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KOMMUNSTYRELSENS
ORDFÖRANDE HAR ORDET

KOMMUNSTYRELSENS
ORDFÖRANDE HAR ORDET

Anders Berngarn, Kommunstyrelsens ordförande

Sammantaget var 2016 ett 
mycket bra år med stor 
kostnadsmedvetenhet och 
ett mycket starkt resultat.  

För att erbjuda verksam-
heter med mycket hög 
kvalitet, har vi tagit beslut 
om mål med väldigt hög 
ambitionsnivå. Detta har 
inneburit att vi har ett an-
tal mål som vi inte når fullt 
ut, däribland målen för god 
ekonomisk hushållning. 

Kommunens finansiella 
ställning är god, men de 
närmaste årens stora in-
vesteringsvolym i kombina-
tion med ett relativt litet budgeterat överskott, kommer 
att fordra mycket uppmärksamhet och åtgärder för att 
detta inte på sikt ska urholka kommunens starka ekono-
miska ställning och låga skatt.

Lomma kommun har mellan åren 2006 - 2016 växt be-
folkningsmässigt med 23,7%. Detta ställer stora krav på 
utbyggnad av kommunal service, vilket innebär en fort-
satt hög investeringstakt. Under året har en rad inves-
teringsprojekt startat eller färdigställts. Första spadtagen 
för Strandskolan och Karstorpskolan, som båda ska stå 
klara höstterminen 2017, togs under våren. Planeringen 
för Lerviks förskola startade och beräknas stå färdig 
höstterminen 2018. Den nya gång- och cykeltunneln un-
der järnvägsspåret i Lomma invigdes i början på hösten 
och i slutet av året invigdes även gång- och cykelvägen 
mellan Bjärred och Flädie. Arbetet med den planskilda 
korsningen under järnvägen på Vinstorpsvägen, som ska 
möjliggöra Pågatågstrafik, startade under året och beräk-
nas vara färdig i slutet av 2017. 

Lomma kommuns utvecklingsarbete är föremål för ett 
stort intresse i vår omvärld, där vi har fått många positiva 
omdömen. Kommunen hamnade mycket högt i Statistis-
ka centralbyråns medborgarundersökning gällande hur 
nöjd man är med att bo och leva i kommunen. Resulta-
ten visar att invånarna, avseende kommunen som plats 
att leva och bo i, är de mest nöjda bland samtliga kom-

muner som deltagit. Gäl-
lande hur nöjda invånarna 
är med hur kommunen 
sköter sina verksamheter 
hamnade Lomma kommun 
på andra plats bland delta-
gande kommuner. 

Vi lägger som vanligt väldigt 
mycket fokus på miljöarbe-
tet i kommunen och detta 
har resulterat i mycket upp-
märksamhet. 2016 var Lom-
ma kommun en av fem fina-
lister som tävlade om titeln 
”Årets Håll Sverige Rent-
kommun” och hamnade 
på en fjärde plats. När det 
gäller avfallshantering blev vi 

fjärde bästa kommun i Sverige, för andra året i rad blev 
vi utsedda till näst bästa kommun vad gäller klimatanpass-
ning och Sveriges näst bästa miljökommun. Att vi behåller 
vår höga placering i bästa miljökommun är ett bra betyg 
på att vi arbetar brett och gediget med miljöfrågorna. 

Lomma kommun rankades som landets tredje bästa 
kommun i Sveriges Kommuner och Landstings jämfö-
relse av trygga och säkra kommuner och på en första 
plats i Skåne. Lomma kommun behöll sin position som 
en av landets bästa skolkommuner när kommunen un-
der året rankades som årets skolkommun av Lärarnas 
Riksförbund. 

De viktigaste bekräftelserna på vår kvalitet får emel-
lertid personal och uppdragstagare varje dag, i mötet 
med elever, föräldrar, vårdtagare och anhöriga. Det är få 
kommuner som kan uppvisa så god verksamhet inom 
alla viktiga sektorer. Visst finns det fel, brister och tillkor-
takommanden, men personalens och uppdragstagarnas 
förmåga att ta sig an dessa och nya utmaningar ger an-
ledning till glädje och tillförsikt.

Detta motiverar en stor eloge till all kommunens perso-
nal, alla uppdragstagare och alla nämnder för en mycket 
bra genomförd verksamhet, där kvalitetsmedvetenhet 
och medborgaruppdraget kunnat förenas med god hus-
hållning.
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Kommunkoncernen omfattar Lomma kommun med 
dess nämnder samt företag som kommunen på grund av 
andelsinnehav har ett bestämmande eller ett betydande 
inflytande över. 

Bestämmande inflytande uppnås vid mer än 50 % röst-
innehav i företagets beslutande organ. Ett sådant företag 
kallas dotterbolag.

Betydande inflytande uppnås vid mer än 20 % och upp 
till 50 % röstinnehav i företagets beslutande organ. Ett 
sådant företag kallas intresseföretag.

I kommunkoncernen ingår Lomma kommun, Lomma 
Servicebostäder AB (LSAB) med 100 %, Lomma Uthyr-
ningsfastigheter AB med 100 %, och AB Malmöregionens 
avlopp med 40 %. 

ORGANISATIONSÖVERSIKT

Ej konsoliderade organisationer
Kommunen har även inflytande i fler företag och före-
ningar. Omfattningen och väsentlighetsprincipen har varit 
vägledande vid bedömningen att följande organisationer 
inte skall räknas med i den sammanställda redovisningen:

•	 Sydvästra	Skånes	avfalls	AB	3,50	%
•	 Sydvatten	AB	2,33	%
•	 Kraftringen	AB	2,11	%
•	 Kommunassurans	Syd	Försäkrings	AB	1,88	%
•	 Kommuninvest	EK	förening	0,26	%
 

Kommunfullmäktige
 M S Fp C MP SD Kd  
 21 10 5 2 3 3 1  

KommunstyrelsenÖverförmyndare

Revision

Valnämnd Lomma Servicebostäder AB 100 %

Lomma Uthyrningsfastigheter AB 100 %

AB Malmöregionens Avlopp 40 %

Barn- & utbildningsnämnd

Kultur- & fritidsnämnd

Socialnämnd

Teknisk nämnd

Miljö- & byggnadsnämnd

Nämnder Bolag
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ÅRETS HÄNDELSER
HÄNDELSER/AKTIVITETER

Många nystartade företag - Lomma kommun pla-
cerar sig som näst bäst i Skåne när det gäller antal nystar-
tade företag i kommunen. 

Trygg kommun - Lomma kommun hamnar åter 
på en tredje plats nationellt och första plats i Skåne, 
vad gäller Sveriges kommuner och landsting (SKL) och 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB)
öppna jämförelser inom området trygghet och säker-
het.

Ny utförare av vård och omsorg - Frösunda Om-
sorg AB tog över driften av Jonasgården, Strandängsga-
tan, Vega och Orion, medan Attendo Sverige AB tog 
över driften av hemtjänsten i Lomma och Bjärred, med 
början 1 mars 2016. 

Integrationsmöten - Engagemanget bland kommu-
nens invånare var stort när det gällde frågan om hur 
kommunen arbetar för att ta emot människor på flykt. 
Under våren hölls det informationsmöten med fokus på 
integration och utvecklingen i kommunens skolor.

Nya skolor -  Lomma kommun växer, med nya skolor 
som följd. Den 3 och 4 maj togs första spadtagen till 
nya Karstorpsskolan och Strandskolan i Lomma. Båda 
ska stå klara höstterminen 2017. 

Fairtrade City - Lomma kommun blev åter omdiplo-
merade till att vara en Fairtrade City. Genom att vara 
en Fairtrade City vill Lomma kommun visa att kom-
mun, näringsliv och ideella organisationer kan leva upp 
till etiska krav när det gäller utbud och konsumtion av 
varor.

Trygghetsdagar - Den 17 och 18 maj 2016 arrange-
rade Lomma kommun trygghetsdagar för årskurs 7, ett 
årligt återkommande arrangemang i samarbete med 
Polisen och Räddningstjänsten.

Miljökommun - Lomma kommun utsågs för andra 
året i rad till näst bästa miljökommun av tidningen Ak-
tuell Hållbarhet.

Lommafesten - Provsmakning av skolmat, fågelskåd-
ning och gratis cykelhjälmar var några aktiviteter som 
erbjöds av Lomma kommun under den traditionella 
Lommafesten, som anordnas av Lomma Event. 
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ÅRETS HÄNDELSER Klimatanpassning - Lomma kommun kom på 
andra plats i en kartläggning av Sveriges kommu-
ners arbete med klimatanpassning som IVL Svens-
ka Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har gjort.  
Syftet med kartläggningen är att få en överblick över 
hur långt kommunerna kommit i sitt arbete med klima-
tanpassning, samt att tydliggöra vilka utmaningar och 
behov kommunerna står inför.

El-cykel - Under sommaren fick kommunens invånare 
möjlighet att låna el-cykel av Lomma kommun en vecka 
för att uppleva fördelarna med att pendla med cykel!

Bra på avfallshantering - I Avfall Sveriges statistik 
hamnade Lomma kommun som fjärde bästa kommun 
vad gäller avfallshantering. En ny renhållningsordning, 
ett strategiskt dokument för avfallshantering 2016-
2020, presenterades.

MFF akademi - Tillsammans med Malmö FF star-
tade Lomma kommun fotbollsakademier i Bjärred och 
Lomma, med avspark höstterminen 2016. Akademi-
konceptet är framtaget av Malmö FF och syftar till att 
låta högstadieungdomar göra en satsning på fotboll i 
kombination med skolarbetet. 

Inspiration Lomma - Den 15 augusti bjöds kommu-
nens pedagoger in till Inspiration Lomma, en arena för 
möten, utveckling och samtal. 

Ökar stort - Folkmängden fortsätter att öka i Lomma 
kommun, som är en av de snabbast växande kommu-
nerna i landet. Vid årsskiftet 16/17 var antalet invånare 
23 887 enligt Statistiska Centralbyrån.

Årets skolkommun - I Lärarnas Riksförbunds årliga 
sammanställning hamnade Lomma kommun i topp. I 
fem kriterier (elevresultat, resursanvändning, likvärdig-
het, lärarbehörighet och lärarlöner) jämförs Sveriges 
kommuner och här placerar sig Lomma kommun på 
första plats. I Lärarförbundets ranking kom Lomma 
kommun på plats 22 av 290 kommuner.

Ny gång- och cykeltunnel - den 23 september in-
vigdes den nya gång- och cykeltunneln under järnvägs-
spåret i Lomma. Musik från Kulturskolan och invignings-
tal på hög nivå av Anders Berngarn, kommunstyrelsens 
ordförande och Lars Sätmark, projektledare Trafikver-
ket med hjälp av Räddningstjänstens nya kombifordon.

Dagverksamhet - I september invigdes en komplet-
terande dagverksamhet på Strandängsgatan i Lomma, 
som vänder sig till personer med demensdiagnos. Målet 
med verksamheten är att bibehålla och stimulera de 
funktioner som brukaren har.

Trygghetsskapande åtgärder - Kommunen och 
polisen har sedan flera år ett samarbete kring brottsfö-
rebyggande och trygghetsskapande åtgärder och avgav 
2016 gemensamma ”medborgarlöften” om insatser för 
ökad trygghet. Under året hölls Informationsträffar om 
grannsamverkan och märk-DNA.

Ny gång- och cykelväg mellan Bjärred och Flä-
die - den 22 december öppnades den nya gång- och 
cykelvägen mellan Bjärred och Flädie.
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VART GICK SKATTEPENGARNA?

SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR…

78,6 % Skatter och generella statsbidrag 
 
  9,8 % Bidrag

  7,6 % Taxor och avgifter

  4,0 % Övriga intäkter

39,18 kronor till för- och grundskoleverksamhet

 15,01 kronor till teknisk verksamhet

 13,60 kronor till hälsa, vård och omsorg

 8,02 kronor till gymnasieskola och vuxenutbildning

 7,49 kronor till kommunövergripande verksamhet

 5,44 kronor till årets överskott

 3,71 kronor till LSS-verksamhet

 3,26 kronor till individ och familjeomsorg

 1,82 kronor till fritidsverksamhet

 1,79 kronor till kulturverksamhet

 0,40 kronor till plan- och byggverksamhet

 0,28 kronor till miljö- och hälsoskyddsverksamhet

… OCH 100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN  
ANVÄNDES UNDER 2016 SÅ HÄR:

Skatter och 
generella 

statsbidrag 
78,6%

Taxor och avgifter 
7,6 %

Övriga intäkter 
4,0 %

Bidrag 9,8 %
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39,18 kronor till för- och grundskoleverksamhet

 15,01 kronor till teknisk verksamhet

 13,60 kronor till hälsa, vård och omsorg

 8,02 kronor till gymnasieskola och vuxenutbildning

 7,49 kronor till kommunövergripande verksamhet

 5,44 kronor till årets överskott

 3,71 kronor till LSS-verksamhet

 3,26 kronor till individ och familjeomsorg

 1,82 kronor till fritidsverksamhet

 1,79 kronor till kulturverksamhet

 0,40 kronor till plan- och byggverksamhet

 0,28 kronor till miljö- och hälsoskyddsverksamhet

FEM ÅR I SAMMANDRAG

 2012 2013 2014 2015 2016

Allmänt     

Antal invånare 31 dec 22 298 22 496 22 946 23 324 23 887

- varav 0-5 år 1 970 1 982 1 985 1 953 2 002

- varav 6-15 år 3 102 3 235 3 436 3 571 3 728

- varav 16-18 år 898 836 769 778 831

- varav 19-64 år 11 792 11 805 11 974 12 149 12 354

- varav 65 år och äldre 4 536 4 638 4 782 4 873 4 972

     

Skattekraft, %,  127 127 128 129 127

     

Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter :     

Kommunalskatt, kr 19,24 19,24 19,24 19,24 19,64

Landstingsskatt, kr 10,39 10,39 10,69 10,69 10,69

Begravningsavgift Bjärred, kr 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20

Begravningsavgift Lomma, kr 0,19 0,19 0,17 0,20 0,20

     

Resultat     

Skatteintäkter, generella statsbidrag     

och utjämningar, mnkr 987,9 1 035,9 1 058,8 1 116,8 1 190,4

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 941,2 977,0 1 052,3 1 079,3 1 124,8

Verksamhetens nettokostnader, tkr/inv 42,2 43,4 45,9 46,3 47,1

Nämndernas budgetavvikelser, mnkr -5,7 3,7 14,0 9,4 17,3

Finansnetto, mnkr -2,4 2,0 -2,4 -5,4 -0,9

varav pensionsförvaltning 7,6 12,3 11,9 3,6 5,3

Årets resultat kommunen, mnkr 44,0 60,9 4,1 32,2 64,7

Årets resultat koncernen, mnkr 33,2 60,9 4,6 36,7 66,0

Nettokostnadernas* andel av skatteintäkter      

och statsbidrag % 97 95 101 98 95

*inkl finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster     

     

Balans     

Anläggningstillgångar (materiella), tkr/inv 56,2 61,3 63,5 64,9 67,5

Långfristiga skulder, tkr/inv 21,9 26,1 25,0 26,7 28,5

Eget kapital, tkr/inv 43,9 46,2 45,5 46,1 47,7

Soliditet %, inklusive ansvarsförbindelsen 34 33 33 34 36

(eget kapital i % av totalt kapital)     

Soliditet %, exklusive ansvarsförbindelsen 59 57 56 54 54

Borgensåtaganden, mnkr 118,0 161,7 182,5 169,1 174,5

Kassa     

Investeringar, mnkr 181,9 189,9 149,1 148,1 178,5

Förändring av låneskuld, mnkr 100,0 80,0 -20,0 30,0 30,0

     

Personal     

Antal tillsvidare- och visstidsanställda 1 340 1 313 1 251 1 324 1 440

Antal årsarbetare 1 221 1 175 1 151 1 218 1 336
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OMVÄRLD, BEFOLKNING 
OCH ARBETSMARKNAD

Samhällsekonomisk utveckling 
Den svenska ekonomin avslutade 2016 starkt med en 
fortsatt uppgång i sysselsättning och i skatteunderlag.  
Exporten tog ny fart och det ser ljust ut för industrin då 
orderingången utvecklas positivt. BNP beräknas 2016 ha 
ökat med 3,5 procent och tillväxten i svensk ekonomi 
förväntas bli nästan lika stark för 2017. Sysselsättningen 
fortsätter att stärkas men löneutvecklingen tros bli fort-
satt dämpad. KPI håller sig under två procent och där-
med antas Riksbanken dröja med att höja styrräntan till 
i början av 2018. 

Från och med 2018 blir den ekonomiska utvecklingen 
svagare. Högkonjunkturen når då sin topp och resurs-
utnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas. Utveck-
lingen innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå 
mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt väx-
ande behov av skola, vård och omsorg som den snabba 
befolkningsutvecklingen för med sig. 

Särskilt svag blir utvecklingen åren 2019 och 2020 i sam-
band med att konjunkturläget gradvis försvagas. BNP 
beräknas då årligen växa med cirka en och en halv pro-
cent att jämföra med drygt två procent 2018 och tre 
till fyra procent åren 2015-2017. Sysselsättningen i form 
av arbetade timmar beräknas samtidigt inte längre öka. 
Utvecklingen efter 2018 innebär stora och växande pro-
blem för kommuner och landsting. Gapet mellan skat-
teunderlaget och kostnaderna ökar, för att intäkter och 
kostnader ska gå ihop krävs åtgärder motsvarande ett 
skatteuttag på två kronor till och med 2020. I verklig-
heten kommer anpassningen ske genom en kombina-
tion av skattehöjningar, effektiviseringar, omprioriteringar, 
höjda statsbidrag och försämrat ekonomiskt resultat. 

Befolkning
Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick antalet invånare i Lom-
ma kommun till 23 887. Folkmängden ökade under år 
2016 med 563 (2015: 378) personer. Detta är betydligt 
mer än den genomsnittliga tillväxttakten som under den 
senaste 20-årsperioden ligger på ungefär 320 personer 
per år. Lomma kommun är sedan många år tillbaka en av 
de mest snabbväxande kommunerna i landet. 

Befolkningsökningen i kommunen under året motsvarar 
2,4 %. Motsvarande siffra i Skåne är 1,6 % och i landet 
som helhet 1,5 %.

Befolkningsutveckling  i kommunen 1997-2016 visas i dia-
grammet nedan.

I kommunen är det i första hand Lomma tätort som väx-
er, men även Bjärred ökar sin befolkning. I tätorten Bjär-
red inräknas även samhällena Borgeby och Haboljung. 

Befolkningsutveckling

Tätort  2013 2014 2015 2016
Bjärred 9 760 9 806 9 815 9 874
Lomma 11 375 11 780 12 157 12 635
Flädie 238 224 225 254
Landsbygden 1 123 1 136 1 127 1 124
Totalt 22 496 22 946 23 324 23 887

Under året föddes 228 barn i kommunen. Detta är cirka 
20 färre än genomsnittet under de senaste åren. Antalet 
avlidna under året uppgick till 166 personer, vilket är nå-
got färre än det genomsnittliga antalet under de senaste 
fem åren (180). Födelseöverskott under 2016 blev där-
med 62 personer. 

