande och inflyttande är i dagsläget beräknat till 
oktober 2022. Entreprenaden förväntas belasta årets budget med 10 mkr mer än avsatt för 
2021. 
 
Idrottshall, Allé / Piläng, Lomma 
En utredning pågår gällande placering av en ny idrottshall i Pilängsområdet. Omfattning och 
prognosen för färdigställande är osäker. Planerad färdigställandetid är 2025. 
 
Idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred 
Utveckling av Bjärehovsområdet pågår. Placering av idrottshallen är inte fastställd. Omfattning 
och prognosen för färdigställande är osäker. Planerad färdigställandetid är 2024. 
 
Ombyggn. Solberga till lgh (5 st) nyanlända 
Upphandlingen avbröts då inkomna anbud inte rymdes inom den beslutade totalbudgeten. En 
översyn av projektet initierades i dialog med Socialförvaltningen. Projektet föreslås utgå ur 
budgeten. 
 
Ny idrottshall Rutsborgsområdet 
Upphandling av entreprenaden förväntas genomföras under juni 2021. Idrottshallen är 
planerad att stå färdig höstterminen 2022. 
Under planeringsskedet av idrottshallen har det tillkommit en verksamhetsanpassning för 
gymnastikändamål och samtidigt föreslås ett tillägg med solceller samt effektivisering av ny- 
och befintlig ventilationsanläggning. Detta inryms inte inom beslutad budget och en 
hemställan kommer göras för utökad totalutgift. Upphandling av entreprenaden är planerad 
till juni 2021. Totalbudgeten är i nuläget utan revidering beslutad till 52 mnkr. 
 
Lomma Station 
Entreprenaden för den utvändiga reinvesteringen överklagades och med anledning av att 
bästa kvalité och prisbild erhålls under varmare väderlek flyttades entreprenaden fram till 
våren 2021. 
Under 2021 kommer framtida användningsändamål utredas. Omfattningen av anpassningen av 
lokalerna är därmed inte klarlagd, vilket medför en osäkerhet gällande tidplan, omfattning och 
planerad budget. 
Totalbudgeten kommer att föreslås utökas inom ordinarie budgetprocess. 
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1.7 Viktiga förändringar under året 
För att få en effektivare omsättning av parkeringsplatser föreslås införande av 
parkeringsavgifter och införandet går även i linje med Lomma kommuns energi- och 
klimatplan. Initialt planeras införande på Varvstorget, Sjögatan och Sandhamsgatan i Lomma 
samt Saltsjöbadsparken i Bjärred. 
 
Utifrån Socialförvaltningens behovsanalys och inventering föreslås 9 bostadsrätter samt en 
villa att avyttras och om så beslutas kommer det innebära realisationsvinster under året. 
 
Tekniska nämnden har beviljats medel ur avsatta resurser för att stärka nämnderna i arbetet 
med satsningen på trygghetsskapande resurser: 
 
Aktiviteter på otrygga platser (trygghet i offentliga miljön) har beviljats 500 tkr. 
Vid identifiering av otrygga platser ska någon typ av aktivitet kunna startas upp, en pop-up, det 
kan till exempel vara en tillfällig möblering, aktiviteter, odling, gungor, utsmyckning. 
 
Felanmälningssystem (trygghet i offentliga miljön och gemensam lägesbild) har beviljats 150 
tkr. Utveckling av befintligt felanmälningssystem är en uppskattning på vad det skulle kunna 
kosta att utöka befintligt system så det ska innefatta en interaktiv karta för att enkelt kunna 
markera var man känner sig otrygg eller var man har sett till exempel skadegörelse. 
 
För att kunna utveckla Lomma tätort samt skydda befintlig bebyggelse kommer under året ett 
klimatsäkringsprojekt initieras. 
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