Under året fl yttade drygt 1 650 personer till och strax 
över 1 150 från kommunen, vilket innebär ett överskott 
på ungefär 500 personer. Kommunen har ett stort in-
fl yttningsöverskott sedan många år, vilket är en direkt 
konsekvens av det omfattande bostadsbyggandet. In-
fl yttningen under 2016 har förstärkts av mottagandet av 
nyanlända som har uppgått till närmare 100 personer.

De största åldersgrupperna i kommunen är 5-14 år och 
40-49 år. Åldersgrupperna 25-34 år är särskilt små.

16500

17500

18500

19500

20500

21500

22500

23500

24500
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Antal  invånare
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Befolkningsfördelning 2016

Medelåldern är 40,8 år, vilket är ungefär detsamma som 
i Skåne län och riket som helhet. Vid en jämförelse i olika 
åldersgrupper fi nns det stora skillnader mellan kommu-
nen respektive länet och riket. 

Antalet barn i förskoleåldern, 0-5 år, är något fl er 2016 
än 2015, 2  002 jämfört med 1  953. Andelsmässigt är 
denna åldersgrupp betydligt större i kommunen (8,3 %) 
än i länet (7,4 %) och riket (7,2 %). 

Antalet skolbarn har ökat betydligt under året. Vid årets 
slut uppgick antalet barn i åldern 6-15 år till 3 728 (3 571 
vid årsskiftet 2015/2016). Andelen skolbarn är betydligt 
större i kommunen jämfört med länet och riket som 
helhet. Lomma är den kommun i Skåne som har den 
största andelen barn och unga i åldersgruppen 0-17 år, 
26,4 %. 

Ålderspensionärernas andel av befolkningen är något 
större i Lomma kommun (20,8 %) än i länet (19,5 %) 
och riket (19,7 %). Gruppens andel av totalbefolkningen 
har ökat under en lång period, men har nu avstannat till 
följd av den stora infl yttningen av yngre personer.

Kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt 
stark tillväxt under framför allt de allra närmaste åren. 
Skälet till detta är det omfattande bostadsbyggandet, 
som leder till en stor infl yttning. Mottagandet av fl yk-
tingar i olika åldrar förväntas också spela stor roll för 
infl yttningens storlek under åtminstone 2017. De fl esta 
åldersgrupper förväntas att öka i antal, men störst blir 
ökningen bland de unga, framför allt de åldersgrupper 
som går i mellan- och högstadiet samt gymnasiet. 

Näringsliv och sysselsättning
Vid årsskiftet 2016/17 fanns i kommunen drygt 2 500 
företag registrerade, med ett stort antal branscher re-
presenterade. De senaste åren har Lomma kommun 
placerat sig högt på riksnivå vad gäller nyföretagande, 
med i genomsnitt 200 nystartade företag per år. De 
branscher där fl est företag startats är inom handel och 
service samt företagstjänster. 

En majoritet av Lomma kommuns företag är en- och 
fåmansföretagare, de dominerande branscherna är kon-
sult- och företagstjänster följt av tillverkningsindustrin. 

Lomma kommun har stor utpendling av arbetskraft. Fler 
än tre av fyra förvärvsarbetande kommuninvånare arbe-
tar utanför kommunen, främst i Malmö och Lund. En viss 
inpendling sker också till kommunen. Den lokala arbets-
marknaden omfattar drygt 6 000 arbetstillfällen. Störst 
arbetsgivare är Lomma kommun med ungefär 1 336 
anställda. Näst störst är Sveriges Lantbruksuniversitet 
i Alnarp med drygt 450 tillsvidareanställda. Inom lant-
bruksuniversitetet studerar också närmare 1 000 per-
soner. Antalet kommuninvånare som förvärvsarbetar är 
strax över 10 900.

Lomma kommun har tillsammans med Vellinge länets 
lägsta arbetslöshet. Vid årsskiftet 2016/2017 var 1,7 % 
(1,6 % vid föregående årsskifte) öppet arbetslösa i ål-
dersgruppen 16-64 år i förhållande till hela arbetskraften. 
Motsvarande andel i länet var 4,0 % och i riket 3,2 %. 

Av ungdomarna i åldern 18-24 år var 20 ungdomar öp-
pet arbetslösa den siste december (26 vid föregående 
årsskifte). Detta motsvarar 1,3 % (1,7 %) av ungdomarna 
i kommunen. Motsvarande andel i Skåne som helhet var 
2,9 % och i riket 3,0 %.

Bostadsmarknad
I kommunen fi nns idag nästan 9 500 bostäder. Av dessa 
utgör 62 % småhus med äganderätt, 30 % lägenheter 
med bostadsrätt och 8 % lägenheter med hyresrätt. An-
delen lägenheter med bostadsrätt ökar sedan en tid till-
baka i takt med utbyggnaden av Lomma Hamn. 

Antal färdigställda permanenta bostäder för infl yttning 
under hela år 2016 i kommunen uppgår preliminärt till 
124 st, vilket är något högre än 2015 (108 st). Denna 
siffra kan också jämföras med genomsnittet de senaste 
10 åren med ungefär 160 bostäder per år. Tilläggas bör 
också att det iordningställts cirka 50 bostäder för nyan-
lända under 2016. Dessa är i många fall tillfälliga, exem-
pelvis i form av paviljonger med tidsbegränsat bygglov. 

Bostadsbyggande i Lomma kommun 2007-2016 redo-
visas nedan.

Det största enskilda projektet under 2016 var Veidek-
kes kvarter vid Hamntorget i Lomma med totalt 59 bo-
städer i radhus och i fl erbostadshus. Upplåtelseformen 
för samtliga är bostadsrätt. CA-fastigheter har färdigställt 
totalt 56 bostäder under året i ett antal projekt. Två nya 
strandvillor med totalt 24 lägenheter med bostadsrätt 
har haft infl yttning. Tre olika projekt i Brohusområdet har 
färdigställts, Höjehusen (14 småhus byggda i par med 
äganderätt), Tegelbruket (10 kedjehus med äganderätt) 
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och Gästgiveriet (8 radhus med bostadsrätt). I övrigt fär-
digställdes endast enstaka småhus i Lomma tätort samt i 
Bjärred och Borgeby.  

Bostadsbyggandet i den södra delen av kommunen kom-
mer även framöver att vara omfattande. Detta beror 
framförallt på det stora omvandlingsområdet Lomma 
Hamn, men också genom de förändringar som planeras 
i de norra delarna av Lomma centrum. En relativt sett 
stor andel av byggandet i tätorten Lomma blir flerbo-
stadshus. I Lomma tätort planeras även ett par hyres-
rättsprojekt vid Alnarpsvägen, respektive i det så kallade 
kvarteret Nian norr om Lillevång.

I den norra kommundelen med Bjärred och Borgeby 
kommer bostadsbyggandet att vara mycket begränsat 
under de allra närmaste åren. Detta beror inte minst 
på länsstyrelsens negativa inställning till att bygga utanför 
befintliga tätortsområden. Förutom i Bjärreds centrum 
är det svårt att hitta lämpliga större förtätningsprojekt. 
Vissa projekt kan dock bli aktuella i anslutning till Borge-
by. Möjligheterna att utveckla området mellan Borgeby 
och Bjärred ska studeras under 2017. Detta kan leda till 
att bostadsbyggandet på lite längre sikt kan bli omfat-
tande i den norra kommundelen.

Infrastruktur
Transportinfrastrukturen har vissa brister i Skåne. Trans-
portbehovet fortsätter att växa till följd av bland annat 
en ökande befolkning. Ett antal stora investeringar krävs 
framför allt i den sydvästra delen av landskapet. Ett viktigt 
projekt är till exempel utbyggnad till fyra spår av järnvä-
gen mellan Malmö och Lund. För Lomma kommuns del 
är det bland annat mycket angeläget med en kapacitets-
förstärkning av Lommabanan och på sikt byggande av ett 
godstågsspår utanför tätorterna i regionen. 

År 2014 fastställde regeringen den nya nationella planen 
för transportsystemet 2014-2025. I denna ingår en sats-
ning på Lommabanan med bland annat en station för 
persontrafik i Lomma tätort. Målet är att Lommabanan 
ska få lokal persontrafik år 2020, men det blir troligen i 
slutet av 2021. Inledningsvis kommer det att bli stationer 
i Furulund och Lomma. Det är kommunerna och Region 
Skåne som finansierar utbyggnaden. Kommunerna beta-
lar för stationerna med plattformar, planskilda gång- och 
cykelpassager, utrustning, parkeringsplatser med mera. 

Region Skåne ska finansiera ett nytt mötesspår som ska 
byggas strax söder om Furulund. 

Inom ramen för Sverigeförhandlingen – storstadsåtgär-
der pågår arbete för att få med Lommabanans etapp 
2 (ytterligare spårutbyggnad som medger persontrafik 
varje halvtimme) i denna satsning. Tidsmässigt kan denna 
etapp vara genomförd tidigast 2023, vilket innebär möj-
ligheter för Lomma kommun att öppna stationer i såväl 
Flädie som Alnarp. Utgångspunkten här är densamma 
som för Lomma station att kommunen svarar för kost-
naderna att anlägga stationerna.

Stora investeringar ska göras i stationsområdet i Lomma 
inför etapp ett av Lommabanan. Vid årsskiftet 2017/2018 
ska den planerade planskilda korsningen mellan Vins-
torpsvägen och järnvägen vara klar. Planering pågår 
också för en busspåfart till E6 i Vinstorpsvägens förläng-
ning. Denna beräknas bli klar under 2018. Busstationen i 
Lomma kommer att flytta till stationsområdet i slutet av 
år 2018. Sedan återstår det att färdigställa området kring 
själva stationen. 

I den norra delen av kommunen har Trafikverket på-
börjat arbetet med utbyggnad och ombyggnad av E6.02 
Lund - trafikplats Flädie samt själva trafikplatsen. Avsikten 
är också att på sikt bygga om väg 913 mellan trafikplats 
Flädie och Bjärred så att den korsar järnvägen planskilt 
söder om Flädie by. Detta projekt ska vara klart senast 
år 2021, det vill säga samma år som persontrafiken ska 
inledas på Lommabanan.

Beslut har också fattats om att en stor pendlingsstation 
ska anläggas i Arlöv längs södra stambanan. Denna kan 
komma att påverka både vägsystemet och kollektivtra-
fiken i Lomma kommun. Inom ramen för den så kallade 
Sverigeförhandlingen har beslut fattats om att satsa på 
höghastighetståg Stockholm – Jönköping – Hässleholm 
– Lund – Malmö samt spårvägsprojekt, bland annat i 
Malmö och Lund.  

De ekonomiska ramarna för långtidsplanerna är avsevärt 
snävare än de bedömda behoven. Krav ställs allt mer på 
ökad medfinansiering från kommunerna för projekt, som 
tidigare i princip har finansierats av staten. Det gäller till 
exempel utbyggnad av Lommabanan för persontågtrafik. 

Stationsområdet i Lomma anpassas inför utbyggnaden av Lommabanan.
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HUSHÅLLNING OCH KVALITET

Ekonomisk styrning och kontroll
Grunden för den ekonomiska styrningen är lagstiftning-
en inom området, främst i form av Kommunallag och 
Kommunal redovisningslag. Därutöver lämnar Rådet för 
kommunal redovisning rekommendationer för sektorns 
redovisning. 

Kommunens styrning utgår från det styr- och kvalitets-
system som fastställts av kommunfullmäktige. Styr- och 
kvalitetssystemet omfattar styrnings- och uppföljnings-
processer, intern kontroll, rollfördelning mellan politiker 
och tjänstemän och styrdokumentens inbördes förhål-
landen.  

Kommunfullmäktiges övergripande styrdokument, Över-
gripande mål, för mandatperioden 2015-2019 antogs i 
juni 2015. Dokumentet uttrycker mål för verksamhe-
tens inriktning och hushållning med resurser. Målen är 
indelade i fyra områden: kvalitet, hållbarhet, service och 
trygghet.

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommunöver-
gripande sker två gånger per år, en kvartalsrapport per 
siste mars till kommunstyrelsen och en delårsrapport 
per siste augusti till kommunfullmäktige. Nämnderna 
följer sina verksamheter löpande. Utgångspunkten för 
den ekonomiska analysen ska ha sin grund i den hel-
årsprognos nämnderna anger i kvartals- och delårsrap-
porter. Förutom att beskriva om det finns avvikelser när 
det gäller de ekonomiska resurserna är det också viktigt 
att redogöra för om nämnderna klarar av sitt uppdrag 
att tillgodose kommuninvånarna utlovad service. Vid ne-
gativa budgetavvikelser ska det beskrivas vilka åtgärder 
som har vidtagits respektive planeras att vidtas för att få 
budgeten i balans, detta ska rapporteras till kommunsty-
relsen. Vilka konsekvenser dessa åtgärder får, såväl eko-
nomiskt som verksamhetsmässigt, ska anges.

God ekonomisk hushållning
Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verk-
samhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 
andra juridiska personer. Begreppet ”god ekonomisk 
hushållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv 
innebär bland annat att varje generation själv ska bära 
kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta 
innebär att ingen generation ska behöva betala för det 
som en tidigare generation förbrukat. 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsper-
spektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin 
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt 
sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk 
hushållning måste det finnas ett klart samband mellan 

resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta 
säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verk-
samhet. För att åstadkomma detta samband krävs bland 
annat en utvecklad planering med framförhållning och 
handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en 
rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger infor-
mation om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare 
behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur 
verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar upp-
ställda mål samt en effektiv organisation som säkerstäl-
ler måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna, 
måste kommunen säkerställa processer för att bedriva 
dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål för 
åren 2016-2018. Som framgår av den ekonomiska över-
sikten och analysen uppnås tre av fyra mål, se sidorna 
20-21. Det är endast soliditetsmåttet som ej uppfylls då 
soliditeten har minskat. De tre finansiella mål som upp-
nås gör det med god marginal. 

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk 
hushållning
Kommunfullmäktige har för 2016 formulerat sju verk-
samhetsmål för god ekonomisk hushållning som är 
kommunövergripande. Måluppfyllelsen av dessa mål 
redovisas nedan och sammanfattas sist i detta avsnitt. 
Nämndsmålen återfinns under respektive nämnds verk-
samhetsberättelse på sidorna 38-69. Graderingen avse-
ende måluppfyllelse är följande: ”Målet är uppfyllt” eller 
”Målet är inte uppfyllt”.  De kommungemensamma verk-
samhetsmålen och måluppfyllelsen ser ut på följande sätt:

Den totala sjukfrånvaron i Lomma kommun ska minska.
Nyckeltal: Under året ska sjukfrånvaron högst uppgå till 
4,5 %.

• Målet är inte uppfyllt.
Den totala sjukfrånvaron har minskat, från 5,9 % 2015 
till 5,7 % 2016. Arbetet med att minska sjukfrånvaron 
fortsätter under 2017, dels med riktade insatser från fö-
retagshälsovården och dels i form av ett särskilt projekt 
inom UKF-förvaltningen. 

Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Nyckeltal: Hållbart medarbetarindex ska minst uppgå till 
index 78.

• Målet är inte uppfyllt. 
Målsättningen var att HME-index (Hållbart Medarbetar 
Engagemang) i medarbetarenkäten skulle uppgå till 78. 
Resultatet blev ett HME-index på 77. Genomsnittligt 
HME-index för de kommuner som genomför denna un-
dersökning var under 2016, index 78. Inom ramen för 
projektet Jobba@Lomma planeras aktiviteter som ska 
leda till att Lomma kommuns attraktivitet som arbets-
givare ökar.
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Kvalitén i vården och omsorgen i äldreboendena ska för-
bättras, jämfört med förgående år.
Nyckeltal: Sammantagen nöjdhet, enligt brukarenkäter 
inom SKL:s Öppna jämförelser. 

• Målet är inte uppfyllt. 
Resultatet i Sveriges kommuner och landstings (SKL)/
Socialstyrelsens brukarenkät våren 2016, har försämrats 
jämfört med resultatet 2015. Andelen brukare som i 
brukarenkäten uppgivit att de sammantaget är ganska 
eller mycket nöjda med sitt äldreboende, har sjunkit från 
82  % 2015 till 63  % 2016. Utifrån resultatet i öppna 
jämförelser kommer verksamheten framförallt att arbeta 
med förbättringar inom områdena mat och måltidsmiljö, 
hjälpens utförande, bemötande, trygghet, sociala aktivite-
ter och tillgänglighet. Huvudsakligt fokus för utvecklings-
arbetet kommer, därutöver, att utgå från nämndens nya 
mål för 2017, samt i övrigt att fortsätta arbeta med det 
löpande förbättringsarbetet.

Andelen elever som är behöriga att läsa på något av de na-
tionella gymnasieprogrammen efter att ha avslutat årskurs 
9 i grundskolan ska uppgå till minst 95 %. 
Nyckeltal: Andelen elever som är behöriga att läsa på 
något av de nationella gymnasieprogrammen ska uppgå 
till minst 95 %.

• Målet är inte uppfyllt.
Andelen elever i årskurs 9 som var behörig att läsa nå-
got av de nationella gymnasieprogrammen uppgick vår-
terminen 2016 till 93,3 %. För att förbättra resultatet 
kommer en vidareutveckling av formerna för kommuni-
kation och samverkan ske mellan elev och pedagog, vad 
avser elevens kunskapsutveckling i skolarbetet.  Under 
2017 kommer det ske en fortsatt implementering av di-
gitala läromedel, gemensam kompetensutveckling samt 
uppföljning och utveckling av arbetsmiljön för elever och 
pedagoger.

Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och 
fritidsaktiviteter ska öka.
Nyckeltal: SCB:s medborgarundersökning, möjligheten 
att kunna utöva fritidsintressen, till exempel sport, kultur, 
fritidsliv och föreningsliv. 

• Målet är inte uppfyllt. 
Målet mäts med tre nyckeltal kopplade till SCB:s med-
borgarundersökning, två av tre nyckeltal är inte uppnåd-
da. Fritidsmöjligheter index 67 (2015: 66), Idrotts och 
motionsanläggningar index 63 (2015: 64), Kulturmöjlig-
heter index 71 (2015: 74). 

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.
Nyckeltal: Energiförbrukningen i snitt kwh/kvm, lokalyta 
(graddagsjusterat) ska minska med 2 % per år. 

• Målet är inte uppfyllt.
En särskild handlingsplan för att minska energiförbruk-
ningen har upprättats för de kommunala verksamheter-
na, månatliga uppföljningar sker för samtliga fastigheter. 
Vid årets slut visade det sig att den totala energiför-
brukningen under året minskat med ca 0,5 %. På grund 
av bland annat avvikande lukter på Pilängsskolan har ven-
tilations- och värmeanläggning körts kontinuerligt utan 

sänkning på nätter, helger och lovdagar, vilket medfört en 
ökad energiförbrukning. Exkluderas Pilängskolan har den 
totala energiförbrukningen inom kommunala fastigheter 
minskat med ca 3 %. Under 2014 minskades förbruk-
ningen med 5,8 % och 2015 med 4,5 %. Fortsatt arbete 
sker med energieffektivisering inom samtliga kommunala 
fastigheter. Pilängskolans höga energiförbrukning kom-
mer att få en lösning när de befintliga byggnaderna blir 
ersatta med nya. Den planerade byggnationen inom Pi-
längskolan är beräknad att påbörjas under 2017.

Resultat från brukarenkät bygglov ska vara större än 80 %.
Nyckeltal: Andel som svarat ”bra eller mycket bra” på 
samtliga enkätfrågor ska vara mer än 80 %. 

• Målet är inte uppfyllt.
69 % svarade ”bra eller mycket bra” på 2016 års enkät. 
Ett förbättringsområde är handläggningstider men en låg 
svarsfrekvens på enkäten gör det svårt att dra ytterligare 
analyser. 

Måluppfyllelse
Nedan redovisas en sammanställning av måluppfyllelsen 
av nämndsmålen. Graderingen avseende måluppfyllelse 
är följande: ”Målet är uppfyllt” eller ”Målet är inte upp-
fyllt”.  

Nämndsmål per nämnd 

 Målet är Målet är
 uppfyllt inte uppfyllt
Kommunstyrelse 1 3
Socialnämnd 5 4
Barn- och utbildningsnämnd 4 2
Kultur- och fritidsnämnd 10 1
Teknisk nämnd 4 5
Miljö- och byggnadsnämnd 6 1
Totalt 30 16

I nedanstående tabell sammanfattas måluppfyllelsen för 
målen enligt god ekonomisk hushållning och nämndmå-
len.

 Totalsammanställning

 Målet är Målet är
  uppfyllt inte uppfyllt
Finansiellt mål enligt god 3 1
ekonomisk hushållning
Verksamhetsmål enligt god - 7
ekonomisk hushållning  
Nämndsmål 30 16
Totalt 33 24

Sammanfattningsvis uppnås tre av de fyra finansiella må-
len medan de sju verksamhetsmålen inte uppnås, där-
med anses inte god ekonomisk hushållning vara uppfylld 
för året. 
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Intern kontroll
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda 
samt insyn i verksamhet och ekonomi. Det främsta syftet 
med den interna kontrollen är att säkerställa om målen 
för verksamheten och ekonomin uppfylls samt att oön-
skade händelser och effekter undviks och att tillgångar 
skyddas. Detta gäller oavsett om verksamheten bedrivs i 
egen regi eller av en extern entreprenör.

Den interna kontrollen är inte en isolerad händelse utan 
en integrerad del av det dagliga arbetet i organisatio-
nen. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för 
intern kontroll i hela kommunen och intern kontroll är 
en del av kommunens styr- och kvalitetssystem. Kom-
munstyrelse och nämnder tar årligen fram en riskanalys 
som utmynnar i en plan för intern kontroll. Internkon-
trollarbetet återrapporteras i samband med bokslut och 
framtagande av årsredovisningen.

Under 2015 startades ett förändringsarbete med målet 
att skapa ett gemensamt förhållningssätt som nämnder/
förvaltningar kan använda sig av i sitt fortsatta arbete 
med intern kontroll. Syftet är bland annat att organisa-
tionen ska lära sig att upptäcka och hantera risker i tid 
och att det ska bli en naturlig del av det löpande arbetet. 
Under både 2015 och 2016 hölls en utbildning för samt-
liga ledare inom organisationen. 

Samtliga nämnder har inkommit med redogörelse för 
uppföljningen av den interna kontrollen 2016 utifrån de 
planer för intern kontroll som fastställts. Överlag arbetar 
nämnder/ förvaltningar på ett strukturerat och enhetligt 
sätt, med stöd av det nya reglementet. Vid de fall då av-
vikelser uppmärksammats har samtliga nämnder vidtagit 
åtgärder. Plan för intern kontroll ska vara levande och tas 
upp då nya risker identifieras som kan påverka organisa-
tionen. Vissa omedelbara justeringar har gjorts och andra 
har lett till mer långsiktiga åtgärder.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Inga händelser av väsentlig ekonomisk eller verksamhets-
mässig betydelse har inträffat efter räkenskapsårets slut 
som påverkar bedömningen av 2016 

KVALITET OCH UTVECKLING

Styr- och kvalitetssystem 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem visar hur 
kommunen väljer att arbeta för att få en bra samman-
hållen styrning och uppföljning av alla verksamheter i 
organisationen.  Styr- och kvalitetssystemet beskriver, på 
ett övergripande sätt, för medarbetare, förtroendevalda 
och allmänhet, hur den kommunala verksamheten ska 
styras, följas upp och utvärderas. Styr- och kvalitetssyste-
met ska vara ett stöd i styrningen och bidra till att säkra 
och förbättra verksamheten så att den håller hög och 
avsedd kvalitet som når uppsatta mål. Medborgarna sätts 
i centrum, då det är kommuninvånare och brukare verk-
samheten ska leverera tjänster till och det är för dem 
goda verksamhetsresultat ska uppnås. 

Utvecklingsstrategi 2030
I augusti 2016 antog Kommunstyrelsen kommunens ut-
vecklingsstrategi. Strategin beskriver följande; 
Vart vi är på väg som kommun, den gemensamma mål-
bilden för alla verksamheter, Lomma kommun och de 
utmaningar som väntar framöver (till exempel genom 
trendspaningar), strategier som ska styra våra val och 
hur vi jobbar i organisationen samt de verktyg som vi 
använder oss utav (såsom värdegrund, varumärke, styr-
dokument och så vidare).

Under 2017 kommer fokus att ligga på att kommunicera 
ut utvecklingsstrategin. Målet är att samtliga kommunan-
ställda och invånare ska ta del av den gemensamma mål-
bilden och de fokus som organisationen har fram till 2030. 

Medborgarundersökning 2016
SCB:s medborgarundersökningen genomförs varje år i 
Lomma kommun. Det är en attitydundersökning där ett 
urval av 1 200 invånare i åldrar 18–84 år får svara på 
frågor om kommunens verksamhet med mera. Av årets 
deltagare svarade 52 % på enkäten. Frågor besvaras på 
10-gradig skala där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta. 
Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vil-
ket kan variera mellan 0–100. 
- Betygsindex 40: Inte godkänt
- Betygsindex 55–75: Nöjd
- Betygsindex 75 eller högre: Mycket nöjd 

Undersökningen berör på tre områden; 
•		 Medborgarna	om	Lomma	kommun	som	en	plats	att	

bo och leva på (Nöjd region index)
•		 Medborgarna	om	Lomma	kommuns	verksamheter	

(Nöjd medborgare index)
•		 Medborgarna	 om	 inflytandet	 i	 Lomma	 kommun	

(Nöjd inflytande index)

Resultaten visar att Lomma kommun, i jämförelse med 
övriga kommuner, fått högst index som en plats att leva 
och bo på (index 79). På frågan om ”invånarna kan re-
kommendera vänner och bekanta att flytta till vår kom-
mun” fick Lomma kommun ett betygsindex på 86, vilket 
är högst av alla deltagande kommuner i årets medbor-
garundersökning. Resultaten visar även att kommuninvå-
narna är mycket nöjda med hur kommunen sköter sina 
verksamheter (index 67), i jämförelse med övriga delta-
gande kommuner ligger Lomma tvåa, efter Danderyds 
kommun. På frågan avseende medborgares inflytande 
(index 52) hamnar Lomma kommun på en tredje plats 
av alla deltagande kommuner. 

Vad ska vi bli bättre på?
Enligt undersökningen hittades ett antal förbättringsom-
råden. För att invånarna i kommunen ska bli ännu mer 
nöjda med kommunen som en plats att leva och bo på 
bör det fokuseras ytterligare på bostäder, utökade fritids-
möjligheter och ett större kommersiellt utbud. Invånarna 
i kommunen är nöjda med kommunens verksamheter, 
men för att invånarna ska bli än mer nöjda bör det foku-
seras mer på äldrevården, stöd för utsatta personer samt 
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fokus på gång- och cykelvägar. Resultaten kring invånares 
möjlighet till infl ytande visade att invånarna i kommunen 
vill ha större möjlighet att påverka politiska beslut och de 
kommunala verksamheterna. Kommuninvånarna vill även 
lättare komma i kontakt med politikerna. 

Medborgardialog
Medborgarna i Lomma kommun är en viktig del av styr-
ningen i kommunen. Resultaten från 2016 års medbor-
garundersökning visade att trots att Lomma kommun 
har gott betyg gällande nöjd infl ytande index vill invå-
narna ha större möjlighet att påverka politiska beslut och 
kommunala verksamheter. Av denna anledning kommer 
det under 2017 att ligga ett stort fokus på att undersöka 
nya plattformar för medborgardialog som, tillsammans 
med befi ntliga kanaler, ska leda till nya sätt för kommun-
invånare att föra en dialog med kommunen. Nedan pre-
senteras exempel på hur Lomma kommun arbetat med 
medborgarinfl ytande under 2016. 

Medborgarservice
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med olika verk-
samheter, nämnder och beslutsfattare och servicen ska 
uppfattas som snabb och modern. Kommunens kontakt-
center ska ge snabb och effektiv service direkt vid kon-
takt. Lomma kommun har under 2013, 2014 och 2015 
deltagit i en servicemätning men valde 2016 att inte 
delta med anledning av att kommunen vid de senaste 
mätningarna varit topp 4 i landet. Detta anses vara ett 
bevis på att Lomma kommun ger en bra medborgarser-
vice, vilket kommer att följas upp kontinuerligt med olika 
typer av undersökningar.  

Synpunkts- och klagomålshantering - LUKAS
Under 2016 har det inkommit totalt 2 202 ärenden 
(2015:1 731), vilket innebär att det i genomsnitt inkom-
mit 183 ärenden per månad (2015:144 ärenden per må-
nad). Samhällsbyggnadsförvaltningen har, liksom föregå-
ende år, fl est ärenden. De fl esta av ärendena gäller gata, 
park, bygg och fastighet och myndighetsenheten. 44 % av 
alla ärenden gäller klagomål. Övriga kategorier är beröm, 
förslag och felanmälan. Synpunkterna ska leda till förbätt-
ringar och användas i styrningen av verksamheterna.

VÄLFÄRD OCH EFFEKTIVITET
I detta avsnitt presenteras resultat som sammanfattar 
betydelsefulla aspekter ur ett medborgarperspektiv. Syf-
tet är att belysa hur effektivt skattemedlen används och 
vilka kvalitativa resultat som uppnåtts för att skapa ett 
gott samhälle att leva i. Redovisning sker utifrån fem olika 
områden:

•	 Tillgänglighet
•	 Trygghet
•	 Delaktighet	och	information
•	 Kommunens	effektivitet
•	 Kommunen	som	samhällsutvecklare

Måtten är hämtade från Sveriges Kommuner och Lands-
tings projekt ”Kommunens kvalitet i korthet”. Det är 
nionde året som mätningar och jämförelser i projektet 
har genomförts. Totalt är det 234 kommuner som ingår i 
projektet och det ger möjligheter till jämförelser mellan 
kommuner och ett erfarenhetsutbyte som kan leda till 
förbättringar.

Tillgänglighet
Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på 
ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats

Resultatet är en försämring jämfört med förgående år 
då väntetiden i snitt låg på 35 dagar men ligger ändå över 
medelvärdet för landet. 

Trygghet
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

Resultatet är hämtat från SCB:s medborgarundersök-
ning 2016 och visar att merparten av kommuninvånarna 
känner sig trygga i kommunen. Resultatet ligger på sam-
ma nivå som under de två senaste årens mätningar. Dock 
kan resultatet bli ännu bättre och kommunen fortsätter 
att arbeta för att Lomma kommun ska upplevas som en 
trygg plats att bo och leva på.
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Delaktighet och information
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i 
kommunens utveckling?

Resultatet har försämrats jämfört med förra året. Mät-
ningen sker med hjälp av ett index som visar på en sam-
lad bild av kommunens satsning för att skapa olika for-
mer av kommunikation och dialog med medborgarna. 
Lomma ligger över medelvärdet och arbetar kontinuer-
ligt med att utveckla medborgardialogen. Under 2017 
kommer stort fokus att ligga på att undersöka olika 
plattformar för medborgardialog som ska leda till nya 
sätt för kommuninvånare att föra en dialog med kom-
munen, förutom de kanaler som redan fi nns.

Hur väl upplever medborgarna att de har infl ytande över 
kommunens verksamhet?
 

Resultatet är något sämre än förgående år då index var 
55. Dock är denna förändring inte säkerställd. Måttet in-
går i SCB:s medborgar-undersökning och frågorna hand-
lar om tillgänglighet, information/öppenhet, påverkan/
infl ytande samt förtroende. Indexet visar medborgarnas 
betyg på sitt infl ytande i kommunen. Lomma kommuns 
resultat är högt i relation till övriga kommuner (tredje 
plats i Sverige) och organisationen kommer även fort-
sättningsvis driva frågor för att öka möjligheter till del-
aktighet. 

Kommunens effektivitet
Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till 
andra kommuner?
Kostnad per betygspoäng. Anges i kronor

Lomma ligger liksom tidigare som nummer två i jämfö-
relse med övriga deltagande kommuner vilket innebär 
en mycket bra nivå och föranleder inga särskilda åtgärder.

Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende?

Resultatet är en försämring i jämförelse med föregående 
år då resultatet var 82 %. Utifrån resultatet i öppna jäm-
förelser kommer verksamheten framförallt att arbeta 
med förbättringar inom områdena mat och måltidsmiljö, 
hjälpens utförande, bemötande, trygghet, sociala aktivite-
ter och tillgänglighet. Huvudsakligt fokus för utvecklings-
arbetet kommer, därutöver, att utgå från nämndens nya 
mål för 2017, samt i övrigt att fortsätta arbeta med det 
löpande förbättringsarbetet.

Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller?

Resultatet är densamma jämfört med tidigare år då re-
sultatet också var 77 %. Utifrån resultatet i öppna jämfö-
relser kommer verksamheten framförallt att arbeta med 
förbättringar inom områdena trygghet, tillgänglighet, 
infl ytande, hjälpens utförande och bemötande. Huvud-
sakligt fokus för utvecklingsarbetet kommer, därutöver, 
att utgå från nämndens nya mål för 2017, samt i övrigt 
att fortsätta arbeta med det löpande förbättringsarbetet.

Kommunen som samhällsutvecklare
Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad?

Resultatet är något högre än förgående år då resultatet 
var 84,4 %. Sysselsättningen är hög och arbetslösheten 
låg. De huvudsakliga förklaringarna är vårt geografi ska 
läge med närhet till många arbetsplatser inom olika 
branscher samt medborgarnas höga utbildningsnivå. Re-
sultatet föranleder inga särskilda åtgärder.

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?
Anges i dagar

Resultatet är en försämring jämfört med tidigare år (då 
det låg på 6,2 dagar) men hälsotillståndet i kommunen är 
ändå mycket bra, jämfört med andra kommuner. Kom-
munen ligger på en andra plats i landet med lågt antal 
dagar med sjukpenning. Mätningen föranleder inga sär-
skilda åtgärder.
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EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

Årets resultat
Årets verksamhet uppvisade ett positivt resultat på 64,7 
mnkr. Resultatet fördelade sig på skattefinansierad verk-
samhet +66,3 mnkr och avgiftsfinansierad verksamhet 
-1,6 mnkr.

Årets resultat

Resultatet på 64,7 mnkr kan beskrivas på följande sätt:
•		 Nämndernas	verksamheter	 17,3	mnkr
•	 Finansförvaltningen	 	 23,9	mnkr
•	 Budgeterat	resultat	 	 23,5	mnkr

Nämndernas verksamheter visade sammantaget en 
positiv budgetavvikelse på 17,3 mnkr. Samtliga nämnder 
hade positiva budgetavvikelser. Se sidan 22.

Finansförvaltningen visade en positiv budgetavvikelse 
på 23,9 mnkr. Skatteintäkterna var totalt sett 5,4 mnkr 
högre än budgeterat och bestod av årets skatteintäkter 
inklusive preliminär slutavräkning, -2,4 mnkr, korrigerad 
slutavräkning för 2015, +1,0 mnkr samt försiktigt budge-
terade skatteintäkter, +6,8 mnkr.

Generella statsbidrag och utjämningar uppgick totalt till 
-33,5 mnkr, vilket är 7,3 mnkr lägre än budgeterat. Av-
gifterna i utjämningssystemet var 1,9 mnkr lägre medan 
erhållna bidrag var 2,1 mnkr högre än budgeterat. Ett 
extra statsbidrag på 3,3 mnkr fördelades ut till integra-
tionsverksamheten inom socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden.

Räntekostnaderna var 4,0 mnkr lägre än budgeterat på 
grund av lägre upplåning under året och lägre räntesats 
på omsatta lån och nyupplåning. Pensionsförvaltningen 
uppvisade en positiv budgetavvikelse på 5,3 mnkr. Ut-
delningar på 0,4 mnkr har återplacerats i förvaltningen. 
Resterande 4,9 mnkr bestod av realisationsvinster i sam-
band vid försäljning och fondbyte. 

Vid årets slut kvarstod 2,3 mnkr av medel till kommun-
fullmäktige och kommunstyrelsens förfogande. Finans-

förvaltningens nettointäkt för arbetsgivaravgifter/ perso-
nalomkostnadspålägg var 5,6 mnkr högre än budgeterat, 
vilket berodde på högre lönesumman än kalkylerat. Det 
interna räntenettot var 2,1 mnkr lägre än budgeterat, 
vilket främst berodde på ännu ej utförda investeringar.  

Resultatutjämningsreserv
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-13 § 51 om 
riktlinjer för kommunens resultatutjämningsreserv. Enligt 
dessa får reservering ske med det belopp som motsva-
rar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller 
av årets resultat efter balanskravsjusteringar som över-
stiger två procent av summan av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. Från 2016 finns det möjlighet 
att avsätta 2,9 mnkr till reserven. Efter denna avsättning 
kommer reserven att uppgå till 47,6 mnkr.

Balanskravsutredning
I Kommunallagen 8 kap § 5 regleras balanskravsresul-
tatet. För kommunen innebär kravet att intäkterna ska 
överstiga kostnaderna varje år, det vill säga kommunen 
ska ha ett positivt resultat. Om kostnaderna något år 
skulle överstiga intäkterna ska det negativa resultatet 
återställas inom de tre närmaste åren. Beslut om sådan 
reglering ska fattas i budgeten senast det tredje året ef-
ter det år då det negativa resultatet uppkom. 

Balanskravsutredningen ger följande resultat:

 Mnkr

Årets resultat 64,7
Samtliga realisationsvinster 0,0
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0
Orealiserade förluster i värdepapper 0,0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 64,7
Medel till resultatutjämningsreserv -2,9
Medel från resultatutjämningsreserv 0,0
Årets balanskravsresultat 61,8

Det justerade resultatet uppgick till 61,8 mnkr, vilket 
innebär att kommunallagens balanskrav är uppfyllt.

Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål för 
åren 2016-2018. 

Årets resultat ska uppgå till två procent (2016-2017) och 
en procent (2018) av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning.

• Målet är uppfyllt.
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Resultatet för år 2016 uppgick till 5,4 % av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. Två procent av skat-
teintäkter, generella statsbidrag och utjämning motsva-
rar 23,8 mnkr. Målet har därmed överträffats med 40,9 
mnkr. 

Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbi-
drag och utjämning

För samtliga år förutom 2014 har årets resultat i procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
klart överstigit 2 %, vilket är den schablon som blivit kän-
netecken för god ekonomisk hushållning. I resultatet för 
2014 ingår en avsättning, bidrag för statlig infrastruktur 
avseende Lommabanan med 46,9 mnkr. 

Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

• Målet är uppfyllt.
Nettokostnaderna ökade med 3,4 % i förhållande till år 
2015 medan skatteintäkterna ökade med hela 6,6 % i 
förhållande till år 2015. 

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

Av diagrammet framgår att skatteintäkterna har ökat i 
snabbare takt än kostnaderna under åren 2012, 2013 
och 2016 medan kostnadsutvecklingen varit snabbare än 
skatteintäkterna under åren 2014 och 2015. Inför fram-
tiden är det angeläget att kommunens nettokostnader 
inte ökar i snabbare takt än skatteintäkterna.  

Soliditeten ska åtminstone bibehållas. 

• Målet är inte uppfyllt. 
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomis-
ka styrka. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar 
som fi nansierats med egna medel. Soliditeten (exkl an-
svarsförbindelsen) har minskat med 0,7 procentenheter 
från 54,4% år 2015 till 53,7% år 2016. Förklaring till detta 
är att låneskulden ökat och att en större balansomslutning 
gör att det egna kapitalet ställs i relation till ett större tal. 

Enligt den så kallade ”Blandmodellen” ska pensioner som 
intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. Inkluderas pensionsåtaganden 
före 1998 uppgick soliditeten till 35,6%, vilket är en 
ökning med 1,9 procentenheter i förhållande till 2015. 
Ökningen kan i huvudsak kopplas till minskningen av an-
svarsförbindelsen. 

Soliditet 

Som framgår av grafen ovan har soliditeten exklusive 
pensionsförpliktelsen successivt minskat under den 
senaste femårsperioden medan soliditeten inklusive 
pensionsförpliktelsen ökat. Låneskulden har ökat vilket 
påverkat soliditeten negativt. Ansvarsförbindelsen för 
pensioner har minskat under perioden. 
 
Det egna kapitalet ska infl ationssäkras.  

• Målet är uppfyllt.
Resultatet på 64,7 mnkr gav en ökning av det egna kapi-
talet på 6,0 %. Infl ationen (KPI) år 2016 uppgick till 1,0 %. 

Förändring av eget kapital och KPI

Som framgår av diagrammet har förändringen av eget 
kapital överstigit förändringen av konsumentpriserna för 
de senaste fem åren och därmed har det egna kapitalet 
infl ationsskyddats samtliga år. 
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Sammanfattning: Tre av fyra finansiella mål är uppfyllda. 
Målet om att soliditeten ska stärkas har inte uppnåtts.

Utveckling av intäkter och kostnader
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är 
att det finns balans mellan löpande intäkter och kost-
nader.

Jämfört med föregående år ökar nettokostnaderna (ex-
klusive jämförelsestörande poster) men inklusive finans-
nettot med 37,2 mnkr eller 3,4 %. Skatteintäkter, stats-
bidrag och utjämning ökade med 73,4 mnkr eller 6,6 %. 
Skattesatsen höjdes inför 2016 med 40 öre vilket ökade 
skatteintäkterna med 25 mnkr. 
 
Mellan 2015 och 2016 har intäkterna från bidrag ökat 
med 74,2 mnkr, varav 52,5 mnkr är hänförliga till flykting-
mottagandet. Riktade statsbidrag till barn- och utbildnings-
nämnden (karriärtjänster, lärarlönelyft, förskolesatsning, 
lågstadiesatsning, tjänster i välfärden) och socialnämnden 
(ökad bemanning inom äldreomsorgen) stod i huvudsak 
för resterande bidragsökningar. De ökade statsbidragen 
har i sin tur genererat ökade lönekostnader. Löner och 
ersättningar ökade 65,1 mnkr exkl sociala avgifter, varav 
14,3 mnkr avser löneökningar. Köp av verksamhet ökade 
med 33,9 mnkr, +18 mnkr inom socialnämnden och +12 
mnkr inom barn- och utbildningsnämnden.  

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Kommunens uppföljningsprocess innebär att verksam-
heten följs upp kommunövergripande två gånger per år, i 
en kvartals- respektive delårsrapport. Nämnderna följer 
sina verksamheter löpande under året. För att uppnå en 
korrekt styrning av verksamheten är prognossäkerheten 
av avgörande betydelse och att nämnderna vid negativa 
budgetavvikelser beskriver vilka åtgärder som vidtagits 
respektive planeras att vidtas för att få budgeten i balans. 
Rapportering om detta ska ske till kommunstyrelsen. 
Nämndernas driftredovisning visade en positiv budget-
avvikelse på 17,3 mnkr. 

I tabellen nedan redovisas nämndernas budgetavvikelser 
i driftredovisningen. 

Budgetavvikelser per nämnd

Mnkr Budgetavvikelse
Kommunstyrelse 2,2
Valnämnd, Revision och Överförmyndare 0,2
Socialnämnd 8,8
Barn- och utbildningsnämnd 2,1
Kultur- och fritidsnämnd 0,1
Teknisk nämnd 3,8
Miljö- och byggnadsnämnd 0,1
Summa 17,3

Av tekniska nämndens budgetavvikelse på 3,8 mnkr ut-
gjorde fastighetsverksamheten 1,5 mnkr, skattefinansie-
rad verksamhet 3,9 mnkr samt avgiftsfinansierad verk-
samhet -1,6 mnkr.

Från och med 2007 gäller ny lagstiftning inom vatten- 
och avloppsområdet som bland annat innebär krav på 
en striktare särredovisning av verksamheten med egen 
resultat- och balansräkning. Enligt lagstiftningen måste 
underskott finansieras genom avgiftsuttag inom tre år 
från det att de uppstått, annars anses de finansierade 
av skattekollektivet. VA-verksamhetens underskott 2016 
uppgick till 0,7 mnkr. Totalt fanns vid årsskiftet ett acku-
mulerat underskott på 2,5 mnkr i resultatregleringsfon-
den för VA. Kommunfullmäktige har under året beslutat 
att 1,2 mnkr av de 11,9 mnkr som avsatts till regresskrav 
i samband med översvämningar 2014 ska belasta avgifts-
kollektivet och resterande delar skattekollektivet. Denna 
reglering är genomförd.

För en mer ingående analys av verksamheternas budget-
avvikelser hänvisas till sidorna 38-69 samt driftredovis-
ningen per nämnd och KF-verksamhet på sidorna 85-86.

Nedan redovisas prognossäkerheten totalt. 

Helårsprognos, budgetavvikelser:

Mnkr Mars Augusti Utfall
Nämndernas verksamheter 0,7 4,8 17,3
Finansförvaltningen 22,9 17,4 23,9
Budgeterat resultat 23,5 23,5 23,5
Årets resultat 47,1 45,7 64,7

Prognosen för kommunen som helhet pendlade under 
året mellan 45-50 mnkr. Förbättringen under hösten kan 
till största delen härledas till nämndernas verksamheter. 

Investerings- och exploateringsverksamhet
Investeringsverksamheten fortsätter att vara mycket 
omfattande. Årets investeringar uppgick till 178,5 mnkr, 
vilket är 56,3 mnkr lägre än budgeterat. 

Bland större investeringar kan nämnas:
N Karstorpsskolan 
om-/tillbyggn. inkl gy-sal 35,1 mnkr
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen 29,3 mnkr
Strandskolan, nybyggn. Skola 
inkl gy.sal 21,1 mnkr
Tekniska nämnden, 
mindre investeringar 10,3 mnkr

Bland de projekt som ej förbrukat budgerade medel kan 
nämnas:
Strandskolan, nybyggn. Skola 
inkl gymnastiksal 18,4 mnkr
KS oförutsedda, strategiska markförvärv 6,9 mnkr
Idrottshall, Slättängshallen, Lomma 6,8 mnkr
Detaljplan alla Lomma hamn
gångbro Oscars bro 5,3 mnkr

Investeringsbidragen uppgick till totalt 10,5 mnkr och ut-
görs av gatukostnadsersättningar 2,7 mnkr, anslutnings-
avgifter VA 6,3 mnkr och investeringsbidrag från staten 
1,5 mnkr.   
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Nedan redovisas kommunens investeringar åren 2012-
2016:

Den genomsnittliga investeringsnivån för de senaste fem 
åren uppgick till 169,5 mnkr. 

Exploateringsverksamheten omfattar 24 projekt och 
årets resultat för verksamheten var negativt, -0,2 mnkr. 

Självfi nansieringsgrad investeringar kommunen

Självfi nansieringsgraden är ett mått på i hur stor utsträck-
ning som årets investeringar har fi nansierats med egna 
medel (årets avskrivningar och årets resultat). Självfi nan-
sieringsgraden låg i genomsnitt för de fem senaste åren 
på 65 %. För 2016 uppgår självfi nansieringsgraden till 81 
%. Det kassafl öde som Lomma kommun själv genererat 
under det gångna året uppgick till 144,1 mnkr. 

För en utförlig investerings- och exploateringsredovis-
ning hänvisas till sidorna 87-90.

Likviditet och lån
Likviditeten vid årsskiftet uppgick till 33,4 mnkr, varav 0,1 
mnkr var likvida medel i pensionsförvaltningen. Fordran 
på Migrationsverket uppgick per 2016-12-31 till 53,5 
mnkr avseende statsbidrag kopplat till fl yktingmotta-
gande. Eftersläpningen av utbetalningen av statsbidragen 
från Migrationsverket påverkar likviditeten påtagligt.   

Den långfristiga låneskulden ökade under året med 30,0 
mnkr och uppgick vid årets slut till 540,0 mnkr. Lomma 
Servicebostäder AB´s låneskuld minskade med 3 mnkr 
och uppgick vid årets slut till 120,0 mnkr.

Utvecklingen på låneskulden för kommunen respektive 
för Lomma Servicebostäder AB åren 2012-2016 redo-
visas nedan.

Pensionsförpliktelser och förvaltning av 
pensionsmedel
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 
407,1 mnkr. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 
redovisas inom linjen i balansräkningen som ansvars-
förbindelse och uppgår till 384,7 mnkr inklusive löne-
skatt. Pensionsförpliktelser, särskilda avtalspensioner och 
liknande, intjänade från och med 1998 redovisas som 
avsättning i balansräkningen och uppgår till 22,4 mnkr 
inklusive löneskatt. 

Kommunen har valt en försäkringslösning för huvudde-
len av intjänade pensionsförmåner som annars skulle ha 
redovisats under posten ”Avsatt till pensioner”. Detta 
innebär att kommunen årligen betalar en försäkringspre-
mie till vald pensionsadministratör (för närvarande KPA) 
som motsvarar det årets beräknade intjänade pensions-
förmåner. Under 2016 betalades 4,4 mnkr in och totalt 
har 93,5 mnkr inbetalats sedan 2001. 

Kommunen har sedan 1996 avsatt likvida medel som 
”öronmärkts” för pensionsändamål.  Totalt har 108,2 
mnkr avsatts vid olika tidpunkter. Sedan 1996 har all av-
kastning återinvesterats i förvaltningen. Syftet med för-
valtningen är att uppnå långsiktig god avkastning med 
betryggande säkerhet. Detta sker främst genom sprid-
ning av placeringarna mellan olika tillgångsslag och för-
valtare. För närvarande har kommunen avtal med fem 
olika förvaltare. 

Tillgångsfördelningen vid årsskiftet är följande:
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Enligt fi nanspolicyn får andelen aktier maximalt uppgå till 
60 %, medan normalläget utgör 50 %. Som framgår ovan 
utgjorde aktieandelen vid årsskiftet 53 %. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-07 om uttag ur 
pensionsmedelsförvaltningen. Enligt beslutet ska medel 
motsvarande 50 % av utbetalningarna inklusive löneskatt 
avseende den så kallade ansvarsförbindelsen tas årligen 
från pensionsförvaltningen och tillföras kommunens kas-
sa. Ett uttag på 10,6 mnkr gjordes under året. 

Marknadsvärdet på pensionsmedelsförvaltningen upp-
gick vid årsskiftet till 279,5 mnkr, medan bokfört värde 
uppgick till 215,4 mnkr. 

Pensionsmedelsförvaltningens utveckling de senaste fem 
åren framgår av nedanstående diagram:

Nedan lämnas upplysningar om pensionsförpliktelserna 
inklusive löneskatt och pensionsmedelsförvaltningen.

Mnkr 2015 2016

Avsättning för särskilda avtalspensioner 17,7 22,4
och liknande förpliktelser
Ansvarsförbindelsen 410,4 384,7
Summa pensionsförpliktelser 428,1 407,1
Finansiella placeringar (bokfört värde) 220,8 215,4
Totala förpliktelser minus fi nansiella  207,3 191,7
placeringar
Finansiella placeringar (marknadsvärde) 270,8 279,5
Förvaltade medel/pensionsmedel 63,3% 68,7%

Ansvarsförbindelsen minskade med 25,7 mnkr jämfört 
med föregående år. Enligt fi nanspolicyn är målet att suc-
cessivt öka konsolideringsgraden, det vill säga att kvoten 
mellan förvaltade medel och totala pensionsförpliktelser 
ska öka. Konsolideringsgraden har ökat från 63,3% per 
2015-12-31 till 68,7% per 2016-12-31.

Borgensåtaganden 
Borgensförbindelserna, exklusive solidarisk borgen till 
Kommuninvest i Sverige AB på 895,6 mnkr, uppgick till 
174,5 mnkr, vilket är en ökning med 5,4 mnkr jämfört 
med 2015.  

Av de totala borgensåtagandena avser 120,0 mnkr det 
helägda bolaget Lomma Servicebostäder AB. Åtagandet 
minskade med 3 mnkr sedan 2015. Övriga större bor-
gensåtaganden avser Sydvatten AB, 39,3 mnkr, AB Mal-
möregionens Avlopp, 4,8 mnkr, Habo Golf AB, 4,0 mnkr 
samt Sydvästra Skånes Avfalls AB, 3,5 mnkr.

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort an-
tal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala beslut, 
medan andra ligger utanför kommunens kontroll. Ett sätt 
att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att 
upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de eko-
nomiska konsekvenserna av olika händelser :

Känslighetsanalys

Händelse Förändring +/-

1 kronas förändring av kommunalskatten 62,4 mnkr
Förändrat invånarantal med 100,  4,4 mnkr
skatteintäkter, bidrag och utjämning
Avgiftsförändring med 1 % 1,1 mnkr
Löneförändring med 1 %, inkl PO 5,6 mnkr
Förändring av verksamhetens kostnader  6,8 mnkr
med 1 % (exkl löner och ersättningar)
Förändrad upplåning med 10 mnkr 0,1 mnkr
10 heltidstjänster 4,9 mnkr

Även oförutsedda händelser kan således ha stor inver-
kan på kommunens ekonomiska utveckling. Det är där-
för viktigt att upprätthålla en fi nansiell beredskap på såväl 
kort som lång sikt.

Framtid
Inför framtiden är det nödvändigt att bibehålla och sä-
kerställa en god ekonomisk utveckling.  Av avgörande 
betydelse är att kommunens fi nansiella mål är i samklang 
med övergripande mål och nämndsmål samt att målen 
verkligen blir styrande i praktiken.   

Kommunens befolkningsprognos pekar på en långsiktigt 
fortsatt hög befolkningstillväxt. Skälet till detta är det om-
fattande bostadsbyggandet och kommunens attraktivitet 
som boendeort. De fl esta åldersgrupperna förväntas öka 
i antal, men störst blir ökningen bland de unga, framför 
allt de åldersgrupper som går i grundskolan. Utöver be-
folkningstillväxten kopplat till bostadsbyggandet kommer 
kommunens fl yktingmottagande också att bidra till en 
ökning av befolkningen. För år 2017 kommer cirka 100 
fl yktingar med uppehållstillstånd att placeras i kommunen. 

Kommunens planering för att kunna tillhandahålla den 
kommunala service som kommuninvånarna kan för-
vänta sig är omfattande.  Investeringsnivån är och har 
varit mycket hög både i anläggningar för kommunal 
service och i infrastruktur. En allt större risk är att pri-
serna för kommunala investeringar tenderar att öka då 
byggbranschen anses överhettad. Investeringsplanen för 
åren 2017-2019 omfattar investeringar på 575,4 mnkr. 
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De fortsatt höga investeringsbehoven innebär en myck-
et stor och långsiktig belastning på ekonomin. För de 
närmaste tre åren kommer investeringarna att behöva 
lånefi nansieras till drygt 40 % och låneskulden beräknas 
uppgå till närmre 750 mnkr vid utgången av år 2019. 
Ränteläget är för närvarande mycket lågt men efterhand 
som räntan så småningom stiger ökar påfrestningarna på 
kommunens ekonomi ytterligare. Kommunens strävan 
bör vara att till en större del självfi nansiera investering-
arna och om några år göra det till 100 %. Detta kräver 
en tydlig prioritering bland investeringsbehoven. 

För kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling är det 
viktigt att nämndernas ekonomi är i balans och att bud-
geten hålls samt att verksamhetens nettokostnad inte 
stiger procentuellt mer än skatteintäkter och generella 
statsbidrag.  

Lomma kommun bör ha en resultatnivå på åtminstone 
3,0 % av skatter, statsbidrag och utjämning framöver för 
att möta utmaningar i form av bland annat förväntade 
volymökningar och en hög investeringsnivå. Detta för att 
till en större del kunna självfi nansiera investeringarna. 
En stor utmaning ligger i att klara omställning av kom-
munens verksamheter för att uppfylla ökade krav från 
den allt större befolkningen. Hur kommunen lyckas 
omprioritera medel från olika verksamheter är av-
görande för kommunens ekonomi. Det kommer att 
behövas fortsatta verksamhetsanpassningar med om-
prioriteringar, såväl inom som mellan verksamheterna. 
En annan stor utmaning för framtiden är att kunna 
rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Kon-
kurrensen om kompetent personal ökar mer och mer. 

Konjunkturens inverkan på skatteintäkternas utveckling 
innebär att det ständiga arbetet med rationaliseringar 
och effektiviseringar måste fortsätta. För att bibehålla en 
balans i ekonomin kommer det att krävas fortsatt kost-
nadskontroll och strikt budgetdisciplin. 

Sammanställd redovisning 
Årets resultat i koncernen Lomma kommun uppgår till 
+66,0 mnkr.   

Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i bo-
lagsform. Koncernen Lomma kommun består, förutom 
kommunen själv, av tre bolag, Lomma Servicebostäder 
AB (100 %), Lomma Uthyrningsfastigheter AB (100 %) 
och AB Malmöregionens Avlopp (40 %). 

Omsättningen på bolagsverksamheten är dock relativt 
begränsad. Ungefär 7,3 % av kommunens totala tillgång-
ar fi nns i de kommunala bolagen. Bolagens verksamhet 
uppvisar följande resultat efter fi nansiella poster :

Lomma Servicebostäder AB 1,1 mnkr
Lomma Uthyrningsfastigheter AB 0,0 mnkr
AB Malmöregionens Avlopp 0,0 mnkr 

Under året har LSAB, i samband med omsättning av lån, 
löst 3 mnkr av bolagets låneskuld, vilken nu uppgår till 
120,0 mnkr. 

Kommunfullmäktige har beslutat föreslå att LUFAB av-
vecklas på så sätt att bolaget träder i frivillig likvidation då 
syftet med bolaget upphört (KF §74, 160908). Styrelsen 
i LUFAB har getts i uppdrag att påbörja avvecklingspro-
cessen av bolaget. Beslut om avveckling planeras att fat-
tas vid ordinarie bolagsstämma 2017. Likvidationen är 
beräknad att vara genomförd under 2017.

Uppgifter om väsentliga händelser för de kommunala 
bolagens verksamhet under året fi nns på sidorna 67-68.
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Kommunens samlade verksamhet

Kommunkoncern

Kommunens egen
verksamhet

Kommunens koncernföretag
med betydande inflytande

Samägda företag
utan betydande inflytande

 Minst 20 % innehav %
 Lomma Servicebostäder AB 100
 Lomma Uthyrningsfastigheter AB 100
 AB Malmöregionens Avlopp 40

  %
 Sydvästra Skånes avfalls AB 3,50
 Sydvatten AB 2,33
 Kraftringen AB 2,11
 Kommunassurans Syd försäkrings AB 1,88
 Kommuninvest EK Förening 0,26

KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET

Ekonomiska engagemang mellan kommunens koncernföretag

Intäkter, kostnader, fordringar och skulder, mnkr

  Försäljning   Borgen

Enhet Köpare Säljare Givare    Mottagare

Lomma kommun 20,5 1,1 122,5
Lomma Servicebostäder AB 1,0 15,3  120,0
Lomma Uthyrningsfastigheter AB 0,1  
AB Malmöregionens Avlopp  5,2  2,5

Kommunala entreprenader
För att en kommunal entreprenad ska anses föreligga förutsätts att:
- det finns avtal mellan kommunen och producenten
- kommunen har ett huvudansvar för att tjänsten erbjuds kommunmedborgarna
- verksamheten annars skulle drivits i egen regi

Entreprenör Verksamhet Belopp Procent av
  mnkr total oms

Förenade Care AB, 
Frösunda omsorg AB, 
Attendo Sverige AB Hälsa vård och omsorg 106,9 8,9
Lunds kommun m.fl. Gymnasieskola 88,2 6,6
Montessori Bjerred m.fl. För- och grundskola 42,9 3,8
PEAB Gatu- och Parkarbeten 23,1 1,9
Sita Hämtning av avfall 13,0 1,0
Samhall AB Städ 13,2 1,0
Staffanstorps kommun Räddningstjänst 9,9 0,7
Öviga entreprenörer  11,3 0,8

TOTALT  308,5 22,7
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Personalredovisningen ska ge en sammanfattande bild av 
personalstyrka, personalstruktur och olika förhållanden 
när det gäller personalrelaterade frågor. Ambitionen är 
att personalredovisningen ska utgöra en grund för analys 
och uppföljning samt strategiska bedömningar avseende 
framtida inriktning på personalpolitiken. 

Arbetsgivaren Lomma kommun
Lomma kommun strävar efter att ständigt förbättra 
förutsättningarna för att kunna rekrytera, utveckla och 
behålla kompetenta medarbetare. Detta krävs för att till-
godose kommuninvånarnas krav på kommunala tjänster 
och service av hög kvalitet. En strävan är att organisera 
verksamheterna så att alla medarbetares kompetens till-
varatas och utvecklas på ett optimalt sätt.

Vår värdegrund
Lomma kommuns organisation ska vara en värdegrunds-
baserad organisation. Följande värdegrund har fastställts; 
ansvar, öppenhet, respekt och tydlighet. Värdegrunderna 
uttrycker ett gemensamt förhållningssätt i relationen 
mellan såväl arbetsgivare och medarbetare som mellan 
medarbetare och kommuninvånare.

Antal anställda

Antal anställda per nämnd

 Tillsvidare Visstid  Totalt

 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Kommunstyrelsen 65 68 15 10 80 78
Barn- och 
utbildningsnämnden 749 788 122 172 871 960
Kultur- och 
fritidsnämnden 50 51 16 15 66 66
Socialnämnden 170 222 68 42 238 264
Tekniska nämnden 49 50 1 1 50 51
Miljö- och 
byggnadsnämnden 16 15 3 6 19 21

Totalt 1 099 1 194 225 246 1 324 1 440

MEDARBETARREDOVISNING

PERSONALREDOVISNING
Antalet anställda varierar över året, främst bland de viss-
tidsanställda. För att undvika jämförelsestörande uppgif-
ter redovisas i detta sammanhang antalet anställda vid 
en bestämd tidpunkt, den 31 december respektive år. 
År 2016 uppgick antalet anställda till 1 440 personer, vil-
ket är en ökning med 116 personer jämfört med 2015. 
Samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen och kul-
tur- och fritidsnämnden har ökat i antalet anställda. 

Inom barn- och utbildningsnämnden har antalet anställ-
da ökat med 89 personer, socialnämnden har ökat med 
26 personer och tekniska nämnden med en person. Kul-
tur- och fritidsnämnden har oförändrat antal anställda 
medan kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämn-
den minskat med vardera två personer. 

Det är främst antalet tillsvidareanställda som ökat. Den kraf-
tiga utökningen av integrationsverksamheten under 2016 
är huvudförklaringen till ökningen av antalet anställda inom 
socialnämnden. Utökningen av personal inom integrations-
verksamheten finansieras huvudsakligen genom statsbidrag.  
Inom barn- och utbildningsnämnden har det skett en ök-
ning av antalet tillsvidareanställda, totalt 39 personer, vilket 
till hälften beror på volymökning och till hälften på inte-
gration och utökning av resurspersonal. Antalet visstidsan-
ställda har ökat med 50 personer, 26 extratjänster inom 
välfärden samt resterande inom integration, resurspersonal, 
modersmålslärare samt förskole- och lågstadiesatsningen.

Av samtliga anställda var 83 % tillsvidareanställda och 17 
% visstidsanställda, vilket är samma fördelning som förra 
året. Vid en omräkning av antalet anställda till årsarbetare 
innebär det 1 336 årsarbetare, vilket är en ökning med 
118 årsarbetare. Totalt har kommunen 73 % heltidsan-
ställningar och 27 % deltidsanställningar. Barn- och ut-
bildningsnämnden är den största verksamheten och står 
för 67 % av de anställda.

Rekrytering/annonsering
Under året utannonserades 269 tjänster, vilket är en 
ökning från föregående år med 45 tjänster. Barn- och 
utbildningsnämnden står för den största andelen av de 

I Lomma kommuns verksamheter finns det medarbetare 
anställda av Lomma kommun och även medarbetare an-
ställda av entreprenörer som har anlitats för att utföra 
vissa av kommunens verksamheter.

Alla medarbetare, både kommunens egna och entre-
prenörernas, har ansvar för att agera så att kommunens 
tjänsteutförande håller förväntad hög kvalitet. Alla med-
arbetare ska ges samma förutsättningar för sina uppdrag.

Exempel på större entreprenörer som kommunen anli-
tar är Frösunda Omsorg AB för särskilda boenden, At-
tendo Sverige AB för hemtjänst, PEAB AB för gatu- och 
parkarbeten samt Förenade Service och Samhall för lo-
kalvård. 

Personalredovisningen som följer omfattar medarbetare 
anställda av Lomma kommun.
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utannonserade tjänsterna. Integrationsverksamheten 
inom socialförvaltningen ökade rekryteringsbehovet un-
der början av året. Lomma kommun har, trots det ökade 
rekryteringsbehovet under året, inte haft några större 
problem med att kunna rekrytera lämplig personal. Un-
dantag är förskollärare, fritidspedagoger och sjuksköter-
skor som, på grund av stor konkurrens mellan närlig-
gande kommuner, är svåra att rekrytera.

Att det trots allt går relativt bra att rekrytera nya med-
arbetare till Lomma kommun kan delvis förklaras av att 
Lomma kommun är en attraktiv arbetsgivare, närheten 
till utbildningsorterna Lund och Malmö samt en aktiv 
marknadsföring genom riktade insatser mot skolor. 

Utöver utannonserade tjänster tillsätts vikariat via ”Vi-
kariebanken” till skolor, förskolor och fritidshem som 
snabbt behöver en vikarie då ordinarie personal är borta 
kortare perioder.

Åldersstruktur/personalomsättning
Medelåldern var 46 år för både män och kvinnor. Högst 
medelålder har tekniska nämnden med 49 år och lägst 
medelålder har miljö- och byggnadsnämnden med 41 år. 
Cirka 41 % av de anställda är över 50 år och cirka 10 % 
av de anställda är under 30 år. 
 
Under året lämnade 187 personer sina tillsvidareanställ-
ningar i kommunen. 14 personer avgick med ålderspen-
sion och resterande slutade på egen begäran eller av 
annan orsak. 

Personalomsättningen uppgick till 15,9 %, vilket är en ök-
ning med 3,8 procentenheter. Störst personalomsättning 
hade miljö- och byggnadsnämnden med 25,0 % och lägst 
personalomsättning hade kultur- och fritidsnämnden 
med 5,4 %. Personalomsättningen inom barn- och ut-
bildningsnämnden uppgick till 17,1 %, tekniska nämnden 
till 16,0%, socialnämnden till 14,9 % och kommunstyrel-
sen till 12,5 %

Inom den närmaste tioårsperioden kommer cirka 275 
tillsvidareanställda personer att gå i pension, vilket mot-

svarar cirka 23 % av antalet tillsvidareanställda per 2016-
12-31. Viss osäkerhet finns i prognosen på grund av rör-
lig pensionsålder mellan 61-67 år.

Vad kostar personalen?
De totala personalkostnaderna uppgick 2016 till 716,5 
mnkr. Nedan redovisas personalkostnadernas utveckling 
under den senaste femårsperioden.

Personalkostnader

mnkr 2012 2013 2014 2015 2016
Löner m.m. 399,2 389,2 399,9 429,5 494,5
Arbetsgivaravgifter 119,7 117,7 121,1 130,9 153,4
Pensioner 56,4 53,3 58,1 59,3 60,9
Övrigt 8,9 7,3 7,1 6,4 7,7
Summa 584,2 567,5 586,2 626,1 716,5

De direkta lönekostnaderna ökade mellan åren 2015 
och 2016 med 87,5 mnkr. Ökningen beror framförallt 
på ett ökat antal anställda, inom Barn- och Utbildnings-
nämnden med 89 personer och inom Socialnämnden 
med 26 personer. En del av ökningen av antalet anställda 
beror på riktade statsbidrag för lågstadiesatsning, försko-
lesatsning och extratjänster inom välfärden och en del 
beror på volymökningar inom förskola och grundskola. 
Lärarlönelyftet innebär högre löner men inte fler anställ-
da. De avtalsenliga löneökningarna under 2016 uppgick 
till 14,3 mnkr.   

Pensionskostnaderna ökade med 1,6 mnkr jämfört med 
2015. Pensionsutbetalningar avseende den avgiftsbe-
stämda ålderspensionen ökade med 3,4 mnkr sedan 
2015. Detta beror på ökat antal anställda i kommunen.

Försäkringspremien för förmånsbestämd ålderspension 
minskade under året. Premien uppgår till 5,5 mnkr in-
klusive särskild löneskatt, vilket är en minskning med 4,1 
mnkr jämfört med 2015. Detta beror främst på att uttag 
gjorts ur överskottsfonden med 3,4 mnkr under året. 
Under året har tre personer erhållit särskild avtalspen-
sion. 

Sjukfrånvaro

 Tillgänglig arbetad tid Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro > 60 dagar
 timmar totalt av total sjukfrånvaro

 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Samtliga anställda 2 471 647 2 736 636 5,9 % 5,7 % 29,1 % 29,4 %

Kvinnor 1 942 497 2 113 333 6,7 % 6,3 % 30,7 % 31,6 %
Män 529 150 623 303 3,2 % 3,5 % 16,5 % 16,0 %

Åldersgrupp
-29 år 267 149 332 247 4,5 % 5,0 % 10,0 % 8,8 %
30-49 år 1 177 304 1 308 780 6,5 % 5,5 % 25,8 % 20,4 %
50 år- 1 035 550 1 095 609 5,7 % 6,1 % 37,2 % 44,4 %
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tiska arbetsmiljöarbetet och reglerar främst ohälsosam 
arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande 
särbehandling. 

Hur friska är vi?
Frisknärvaron i kommunen mäts med hjälp av frisktalen 
100 % frisk och 99 % frisk. 100 % frisk är anställda som 
inte haft en enda sjukdag under året. 99 % frisk är an-
ställda som inte har haft en enda sjukdag inkluderat de 
personer som har haft upp till fem sjukdagar under året. 

Andelen medarbetare som inte haft någon sjukdag un-
der 2016 var 33,3 %, vilket är något lägre jämfört med år 
2015. Miljö- och byggnadsnämndens frisktal ligger lägst, 
30,8 %, medan kommunstyrelsens frisktal är högst på 
45,8 %.

Frisknärvaro 99 % uppgick för kommunen totalt till 69,0 
%, vilket är 3,4 procentenheter högre jämfört med 2015. 
Kommunstyrelsens frisktal uppgick till 76,3 % medan mil-
jö- och byggnadsnämndens var 64,3 %. Kommunens mål 
för 99 % frisknärvaro är att frisknärvaro 99 % ska öka. 
Målet har uppnåtts totalt för Lomma kommun. 

Löneöversyn 2016
Anställda i Lomma kommun har individuella och diffe-
rentierade löner. Lönerna revideras årligen i en löne-
översyn utifrån löneavtalen och kommunens anvisningar 
för lönesättning samt verksamhetsbaserade lönekriter-
ier.

2016 års löneöversyn genomfördes med samtliga fack-
liga organisationer, med undantag för Kommunal, under 
våren. Löneöversyn med Kommunal genomfördes under 
hösten.  

Prioriterade grupper i 2016 års löneöversyn var fram-
förallt socionomer och sjuksköterskor.  Även arbetstera-
peuter och fysionomer fi ck dock en viss prioritet. 

Det totala utfallet av löneöversynen blev 2,9 %.

Kostnaden för timanställda uppgår till 36,9 mnkr inklu-
sive personalomkostnader, vilket är en ökning med 6,3 
mnkr sedan föregående år. Kostnaderna för mer- och 
övertidsersättning uppgick till 6,7 mnkr under 2016.  
Övertidsskulden är 0,5 mnkr högre jämfört med 2015 
och uppgår till 3,3 mnkr inklusive personalomkostnader.  
Semesterskulden uppgick till 38,6 mnkr inklusive perso-
nalomkostnader för år 2016, vilket är 4,1 mnkr högre 
jämfört med år 2015.
Ökningen av semesterskulden beror bland annat på ett 
ökat antal anställda samt en högre lönenivå.

Politikerarvodena uppgick till 7,5 mnkr inklusive perso-
nalomkostnader, vilket är 0,5 mnkr lägre än förra året.

Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid var under 
2016 för kommunens samtliga anställda 5,7 %. Det är 0,2 
procentenheter lägre än jämfört med 2015. Männens 
totala sjukfrånvaro ökade under året medan kvinnor-
nas minskade. En minskning av den totala sjukfrånvaron 
skedde i åldersgruppen 30-49 år. I övriga åldersgrupper 
ökade den totala sjukfrånvaron. Långtidssjukfrånvaron 
ökade med 0,3 procentenheter. Den långa sjukfrånvaron 
minskade i grupperna upp till 49 år.

Sjukfrånvaro per yrkesgrupp

Yrkesgrupp Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro > 60 dgr
 Totalt av total sjukfrånvaro

 2015 2016 2015 2016
Adm. personal 3,4 % 3,4 % 25,4 % 10,6 %
Kökspersonal 6,1 % 5,8 % 36,1 % 29,6 %
Lärare 3,2 3,0 % 14,0 % 20,3 %
Vårdbitr/Undersk 14,3 % 9,8 % 64,7 % 55,5 %
Barnskötare 5,9 % 8,4 % 29,1 % 33,1 %
Fritidspedagoger 8,6 % 6,2 % 36,2 % 25,1 %
Förskollärare 7,7 % 7,9 % 20,5 % 29,7 %

I jämförelse med 2015 minskade den totala sjukfrån-
varon för samtliga yrkesgrupper förutom för barnskö-
tare och förskollärare. Störst ökning kan konstateras för 
gruppen barnskötare. Den långa sjukfrånvaron minskade 
för de fl esta grupper utom för lärare, barnskötare och 
förskollärare.

Rehabilitering
Syftet med rehabilitering är att den anställde ska återfå 
hela eller delar av sin förlorade arbetsförmåga. Det fi nns 
ett klart samband mellan tidiga rehabiliteringsinsatser 
och ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete. Möjlighe-
terna att få tillbaka medarbetare efter en längre tids 
sjukfrånvaro är större ju tidigare insatserna sätts in. Sam-
arbetet med Försäkringskassan, företagshälsan och den 
sjukskrivnes egen motivation är andra framgångsfaktorer 
för återgång till arbetet. 

Den 31 mars 2016 trädde en ny föreskrift om orga-
nisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Den nya före-
skriften förtydligar arbetsmiljölagen samt det systema-

45,8
38,1 32,9

42,8 39,0
30,8 33,3

0
10
20
30
40
50

KS BUN KFN SN TN MBN Totalt

%
FrisknŠ rvaro 100%

76,3

68,4
70,9 69,9

65,0 64,3

69,0

58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78

KS BUN KFN SN TN MBN Totalt

%
FrisknŠ rvaro 99%



30

FÖ
RV

A
LT

N
IN

G
SB

ER
ÄT

TE
LS

E

Löneökning i procent åren 2012-2016

Förmåner till anställda
Friskvård
Lomma kommun erbjuder samtliga anställda friskvårds-
bidrag om maximalt 900 kronor per anställd och år. 
Friskvårdsbidraget kan användas till alla de friskvårdsak-
tiviteter som Skatteverket klassar som fria från förmåns-
beskattning. Förutom traditionell gymträning fi nns ett 
antal olika aktiviteter som till exempel massage, kostråd-
givning, stresshantering med mera. Under 2016 har 667 
anställda utnyttjat denna möjlighet.

Löneväxling till pension
Anställda av Lomma kommun har möjlighet att löne-
växla till pension. Detta innebär att man avstår en viss 
del av lönen som arbetsgivaren istället betalar till en 
pensionsförsäkring. Eftersom kommunens kostnader för 
arbetsgivaravgifter härigenom blir lägre, gör kommunen 
inbetalning till pensionsförsäkringen med ett belopp som 
är högre än lönesänkningen, vilket är till fördel för den 
anställde.   

Synfelsbehandling mot bruttolöneavdrag
Anställda har möjlighet att genomföra synfelsbehandling, 
så kallad laserbehandling, mot bruttolöneavdrag. Detta 
innebär att kommunen betalar behandlingen och drar 
sedan av kostnaden under ett antal månader på den an-
ställdes bruttolön. Genom att den anställdes bruttolön 
minskar, minskar också skatten vilket gör att kostnaden 
för den anställde blir väsentligt lägre jämfört med att den 
anställde skulle betalat direkt till kliniken.

Jämställdhet 
Av samtliga anställda är andelen män 22 % och andelen 
kvinnor 78 %, vilket är samma fördelning som förra året.

Både inom barn- och utbildningsnämndens och soci-
alnämndens områden är kvinnodominansen stor. Även 
inom miljö- och byggnadsnämndens område domine-
rar kvinnorna medan männen dominerar inom tekniska 
nämndens område. Inom kommunstyrelsens och kultur- 
och fritidsnämndens område råder en jämn könsför-
delning. Kommunens ledningsgrupp är jämställd medan 
kommunens chefs- och arbetsledargrupp är kvinnodo-
minerad. 

I december 2016 var den genomsnittliga heltidslönen 
för tillsvidareanställda 32 135 kronor per månad. Det är 
en ökning med 1 318 kronor eller 4,3 % jämfört med 
motsvarande tid föregående år. Ökningen beror främst 

på löneökningar enligt gällande löneavtal, men även på 
lärarlönelyftet och nyrekryteringar till högre löner.

Vikariebanken
Vikariebanken är ett vikariehanteringssystem för timvika-
rier inom UKF-förvaltningen.

Vikariebanken underlättar rekryteringen och bokningen 
av timvikarier vid ordinarie personals frånvaro inom 
verksamheterna barnomsorg, skola och kök. Cirka 200 
vikarier och 40 bokare använder systemet. 

Kompetensutveckling
Sedan ett antal år tillbaka genomför 5-YES kommunerna 
ett traineeprogram som är ett utvecklingsprogram för 
medarbetare som vill utvecklas i riktning mot ett chef-
skap samt för arbetsgivaren, som vill behålla och vidare-
utbilda sina anställda. Programmet omfattar cirka tjugo-
fem dagar och ger kunskaper kring ledarskap, ekonomi, 
kommunal juridik och personalfrågor. Såväl teoretiska 
avsnitt som praktik ingår. Fem personer från respektive 
kommun erbjuds, efter en ansöknings- och urvalspro-
cess, möjlighet att delta i programmet.   

Företagshälsovård
Lomma kommun har avtal med Avonova Hälsa om fö-
retagshälsovårdstjänster. Avtalet omfattar en årlig ramtid 
om 900 timmar. Timmarna fördelas på företagsläkare, fö-
retagssköterska, psykolog, ergonom, arbetsmiljöingenjör 
och hälsoutvecklare efter kommunens behov. 

Minnesgåvor
Kommunfullmäktiges ordförande delade ut minnesgåvor 
till 17 medarbetare, som varit anställda i kommunen i 25 
år eller som vid ålderspensionering varit anställda i 20 år.

Pensionärslunch
Varje år bjuder personalavdelningen in pensionärer som 
tidigare arbetat i kommunen, på en jullunch. Syftet är 
träffa sina tidigare arbetskamrater och samtidigt ta del av 
information från kommunalrådet Anders Berngarn om 
vad som händer i kommunen. 

Feriearbete för ungdomar
Av 389 sökande erbjöds 120 ungdomar, 16-18 år, ferie-
arbete i kommunens verksamheter och hos kommunens 
entreprenörer. Ungdomarna arbetade 6 timmar/dag 
under tre veckor. Platserna var fördelade främst inom 
äldre- och handikappomsorg, park- och grönyteskötsel 
och barnomsorgs- och fritidsverksamhet. Platser fanns 
även i sommarorkestern, som bedrivs av kulturskolan, 
och som sommarvärdar i utvecklingsavdelningens regi. 
Varje ungdom har haft en handledare inom verksamhe-
ten. Ungdomarna har fått utvärdera sina ferieplatser och 
samtliga ungdomar vittnar om att de har trivts väldigt bra 
och blivit väl omhändertagna på arbetsplatserna. 

Engagerat ledarskap
En förutsättning för hög kvalitet i kommunens verksam-
heter är ledare med förmåga att sätta mål, delegera och 
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följa upp resultat. Ledarskapet ska uppmuntra medar-
betarnas motivation, engagemang och kompetensut-
veckling och präglas av information, kommunikation och 
delaktighet.

Under 2016 anordnades Ledarforum vid två tillfällen, 
under våren respektive hösten, där samtliga ledare varit 
inbjudna. Ledarforum är inslag som syftar till att erbjuda 
kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och möte över 
förvaltningsgränserna. 

Medarbetarnas delaktighet
Varje år genomförs medarbetarsamtal mellan chef och 
medarbetare. Medarbetarsamtalet är ett viktigt forum 
där mera djuplodande diskussion kan föras om arbets-
förhållanden, arbetsmiljö, ledarskap och utveckling. 

Samverkanssystemet har som målsättning att skapa insyn 
och delaktighet på olika nivåer i organisationen. Syftet 
med samverkanssystemet är att tillvarata den kompe-
tens som finns hos ledare, medarbetare och fackliga fö-
reträdare för att därigenom utveckla verksamheten och 
skapa god hälsa och bra arbetsmiljö. Den kommuncen-
trala samverkansgruppen sammanträder varje månad 
inför kommunstyrelsens sammanträde.

Arbetsmiljö- och medarbetarenkät
Under våren genomfördes en arbetsmiljö/medarbeta-
renkät bland samtliga anställda. Enkäten besvarades av 1 
014 anställda vilket ger en svarsfrekvens på 74 %, vilket 
var betydligt högre än föregående år (68 %).

Enkäten, som genomförs årligen sedan 2014, innefattar 
de nio så kallade HME-frågorna (Hållbart Medarbetar 
Engagemang) vilket ger en bild av medarbetarnas syn 
på motivation, ledarskap och styrning. HME-frågorna ger 
ett index från ett till hundra och resultatet publiceras 
på kommun- och landstingsdatabasen KOLADA, vilket 
gör att kommunerna kan jämföra sig med varandra. Re-
sultat för Lomma kommun blev 2016 ett index på 77 
och nådde därmed inte upp till målsättningen 78. Re-
sultatet används som underlag för diskussioner i olika 

samverkansgrupper för att leda till förbättringar i arbets-
miljön. Årets enkät kompletterades med frågan ”skulle 
du rekommendera vänner och bekanta att börja arbeta 
i Lomma kommun?” Resultatet redovisade ett index på 
72.  
 
Under hösten genomfördes en arbetsmiljöutbildning för 
samtliga chefer och fackliga företrädare. Grundkunska-
perna i utbildningen var att känna till grunderna i Arbets-
miljölagen, kunna samverka i arbetsmiljöfrågor, identifiera 
risker på arbetsplatsen och att kunna se sambandet mel-
lan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.  

Framtid – Attraktiv arbetsgivare
Den stora utmaningen för framtiden för Sveriges kom-
muner är att kunna rekrytera och behålla kompetenta 
medarbetare. För att kunna göra detta måste Lomma 
kommun vara en attraktiv arbetsgivare. 

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare måste 
bedrivas på olika plan. Det handlar om konkreta frågor 
som en god arbetsmiljö, lön och förmåner och utveck-
lingsmöjligheter. Det kan konstateras att många grupper 
av anställda i Lomma kommun har ett relativt högt löne-
läge jämfört omgivande kommuner. De senaste åren har 
extra satsningar gjorts inom förskolan och grundskolan 
och socialtjänsten vilket resulterat i ett konkurrenskraf-
tigt löneläge för personalen i dessa verksamheter.

Det räcker dock inte med bra lön och förmåner för att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Andra värden, som förut-
sättningar för att göra ett bra jobb, utvecklingsmöjligheter, 
möjligheter till distansarbete och andra organisatoriska 
förhållanden måste också utvecklas. Även förutsättning-
ar för att utöva ett gott ledarskap måste skapas. Detta 
handlar om antal underställda, ledarutveckling med mera.

Under 2017 kommer därför projektet jobba@lomma 
att börja leda till utvecklingsinsatser som syftar till att 
Lomma kommun ska bli en än mer attraktiv arbetsgivare. 
Arbetet bedrivs inom ramen för utvecklingsstrategin och 
leds av kommundirektören tillsammans med dennes led-
ningsgrupp.    

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare måste bedrivas på många plan.



32

FÖ
RV

A
LT

N
IN

G
SB

ER
ÄT

TE
LS

E

MILJÖREDOVISNING

Miljöredovisningen sammanställs för att åskådliggöra 
några viktiga miljötrender i Lomma kommun som geo-
grafi skt område. Med hjälp av nyckeltalen kan föränd-
ringar följas och jämföras över tid. I årets bokslut presen-
teras några miljönyckeltal som får spegla miljösituationen 
inom områdena vatten, avfall och klimatpåverkande ut-
släpp. En redovisning av övrigt arbete som skett under 
året för att säkra ekosystemtjänster, skydda natur och 
uppfylla miljömålen sker i slutet av kapitlet. 

VATTEN
Åarna
Flera stora vattendrag fl yter genom kommunen på sin 
väg mot Öresund och Lommabukten. I Lödde-/Kävlingeå 
och Höje å sker kontinuerliga vattenkontrollmätningar 
via respektive vattenvårdsförbund eller vattenråd. Resul-
taten av mätningarna sammanställs med ett års fördröj-
ning och redovisas i respektive årsrapport som fi nns på 
www.hojea.se respektive www.kavlingeans-vvf.com. Vat-
tenkontrollen i de största vattendragen från 2015 visade 
att näringsämneshalterna av kväve och fosfor för Höje 
å var i nivå med halterna 2014. Av den totala mäng-
den näringsämnen som transporterades till havet från 
Höje å hade 16 % av kvävet och 10 % av fosforn sin 
källa i de reningsverk som belastar ån. Totalt beräknas ca 
12,5 ton fosfor och 525 ton kväve ha förts ut till Öre-
sund via Höje å under 2015. Den långsiktiga trenden för 
både kväve och fosfor är dock fortsatt minskande för 
både Höje å och Lödde-/Kävlingeå. En av anledningarna 
till detta är de kommunala samarbeten som skett inom 
Höje å-projektet respektive Kävlingeåns vattenvårdspro-
gram.

I det kommunala samarbetet inom Höjeå-projektet, har 
drygt 80 dammar och våtmarker anlagts inom avrin-
ningsområdet t o m 2015. Dammarna upptar en sam-
manlagd yta på ca 110 ha. Den genomsnittliga reduktio-
nen i Höjeåprojektets samtliga dammar och våtmarker 
har beräknats till 560 kg kväve och 23 kg fosfor per ha 
och år. Totalt innebär detta en årlig reduktion av 62 ton 
kväve och 2,5 ton fosfor. Detta kan sättas i relation till 
den årliga uttransporten av kväve och fosfor som under 
åren 2003-2015 varierat mellan 320-880 ton för kväve 
och 3,4-12,5 ton för fosfor. Teoretiskt beräknas alltså de 
dammar som anlagts hittills, under lågfl ödesår, kunna 
stå för en halvering av fosfortransporten och en 15 % 
reduktion av kvävetransporten. Fluktuationerna mellan 
åren är dock mycket stor. Motsvarande siffra för Kävling-
eåns avrinningsområde är en total anlagd yta för dam-
mar och våtmarker på mer än 360 ha, som beräknas 
reducera minst 200 ton kväve respektive 8 ton fosfor 
per år. 

Åtgärdsprogrammen för Höje å respektive Kävlingeån 
har fortsatt under året, fl era våtmarker och så kallade 
fosforfi lter är nu genomförda. De pilotprojekt som tidi-

gare erhållit medel från Havs- och vattenmyndigheten 
har genomförts och i princip slutredovisats med fl era 
rapporter för pilotprojekt kring både höga fl öden, juri-
diska aspekter och samverkan.

Åarnas näringstillstånd - kvävehalt

Åarnas näringstillstånd – fosforhalt

Näringstillståndet i kommunens två största åar, beskrivet 
som fl ödesviktade kväve- respektive fosforhalter. Provtag-
ningsstationerna ligger vid Högsmölla i Lödde å och vid Trol-
leberg i Höje å. 
Källa: Ekologgruppen Landskrona, ALcontrol Laboratories 
Linköping och Pelagia miljökonsult AB Umeå.

Badvatten
Utsläpp av föroreningar i vattendrag och kustområdet 
påverkar badvattenkvaliteten vid kommunens stränder. 
Miljötillsynsenheten undersöker badvattenkvaliteten och 
provtagning har under sommaren 2016 skett på de fyra 
så kallade EU-badplatserna. Provtagning har skett vid åtta 
tillfällen. Anledningen är att det är många som badar ef-
ter den offi ciella badsäsongen och därför kontrolleras 
badvattenkvaliteten även en tid efter säsongen. Vatten-
kvaliteten har under sommaren 2016 varit god. Vid ett 
tillfälle har kvaliteten på badvattnet varit tjänligt med an-
märkning vid en av badplatserna, T-bryggan. Detta är ett 
återkommande problem i denna del av Lommabukten 
som förmodligen delvis beror på hur föroreningar för-
fl yttar sig från Höje å med strömmarna i bukten. 
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Badvattenkvalitet

Staplarna visar andel av samtliga prov.  
Källa: Miljötillsynsenheten, Lomma kommun.

Avloppsvatten
Borgeby avloppsreningsverk är kommunens enda re-
ningsverk och behandlar avloppsvatten från Bjärred, 
Borgeby, Fjelie och Flädie och omgivande landsbygdsom-
råde i Lomma kommun. Hit går nästan halva mängden 
av kommunens spillvatten, resterande går till Sjölunda 
avloppsreningsverk i Malmö. Cirka 9 % av dagvattnet 
och avloppsvattnet går i samma ledning till reningsverket. 
Övrigt dagvatten avleds separat från avloppet, till viss del 
till dagvattendammar, cirka 15 dammar. 

Abonnenternas försiktighet med vad som spolas ned, 
medför att det avskilda slammet, håller en relativt låg 
föroreningsgrad av kemikalie- och läkemedelsrester. Ver-
ket har av Länsstyrelsen bedömts vara ett av tio Skånska 
reningsverk som med nuvarande analysvärden, redan 
idag skulle klara föreslagna sänkningar av gränsvärden i 
slammet fram till 2030. 

Uppföljning av 59 fastigheter med enskilda avlopp har 
gjorts, antingen genom inspektion eller annan kommu-
nikation. Endast ett fåtal av dessa hade helt godkända 
anläggningar. 13 fastigheter ska VA-enheten titta närmare 
på för att göra en bedömning om och i så fall när in-
koppling till det kommunala VA-nätet kommer att ske. 
Ett 20-tal fastigheter har fått förelägganden av olika slag. 
Ytterligare ett 20-tal fastigheter är i processen från in-
spektion till förslag till beslut om inkoppling till kommu-
nalt VA, alternativt att åtgärda sitt enskilda avlopp. 

Kust och hav
Naturvårdsverkets projekt om ekosystemtjänster i skån-
ska kustkommuner (ECOSIMP) (Kommunerna Lomma, 
Helsingborg, Malmö och Lund, Umeå universitet samt 
Malmö och Kristianstad högskolor och Kommunförbun-
det Skåne) har avslutats och slutredovisats.

Arbetet med ett nytt Kustzonsprogram har fortsatt och 
all data är framtagen och behandlad. Mål och åtgärder 
skickades på tjänstemannaremiss. 

Inom arbetet med KIMO höll Lomma kommun ett 
nationellt möte om mikroplast och kommunernas roll 

i frågan. Utifrån detta möte har sedan kommunen lett 
arbetet med att ta fram en handlingsplan.

AVFALL
Lomma arbetar enligt avfallsplanen med att minska avfal-
let, öka återvinningen och skapa en renare miljö; alla tre 
områden med fokus på hållbarhet. 

Avfallsplanen bygger på avfallstrappan som ska vara väg-
ledande för avfallshanteringen i hela EU, och appliceras 
vid till exempel politiska beslut och vid avfallsplanering. 
Avfallstrappan innebär att avfallet i första hand minime-
ras, i andra hand återanvänds, därefter följer materialå-
tervinning, energiåtervinning genom förbränning och i 
sista hand deponering. Tillämpningen av denna priorite-
ring är ett viktigt mål för kommunen och för Sysav AB 
(Sysav är det gemensamma bolaget för avfallshantering 
för 14 sydskånska kommuner). 

I god avfallshantering ingår förutom att minska mängden 
avfall, även att minska avfallets farlighet. Om farligt avfall 
inte sorteras ut från restavfallet går det till förbränning, 
och det fi nns en risk att de farliga ämnena kan spridas 
till miljön. Insamlingen av farligt avfall i Lomma kommun 
sker främst vid återvinningscentralerna i Lund och Mal-
mö. Under de senaste åren har insamlad mängd farligt 
avfall i kommunen legat på en konstant nivå av ungefär 
tre kg per person. 

Farligt avfall kan även samlas in genom Farligt avfall-bilen 
som stannar två gånger per år i Lomma och Bjärred, 
samt genom Samlaren. Under 2015 har återvinningen 
av hushållsnära avfall i fyrfackskärl fortsatt, det är obliga-
toriskt att sortera ut matavfall. Allt matavfall behandlas i 
Sysav’s förbehandlingsanläggning för att sedan rötas. Av 
rötningen bildas biogödsel som sprids på jordbruksmar-
ken, samt biogas som kan användas som fordonsbränsle. 
I Lomma kommun samlades 56,8 % av matavfallet in un-
der 2016, vilket är över det nationella målet om 50 % till 
2018, men en minskning sedan 2015 när 58 % samlades 
in.

Insamling av avfall 

Källa: SYSAV
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ENERGI och KLIMAT
2016 var ett rekordvarmt, tredje året på rad med globalt 
värmerekord, år och klimatförändringarna ser ut att ac-
celerera. Årsmedeltemperaturen var 9,5 °C, vilket var 
1,6 grader mer än normalt (d.v.s. medeltemperaturen 
1961- 1990). I takt med att människans påverkan på jor-
dens klimatsystem ökar blir det allt viktigare att förändra 
hur energi produceras och används. En stor del av den 
energi som används är producerad av fossila bränslen 
som bland annat orsakar stora utsläpp av växthusgasen 
koldioxid. Kommunen ansvarar för förutsättningarna att 
skapa ett hållbart energisystem. I Lomma startade under 
året ett arbete med att ta fram ett underlag för en fossil-
bränslefri transportframtid med pengar från Energimyn-
digheten. Lomma har under året blivit en Klimatkommun 
och deltar därmed i ett nätverk med andra kommuner 
som har ambitiösa utsläppsmål för att minimera klimat-
påverkan. 

Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser per per-
son inom Lomma kommun visar fortfarande en mins-
kande trend. Utsläppen ligger idag på knappt fyra ton 
per person om man endast räknar de utsläpp som sker i 
kommunen. Om de utsläpp som orsakas av konsumtion 
av varor som producerats på annat håll är inräknade lig-
ger utsläppen på 11-13 ton per person. I statistiken som 
visas här ingår endast utsläpp inom kommunen, om ut-
släpp för konsumtion och fl ygresor varit inräknade hade 
trenden troligen pekat åt andra hållet. Hållbara nivåer 
för växthusgasutsläpp ligger troligen någonstans mellan 
0,2-1 ton per person och år. Utsläppen som redovisas är 
beräkningar gjorda på nationell nivå nerbrutna till lokal 
nivå. Utifrån dessa beräknade utsläpp kan man se att den 
allra största minskningen av koldioxidutsläpp har skett 
inom energiförsörjningssektorn.

För att minska utsläppen behöver produktionen av för-
nyelsebar energi i kommunen öka. Under året har en 
solkarta tagits fram och lanserats, där medborgare kan 
gå in och beräkna hur mycket energi de kan få ut av 
solceller på sitt eget tak. 

Transporter står för 72 % av växthusgasutsläppen från 
Lomma som geografi skt område och majoriteten av re-
sorna i kommunen görs med bil (70 % enligt Resvane-
undersökningen 2013). Under året har en strategi för 
ökad gång och cykel tagits fram, vilken har till syfte att 
öka andelen gående och cyklande av den totala trafi -
ken. I september deltog Lomma kommun i Europeiska 
trafi kantveckan, med uppmuntran till cyklister och kol-
lektivtrafi kresenärer, och fi lmvisning och diskussion på 
biblioteket.

Kommunens tjänsteresor sker med tåg, fl yg, tjänste-
bil, egen bil, lokala tåg/bussar och cykel. Statistik saknas 
över resor med cykel samt lokala tåg/bussar (jojokor-
ten). Koldioxidutsläppen från de tjänsteresor som be-
ställts via kommunens upphandlade resebyrå har nästan 
fördubblats sedan 2015, från 12,5 ton till 21,5 ton för 
fl ygresorna. Tågen bidrog endast med 0,5 kg koldioxid, 

trots att tågresandet sammanlagt var längre. Under 2016 
gjordes 56 % av tjänsteresorna som var över 50 mil med 
fl yg, motsvarande siffra 2015 var 48 %. Arbetet med att 
ta fram en ny resepolicy för tjänsteresor pågår. 

Koldioxidutsläpp i kommunen som geografi sk enhet

Koldioxidutsläpp i kilo per invånare. Källa: RUS, 2015 års 
förbrukning är ännu inte sammanställd.

Koldioxidutsläpp kommunens verksamheter 2015

Klimatanpassning
Arbetet med olika klimatrelaterade frågor har fortsatt 
vara ett högprioriterat område. En ansökan om medel 
för ekosystembaserade metoder för kustskydd har skick-
ats in tillsammans med Ystad, Helsingborg och Klimat-
samverkan Skåne. Arbetsgruppen för fl ödesrelaterade 
åtgärder i Höje å avrinningsområde har genomfört yt-
terligare projekt för att försöka minska fl ödestopparna 
i ån. Projektet ”Urban fl ood”, där forskare från Lunds 
universitet med fi nansiering från Formas forskningsråd 
har fortsatt under 2016. Projektet använder de modeller 
och underlag som tagits fram av kommunerna genom 
vattenrådet. Projektet löper över fl era år och avslutas 
2019.

Kommunen rankades av försäkringsbranschen i samar-
bete med IVL Svenska Miljöinstitutet till den näst bästa 
kommunen i landet för arbetet med klimatanpassning.

Värme	   FJV	  
Lomma
Värme	   FJV	  
Bjärred
Värme	   GAS

Värme	   EL

El	   -‐ fastigheter

El	   -‐ VA

Belysning

Tågresor

Flygresor

Egen	  bil

Komm.	  Bil
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SKYDDAD NATUR  
OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Ett villkor för en ekonomisk, ekologiskt och socialt håll-
bar utveckling är att den biologiska mångfalden bevaras. 
Artutdöendet i världen fortsätter att öka och varje dag 
förloras arter och viktig genetisk information. Många ar-
ter bidrar redan idag till vår egen överlevnad med så 
kallade ekosystemtjänster. Det kan vara genom att till 
exempel pollinera växter eller producera syre. 

Att bevara artrikedom och ekosystem innebär att värna 
hotade arter och viktiga livsmiljöer men också genom 
att skapa spridningsvägar i landskapet. Ofta underlät-
tas detta genom att man skyddar naturen, men det kan 
också handla om hur man planerar och förvaltar gröna 
ytor samt vatten och stråk. Arbetet med det nya natur-
miljöprogrammet har fortsatt under 2016 och kommer 
att slutföras 2017.

Vid slutet av året fanns totalt sju naturreservat i Lomma 
kommun, varav fem är kommunala. Processen för att 
skydda Öresundsparkens fritidsområde som naturre-
servat är långt gången. Kommunens ambition är att för-
dubbla arealen skyddad natur från och med 2012. Hittills 
har landytan av skyddad mark ökat med 36 % sedan 
2012, och den utgör idag 3,5 % av kommunens landyta. 
Den totala arealen av skyddad natur (489 ha, 2015) har 
ökat med 12 % sedan 2012 och den utgör 5,4 % av 
kommunens totala yta.

Tre nya naturinvesteringsprojekt har erhållit statliga 
medel; ”Marina reservat i norra och södra Lommabuk-
ten”, ”Fågeleldorado i Lomma” samt ”Naturmiljöpro-
gram för Lomma kommun” alla dessa projekt löper som 
planerat. Naturinvesteringsprojektet kring snokar och 
igelkottar har slutredovisats till länsstyrelsen liksom ”Re-
servatsbildning Haboljungs fure”.

ÖVRIGA FRÅGOR INOM MILJÖMÅLS- OCH 
NATURVÅRDSARBETET
Miljömålsarbetet har varit intensivt och åtgärdsarbetet 
fortgår. Bland annat har en broschyr om hantering av 

dagvatten på privat tomtmark skickats ut till alla hushåll 
och medlemskapet till klimatkommun har godkänts. 

Vad vi äter och hur maten produceras har stor inverkan 
på miljön. Lommas elever erbjuds alltid ett vegetariskt 
alternativ varje dag, och 25 % av maten som serverades i 
skolor och förskolor under 2016 var ekologisk. Av all mat 
som serverades i kommunen var 23 % ekologisk. 

Natur- och grönområden i och omkring tätorter är vik-
tiga för rekreation, friluftsliv, biologisk mångfald och kli-
matanpassning. Den totala landytan (inklusive sötvatten) 
av natur- och grönområden (större än 0,5 ha) i Lomma 
kommun år 2015 var 803 ha (646 ha naturområden och 
157 ha grönområden). Detta utgör 14,4 % av kommu-
nens totala landyta. I slutet av 2016 bodde 94,1 % (22 
428 personer) av Lomma kommuns invånare inom 300 
meter från natur- eller grönområde och dessa anses där-
med ha god tillgång till grönområden. 

Arbetet med implementeringen av balanseringsprinci-
pen i kommunens planering och exploatering har resul-
terat i flera nya kompensationsprojekt, framför allt i skol- 
och förskolemiljöer. Lomma kommun har också deltagit 
aktivt i både kommunförbundet Skånes och naturvårds-
verkets nätverk om hur ekosystemtjänster ska hanteras 
i kommunal planering och exploatering och spridit vad 
som numera går under namnet ”Lommamodellen”. 

I Lomma finns flera naturbaser med pedagogiskt ma-
terial för skolor och förskolor. I september hölls en na-
turpedagogisk träff med förskollärare kring de marina 
naturbaserna, med tips på hur utrustningen kan använ-
das och vilka arter man kan hitta i strandkanten. På Lom-
madagarna kunde lommaborna bygga egna fågelholkar 
och få krysslistor på vanliga fåglar i kommunen, som en 
del av projektet Fågeleldorado i Lomma. 

Kommunen rankades åter till landets näst bästa miljö-
kommun, vilket också innebar att Lomma för tredje året 
i rad var den miljöbästa småkommunen.

Vad vi äter och hur det produceras har stor betydelse, både för hälsa och miljö.
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Årets händelser
Arbetet med att stärka bilden av Lomma kommun som 
en attraktiv arbetsgivare har konkretiserats och samord-
nats i ett förvaltningsövergripande projekt, som sträcker 
sig fram till maj 2018. Projektledare och projektorganisa-
tion finns på plats, under projektnamnet Jobba@Lomma.
Verksamheten för trygghetsvärdar (Vakande Ögon) har 
utvecklats under året med ytterligare en bevakningsbil 
samt utökad verksamhetstid till årets alla dagar. 

Ett nytt samverkansavtal har tecknats mellan kommunen 
och polismyndigheten. Informationsmöten arrangera-
des för allmänheten om grannsamverkan och så kallad 
”Märk-DNA”.

I samarbete med SLU Alnarp och Akademiska Hus har 
Lomma kommun startat ett projekt för att utveckla 
Green Innovation Park Alnarp, en mångfacetterad mö-
tesplats mellan akademi, näringsliv och kommunen.

Under året inrättades, tillsammans med Burlövs kom-
mun, en tjänst för EU-samordning och extern finansie-
ring, vilket resulterat i flera ansökningar under hösten.

Arbetet med att utveckla Bjärreds centrum har fortsatt, 
en  markanvisningstävling har genomförts under året. 
Under året har det även pågått ett omfattande utred-
ningsarbete och studier kring utvecklingen av norra de-
len av Lomma centrum, med kopplingar mot handels-
centrum, stationsområdet och Lomma Hamn. 

Tillsammans med Trafikverket, Region Skåne/Skånetrafi-
ken och ett antal kommuner har ett omfattande arbete 
genomförts för att främja persontågstrafik på Lomma-
banan. I den fastställda nationella planen för transport-
infrastruktur finns Lommabanan, med station i Lomma 
tätort,som ett projekt med trafikstart 2020 eller 2021. 
Arbete pågår också, nu inom ramen för Sverigeförhand-
lingen – storstadsåtgärder, för att kunna genomföra 
etapp 2 av Lommabanan, det vill säga halvtimmestrafik 
och stationsuppehåll även i Flädie och Alnarp.

Miljömålsarbetet har varit intensivt och åtgärdsarbetet 
fortgår. En broschyr om hantering av dagvatten på privat 
tomtmark har skickats ut till alla hushåll och medlemska-
pet till klimatkommun har godkänts. 

Detaljplanen för Östervång/Lervik området i Lomma 
har vunnit laga kraft och arbetet med den allmänna 
platsmarken har startat tillsammans med den fortsatta 
utvecklingen av verksamhetsområdet.

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen samt Valnämnd, Revision och Överförmyndare

Mål och måluppfyllelse
Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

• Målet är inte uppfyllt.
Målsättningen var att HME-index i medarbetarenkäten 
skulle uppgå till 78. Resultatet blev ett HME-index på 77, 
varför målet inte är uppnått. Genomsnittligt HME-index 
för de kommuner som genomfört en sådan undersök-
ning var under 2016 index 78. Inom ramen för projektet 
Jobba@Lomma planeras aktiviteter som ska leda till att 
Lomma kommuns attraktivitet som arbetsgivare kom-
mer att öka.

Öka andelen skyddade naturområden i kommunen.

• Målet är inte uppfyllt.
Inget område har bildats under 2016 (målet var två om-
råden). För närvarande pågår ett arbete med att bilda 
naturreservat i sex områden: Öresundsparkens fritids-
område, Bjärreds saltsjöbad, kustdammarna (fyrkants-
dammen, trekantsdammen), Pråmlyckan samt två marina 
områden. Minst tre av dessa beräknas bli antagna under 
2017. Naturreservatet för Öresundsparkens fritidsom-
råde beräknas bli antaget av kommunfullmäktige i början 
av 2017. Arbetet med Bjärreds saltsjöbad har blivit se-
narelagt i avvaktan på att detaljplanen för området ska 
vinna laga kraft. Planen är antagen, men överklagad. I ge-
nomsnitt bör kommunen kunna skapa två naturreservat 
per år. Det är svårt att garantera att det varje år skapas 
exakt två naturreservat, då processen att bilda natur-
reservat påverkas av faktorer som kommunen inte rår 
över, som till exempel överklagande av beslut.

Lomma kommun ska vara ett attraktivt besöksmål med en 
livskraftig handel.

• Målet är inte uppfyllt.
Målet mäts med två nyckeltal, den turistekonomiska mo-
dellen (TEM) samt Handels utredningsinstituts försälj-
ningsindex (HUI). Nyckeltalet för TEM har blivit uppfyllt 
medan nyckeltalet för HUI inte nådde målet. Målet var 
att båda nyckeltalen skulle vara uppfyllda. Besöksnäring-
en har haft en positiv utveckling och omsättningen har 
ökat från 149 miljoner kronor till 157,5 miljoner kronor 
vid senaste mätningen (TEM). Målet för försäljningsindex 
inom handeln var att en ökning skulle ske från index 65. 
Resultatet blev dock att samma värde (65) uppnåddes 
vid årets mätning. Bakom siffran finns en omsättningsök-
ning i kronor men samtidigt en befolkningsökning. Insat-
ser för ett attraktivt centrum fortsätter i såväl Lomma 
som i Bjärred och även aktiviteter för att utveckla be-
söksnäringen i nära samarbete med företag och orga-
nisationer.



39

V
ER

KS
A

M
H

ET
ER

N
A

Lomma kommun ska vara en företagarvänlig kommun. 

• Målet är uppfyllt.
En fullständig rapport har inte kunnat lämnas av Sveriges 
kommuners och landstings (SKL) analysverktyg ”Insikt”. 
De områden där resultat har kunnat lämnas för 2016 
är bland annat Miljö/hälsoskydd. Målet för 2016 var 68 
och utfallet blev 70. Resultatet är dock preliminärt efter-
som alla uppgifter inte är inlämnade till SKL. De resultat 
som ännu inte rapporterats in är de områden som 2015 
hade lägre resultat i undersökningen och därför kan to-
talresultatet för 2016 komma att bli lägre än NKI 70. 
Definitivt resultat är klart i mars 2017. Resultat från Mil-
jö- och hälsoskydd ligger högst i jämförelse med andra 
parametrar. Under 2017 kommer resultatet i Insikt att 
lämnas per kvartal och det pågår ett gemensamt arbete 
i organisationen för att säkerställa kvaliteten i kontakten 
med företagare i olika frågor.

Ekonomi
Kommunövergripande verksamhet uppvisade en positiv 
avvikelse på 2,4 mnkr vid årets slut. I avvikelsen ingår en 
jämförelsestörande post på -195  tkr, vilken hänförs till 
exploateringsnettot.

Miljöverksamheten uppvisade en positiv avvikelse på 1,3 
mnkr till följd av ännu inte slutförda projekt, som sträcker 
sig över flera år. Företagshälsovården och medel för upp-
graderingen av hemsidan visar på en positiv budgetav-
vikelse med 0,5 respektive 0,4 mnkr. Markförvaltning/
Exploatering uppvisar en negativ avvikelse på 0,9 mnkr, 
vilket till största del beror på akuta oförutsedda åtgärder, 
utredning av bullervall längs E6:an, värderingar, statusbe-
siktningar samt negativt exploateringsnetto. Räddnings-
tjänstens ökade kostnader 2015 resulterade i ett un-
derskott, vilket delades mellan ägarkommunerna under 
2016 och gav en negativ avvikelse på 221 tkr.

Integration/flyktingmottagning
Sedan 2015 administrerar kommunen en kommunge-
mensam överförmyndarhandläggarorganisation för fyra 
kommuner. Den ökade flyktingströmmen från slutet av 
2015 och början av 2016 innebar en ökad ansträngning 
för organisationen och därmed ökade kostnader för 
handläggning av gode män till ensamkommande flyk-
tingbarn. Under året har bedömningar av nyanländas 
påverkan på befolkningsutvecklingen i kommunen skett, 
både på kort och lång sikt. Detta i sin tur påverkade pla-
neringen för till exempel utbyggnaden av förskole- och 
skolverksamheten.

Framtid
Lomma kommun har fått projektmedel från Leader Lun-
daland för att kunna göra en förstudie inom besöksnä-
ringen. Förstudien ska ge en bild av vilka behov som finns 
hos näringen för att den ska kunna utvecklas ytterligare, 
en utveckling som kan stödjas i ett större projekt framö-
ver.

Under 2014 lanserades Mitt Kommunala Engagemang 
(MKE), en e-tjänstportal med en samlad bild över de 

ärenden man har med kommunen. Under 2017 kommer 
fler verksamhetssystem (och eventuellt extern myndig-
hetsinformation) att knytas till e-tjänstportalen. MKE 
kommer att byta namn till ”Mina kommunkontakter”.
Under 2017 kommer en förstudie att genomföras kring 
e-handel inför en implementering år 2018. Genom elek-
tronisk handel kan inköpsrutinerna effektiviseras, avtal-
stroheten öka och möjligheterna till att följa upp avtal 
förbättras.

Arbetet med ny kommuntäckande översiktsplanen kom-
mer att bli intensivt under 2017 och flera år framåt. Un-
der 2017 handlar det främst om att ta fram olika kun-
skapsunderlag som exempelvis bedömning av framtida 
befolkningsutveckling kopplat till behov av mark och 
olika former av service, revidering av kommunens kul-
turmiljöprogram, framtagande av trafikplan och en plan 
för landsbygdsfrågor.

Utvecklingsarbetet för Bjärred och Borgeby kommer att 
bli omfattande under året, till exempel vad gäller Bjär-
reds centrum, nya bostadsområden i Borgeby samt stu-
dier av möjligheterna att på sikt bygga samman Bjärred 
och Borgeby. Utöver detta kommer  utvecklingsarbetet 
med norra delen av Lomma centrum in i ett konkret 
skede.

I Alnarpsområdet kommer utvecklingsarbetet att fort-
sätta, bland annat inom ramen för projektet GIPA, Green 
Innovation Park Alnarp.

Arbetet fortsätter med pågående lokala och kommunala 
naturvårdsprojekt med statligt stöd under 2017. Två yt-
terligare ansökningar för statliga medel i samband med 
detta är gjorda och besked väntas i mars 2017, dels för 
reservatsbildning av Kustdammarna och dels för reser-
vatsbildning av Pråmlyckan.

Under 2017 kommer ett kustzonsprogram och ett nytt 
naturmiljöprogram att antas.

Tre nya naturreservat ska inrättas, Öresundsparkens 
fritidsområde, minst ett marint reservat samt Bjärreds 
saltsjöbad.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Intäkter 54 083 30 689 31 416 25 696
Kostnader -95 537 -94 490 -105 247 -101 927
Driftnetto 41 454 -63 801 -73 831 -76 231
Budgetavvikelse 20 347 8 889 2 400
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INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Årets händelser
Socialnämnden fortsatte att fokusera på det förebyg-
gande arbetet, särskilt bland barn och ungdomar genom 
att att fortsätta samarbetet med barn- och utbildnings-
nämnden och kultur- och fritidsnämnden inom ramen 
för Barnens Bästa. Under året genomfördes utbildningar 
och informationssatsningar internt för att stärka kom-
petensen hos alla medarbetare som möter barnen och 
ungdomarna i kommunen. Det genomfördes också sats-
ningar för föräldrar och barn, som exempelvis samtals-
gruppen ”Skilda världar”, som är till för barn vars föräld-
rar genomgått en skilsmässa.

De senaste åren har antal barn, unga och unga vuxna 
i behov av stöd ökat. För att kunna möta dessa behov 
krävs handläggare med rätt kompetens och erfarenhet. 
Socialnämnden har satsat på att ge socionomerna rimlig 
arbetsbelastning med ett nära ledarskap. Detta har re-
sulterat i en mycket låg personalomsättning, vilket i sin 
tur inneburit att nämnden kunnat arbeta med att öka 
kvaliteten i utredningar, beslut, uppföljningar och genom-
förandeplaner.

För att stärka kommuninvånarnas möjlighet till ett själv-
ständigt liv har berörd personal genomgått utbildning i 
”Ett självständigt liv (ESL)”, som är en behandlingsmodell 
i studiecirkelform för personer med psykisk funktions-
nedsättning. Inom nämndens öppenvård finns idag bru-
karorganisationerna representerade i olika nätverk, en 
brukarrevision har genomförts för att ytterligare kunna 
arbeta med förbättringar för kommuninvånarna.

Arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn fortsatte un-
der 2016. Det är viktigt att kvalitetsäkra arbetet med 
skydd för våldsutsatta. För att ytterligare kunna möta 
deras specifika behov av skydd skapades förutsättningar 
för ett skyddat boende på lämpligt avstånd från Lomma 
kommun.

Mål och måluppfyllelse
Kvaliteten i handläggningen av ekonomiskt bistånd ska för-
bättras, jämfört med föregående år.

• Målet är uppfyllt.
2016 års resultat i Sveriges kommuner och landstings 
(SKL)/Socialstyrelsens nationella kvalitetsverktyg ”Öpp-
na jämförelser” har förbättrats jämfört med resultatet 
2015. För 2016 omfattade mätningen 29 kvalitetspara-
metrar. Andelen kvalitetsparametrar som uppfyllts har 
ökat från 55 % för 2015, till 83 % för 2016. Då kvali-
tetsverktyget förändrats sedan mätningen 2015, är yt-
terligare jämförelser svåra att göra. Utifrån resultatet i 
öppna jämförelser kommer verksamheten bland annat 
att förbättra informationen till målgruppen, till exempel 
genom att utveckla kommunens hemsida. Huvudsakligt 

fokus för utvecklingsarbetet kommer därutöver att utgå 
från nämndens nya mål för 2017, avseende brukarens/
den närståendes delaktighet och personalens kompe-
tens, samt i övrigt att fortsätta arbeta med det löpande 
förbättringsarbetet.

Kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården ska för-
bättras, jämfört med föregående år. 

• Målet är uppfyllt.
2016 års resultat i Sveriges kommuner och landstings 
(SKL)/Socialstyrelsens nationella kvalitetsverktyg «Öpp-
na jämförelser» har förbättrats jämfört med resultatet 
2015. För 2016 omfattade mätningen 45 kvalitetspara-
metrar. Andelen kvalitetsparametrar som uppfylls har 
ökat, från 42 % för 2015 till 60 % för 2016. Då kvali-
tetsverktyget förändrats sedan mätningen 2015, är yt-
terligare jämförelser svåra att göra. Utifrån resultatet i 
Öppna jämförelser kommer verksamheten bland annat 
att vidareutveckla samverkan med Region Skånes barn 
och ungdomspsykiatri samt förbättra informationen till 
målgruppen, till exempel genom att utveckla kommu-
nens hemsida. Huvudsakligt fokus för utvecklingsarbetet 
kommer därutöver att utgå från nämndens nya mål för 
2017, avseende brukarens/den närståendes delaktighet 
i planeringen av insatser och personalens kompetens, 
samt i övrigt att fortsätta arbeta med det löpande 
förbättringsarbetet.

Kvaliteten i missbruks- och beroendevården ska förbättras, 
jämfört med föregående år.

• Målet är inte uppfyllt.
2016 års resultat i Sveriges kommuner och landstings 
(SKL)/Socialstyrelsens nationella kvalitetsverktyg «Öpp-
na jämförelser» har försämrats jämfört med resultatet 
2015. För 2016 omfattade mätningen 35 kvalitetspara-
metrar. Andelen kvalitetsparametrar som uppfylls har 
minskat, från 56 % för 2015 till 31 % för 2016. Då kva-
litetsverktyget förändrats sedan mätningen 2015, är yt-
terligare jämförelser svåra att göra. Utifrån resultatet i 
öppna jämförelser kommer verksamheten bland annat 
att förbättra informationen till målgruppen, till exempel 
genom att utveckla kommunens hemsida. Huvudsakligt 
fokus för utvecklingsarbetet kommer därutöver att utgå 
från nämndens nya mål för 2017, avseende bland annat 
brukarens/den närståendes delaktighet i planeringen av 
insatser och personalens kompetens, samt i övrigt att 
fortsätta arbeta med det löpande förbättringsarbetet.

Ekonomi
Verksamheten uppvisar en negativ budgetavvikelse på 
3,5 mnkr, varav integrationsverksamhetens del är 1,6 
mnkr.

Vården för vuxna med missbruksproblem ökade under 
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året och visar en negativ budgetavvikelse på 3,2 mnkr. 
Antalet personer i behov av vård var fler och det kräv-
des längre och dyrare insatser än öppenvårdsbehandling. 
I vissa fall var vård enligt LVM (Lagen om vård av miss-
brukare) nödvändigt vilket är mycket kostsamt.

Inom övrig vård för vuxna var behovet däremot lägre 
och den positiva budgetavvikelsen blev 1,5 mnkr.

Kostnaderna för vård för barn har ökat sedan 2015 
och budgetavvikelsen blev negativ med 1,5 mnkr. Under 
2016 fanns det behov av placering enligt LVU (Lagen om 
vård av unga), vilket medförde höga kostnader. Antalet 
barn med behov av institutionsvård och familjehemsvård 
var drygt 14 stycken per månad, vilket var tre fler än 
budgeterat. Nämnden arbetade aktivt under året med 
att förhindra och förkorta alla externa placeringar samt 
erbjuda andra former av vård och behandling där det 
var möjligt.

Öppenvårdsinsatser för framförallt barn var inte tillräck-
liga som behandling. Andra placeringsformer fick tilläm-
pas varför verksamheten visar en positiv budgetavvikelse 
med 0,8 mnkr.

Kostnaderna för försörjningsstöd har de senaste åren le-
gat på ungefär samma låga nivå med en total kostnad på 
4,2 mnkr. Antal hushåll har också varit oförändrat sedan 
tidigare år.

Integration/flyktingmottagning
Verksamheten uppvisade en negativ avvikelse på 1,6 
mnkr vid årets slut. Av dessa hänförs 0,5 mnkr till ensam-
kommande ungdomar och 1,1 mnkr till familjer. Avvikel-
sen avseende familjer beror främst på högre boende-
kostnader än budgeterat. Det blev även ett större glapp 
innan etableringsersättningen kom igång med högre 
kostnad för försörjningsstöd som följd. Kommunen har 
under 2016 lyckats erbjuda 83 nyanlända kommuninvå-
nare bostad (enligt Bosättningslagen).

Den negativa budgetavvikelsen avseende ensamkom-
mande ungdomar beror främst på lägre intäkter än bud-
geterat, då antalet barn som anlände inte blev så många 
som  Migrationsverket hade förutspått i sina prognoser. 
Utöver detta sänktes intäkterna för stödboende väsent-
ligt, vilket ledde till minskade intäkter om ca 2 mnkr.

Nämnden fick revidera sina planer för integration och 
etableringsverksamheten, där första delen av året präg-
lades av försiktighet, då det fortfarande fanns beredskap 
för att ta emot ett större antal barn. Året har innebu-
rit stor variation i antal barn, då nämnden arbetat ak-
tivt med att placera ungdomarna i Lommas HVB-hem i 
syfte att öka kvaliteten och minska kostnaderna. Senare 
genom volymminskning av verksamheten, då flera barn 
under senare delen av året började få besked i sina asy-
lärenden och därmed fick lämna Lomma kommun.

För de ungdomar som fick uppehållstillstånd arbetade 

socialnämnden framtidsinriktat med fokus på utbildning, 
sysselsättning och egen bostad. Ungdomarna har under 
året varit delaktiga i flera aktiviteter i samarbete med 
ABF, Svenska kyrkan, Röda korset, Lions, Lomma event,   
idrottsklubbar med flera.

Under sommaren deltog nära 60 ungdomar i struktu-
rerad sysselsättning där skola, praktik och simskola var 
tre delar. Det var ett projekt i samverkan mellan flera 
nämnder och aktörer med finansiellt stöd från Finsam. 
Fyra vuxna nyanlända fick även arbete i projektet under 
sommaren.

Framtid
I takt med att kommunen växer ökar också antalet med-
borgare i behov av socialt stöd av olika slag, även om 
behoven i förhållande till jämförbara kommuner, länet 
och riket är mindre.

Socialnämnden kommer att fortsätta prioritera och fo-
kusera på förebyggande arbete, särskilt bland barn och 
ungdomar genom Barnens Bästa. Nämnden kommer 
framöver att utöka det samarbetet även gentemot re-
gionen och vårdcentralerna för att tidigare och bättre 
kunna identifiera barn och familjer som behöver stöd.

Socialnämnden kommer att arbeta utifrån den natio-
nella handlingsplanen för den sociala barn- och ung-
domsvården ”Stärkt skydd för barn och unga”. Arbetet 
med samarbetssamtal kommer att vidareutvecklas. Sam-
arbetssamtal är en form av förebyggande arbete med 
föräldrar som ska eller har separerat, där de kan få hjälp 
att komma överens när det gäller frågor om vårdnad, 
boende, umgänge och barnets försörjning.

Under 2016 har kommunen tagit emot nära 100 nyan-
lända och det beräknas komma lika många även 2017. 
Dessa personer ska under en mycket kort tid lära sig 
det svenska språket, normer och sedvänja för att kunna 
integreras på bästa vis. För att lyckas med detta krävs bo-
stadslösningar som ger förutsättningar för självständighet 
och självförsörjning, vilket kommer att bli kommunens 
stora utmaning under de närmaste åren.

Kommunen får räkna med ett betydligt ökat behov av 
ekonomiskt bistånd från målgruppen, då studier visar att 
enbart ett litet antal av de nyanlända är etablerade på 
arbetsmarknaden när etableringsersättningen upphör. 
Detta kommer att få ett genomslag under 2018. För 
att de nya komminvånarna ska komma närmare arbete 
så driver socialnämnden ett Finsam-projekt där man 
tillsammans med Kävlinge kommun och Arbetsförmed-
lingen arbetar med alla nyanlända för att de ska komma 
i sysselsättning och till självförsörjande. 

Även målgruppen ensamkommande ungdomar med up-
pehållstillstånd och myndig ålder kommer att ha andra 
behov inom ett till två år i form av boende. Många av 
ungdomarna kommer att vara redo att stå på egna ben, 
men svårigheten är att få tag i en egen bostad.
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För att på ett bättre sätt arbeta med ungdomarna har 
socialnämnden tagit initiativ till ytterligare två projekt, 
som finansieras av EU-medel. BOSS är ett ESF-projekt 
som Lomma kommun deltar i tillsammans med 16 andra 
skånska kommuner. Projektet syftar till att öka samver-
kan och samsyn kring de ensamkommande ungdomarna. 
LIS (Lyckad Integration i Skåne) som är ytterligare ett 
ESF-projekt där Lomma kommun är aktiv part, kommer 
att starta upp i mars.

För att kunna möta de utmaningar som de nya kom-
muninvånarna kan komma att stå inför krävs att social-
nämndens medarbetare kan motivera och stärka dem 
de möter i sitt yrkesutövande. Det krävs en verksamhet 
som är attraktiv för dem som arbetar där genom att vara 
en modern och framåtsträvande socialtjänst. Detta upp-
nås genom att arbeta metodiskt, rättssäkert samt genom 
att ge medarbetare och ledare rätt förutsättningar.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Intäkter 19 847 35 693 87 051 92 986
Kostnader -54 218 -72 814 -130 539 -132 948
Driftnetto -34 371 -37 120 -43 488 -39 962
Budgetavvikelse 1 416 -1 529 -3 526

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Försörjningsstöd 
Nettokostnad (tkr) 4 028 4 435 4 161 4 250
Antal hushåll 121 124 123 130

Vård av vuxna

Antal placerade vuxna  5 5 5 5
på institution (genom-
snitt per månad)

Antal vårddygn  125 155 158 150
per månad

Antal vuxna  8 9 5 2
med kontaktperson

Vård av barn

Antal placerade barn  6 3 8,5 6,5
i familjehem eller likn.

Antal placerade barn  5,5 5 6 5
på institution (genom-
snitt per månad)

Antal vårddygn  164 152 174 150
per månad

Antal barn med  17 14 13 16
kontaktperson

Under sommaren arrangerades bland annat simskola för nyanlända ungdomar.
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LSS-VERKSAMHET
Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Årets händelser
För att möta kommuninvånarnas behov av stöd, service 
och omsorg med rätt kompetens genomförde verksam-
heten under året kompetenssatsningar för samtliga med-
arbetare. Dessa satsningar rörde framför allt TEACCH 
- tydliggörande pedagogik, samt TAKK - tecken som al-
ternativ och kompletterande kommunikation.

Under hösten påbörjades ett utvecklingsarbete för att 
säkerställa den sociala dokumentationen. En väl upprät-
tad genomförandeplan ökar möjligheten för brukare att 
få ut det bästa av insatser.

För personerna som bor i gruppbostaden på Sjögräsga-
tan genomfördes under hösten en ganska omfattande 
renovering där lokalerna fräschades upp.

Mål och måluppfyllelse
Kvaliteten i handläggningen av ärenden avseende perso-
ner med funktionsnedsättning ska förbättras, jämfört med 
föregående år.

• Målet är uppfyllt.
2016 års resultat i Sveriges kommuner och landstings 
(SKL)/Socialstyrelsens nationella kvalitetsverktyg «Öpp-
na jämförelser» har förbättrats jämfört med resultatet 
2015. För 2016 omfattade mätningen 36 kvalitetspara-
metrar. Andelen kvalitetsparametrar som uppfylls har 
ökat, från 43 % för 2015 till 44 % för 2016. Då kvali-
tetsverktyget förändrats sedan mätningen 2015, är yt-
terligare jämförelser svåra att göra. Utifrån resultatet i 
öppna jämförelser kommer verksamheten bland annat 
att förbättra informationen till målgruppen, till exempel 
genom att utveckla kommunens hemsida. Huvudsakligt 
fokus för utvecklingsarbetet kommer därutöver att utgå 
från nämndens nya mål för 2017, avseende bland annat 
brukarens/den närståendes delaktighet i planeringen av 
insatser och personalens kompetens, samt att fortsätta 
arbeta med det löpande förbättringsarbetet.

Kvaliteten i stöd och service till personer med psykisk funk-
tionsnedsättning ska förbättras, jämfört med föregående år.

• Målet är inte uppfyllt.
2016 års resultat i Sveriges kommuner och landstings 
(SKL)/Socialstyrelsens nationella kvalitetsverktyg «Öpp-
na jämförelser» har försämrats jämfört med resultatet 
2015. För 2016 omfattade mätningen 34 kvalitetspara-
metrar. Andelen kvalitetsparametrar som uppfylls har 
minskat, från 53 % för 2015 till 38 % för 2016. Då kva-
litetsverktyget förändrats sedan mätningen 2015, är yt-
terligare jämförelser svåra att göra. Utifrån resultatet i 
öppna jämförelser kommer verksamheten bland annat 
att vidareutveckla samverkan med Region Skånes vuxen-
psykiatri samt förbättra informationen till målgruppen, till 
exempel genom att utveckla kommunens hemsida. Hu-

vudsakligt fokus för utvecklingsarbetet kommer därutö-
ver att utgå från nämndens nya mål för 2017, avseende 
bland annat brukarens/den närståendes delaktighet i pla-
neringen av insatser och personalens kompetens, samt 
att fortsätta arbeta med det löpande förbättringsarbetet.

Kvaliteten i stöd och service till personer i bostäder med 
särskild service ska förbättras, jämfört med föregående år.

• Målet är uppfyllt.
Sveriges kommuner och landsting (SKL)/Socialstyrelsen 
beslutade att inte genomföra uppföljningen avseende 
personer i bostäder med särskild service, som var pla-
nerad att genomföras inom ramen för det nationella 
kvalitetsverktyget «Öppna jämförelser». Bedömningen 
om måluppfyllelse baseras därför på resultatet i den 
övergripande uppföljningen avseende personer med 
funktionsnedsättning, vilken inkluderar målets målgrupp. 
För 2016 omfattade den övergripande mätningen 36 
kvalitetsparametrar. Andelen kvalitetsparametrar som 
uppfylls har ökat, från 43 % för 2015 till 44 % för 2016. 
Då kvalitetsverktyget förändrats sedan mätningen 2015, 
är ytterligare jämförelser svåra att göra. Verksamheten 
kommer bland annat att förbättra informationen till 
målgruppen, till exempel genom att utveckla kommu-
nens hemsida. Huvudsakligt fokus för utvecklingsarbetet 
kommer därutöver att utgå från nämndens nya mål för 
2017, avseende bland annat brukarens/den närståendes 
delaktighet i planeringen av insatser och personalens 
kompetens, samt att fortsätta arbeta med det löpande 
förbättringsarbetet.

Kvaliteten i stöd och service till personer med daglig verk-
samhet ska förbättras, jämfört med föregående år.

• Målet är uppfyllt.
Sveriges kommuner och landsting (SKL)/Socialstyrelsen 
beslutade att inte genomföra uppföljningen avseende 
personer i bostäder med särskild service, som var pla-
nerad att genomföras inom ramen för det nationella 
kvalitetsverktyget ”Öppna jämförelser”. Bedömningen 
om måluppfyllelse baseras därför på resultatet i den 
övergripande uppföljningen avseende personer med 
funktionsnedsättning, vilken inkluderar målets målgrupp. 
För 2016 omfattade mätningen 36 kvalitetsparametrar. 
Andelen kvalitetsparametrar som uppfylls har ökat, från 
43 % för 2015 till 44 % för 2016. Då kvalitetsverktyget 
förändrats sedan mätningen 2015, är ytterligare jämfö-
relser svåra att göra. Verksamheten kommer bland annat 
att förbättra informationen till målgruppen, till exempel 
genom att utveckla kommunens hemsida. Huvudsakligt 
fokus för utvecklingsarbetet kommer därutöver att utgå 
från nämndens nya mål för 2017, avseende bland annat 
brukarens/den närståendes delaktighet i planeringen av 
insatser och personalens kompetens, samt att fortsätta 
arbeta med det löpande förbättringsarbetet.
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Ekonomi
Verksamheten uppvisade en negativ budgetavvikelse på 
1,1 mnkr. Med en ökande befolkning följer också en ök-
ning av antalet personer med behov av insatser enligt 
LSS, samtidigt som antalet personer med neuropsykia-
triska diagnoser i samhället ökar.

De senaste åren har behovet och kostnaderna för in-
satser som avlösning, ledsagning samt korttidsvistelse/-
tillsyn ökat och så även under 2016. Den totala negativa 
budgetavvikelsen för dessa verksamheter visar på 1,4 
mnkr. Nämndens satsning på samarbete med skola och 
externa samarbetspartners är viktig för att så tidigt som 
möjligt upptäcka behoven och skapa rätt förutsättningar 
för brukarna.

Antalet brukare med behov av personlig assistans, både 
enligt LSS och SFB (socialförsäkringsbalken), var färre än 
budgeterat och i förhållande till tidigare år. Detta resulte-
rade i en positiv budgetavvikelse på 1,7 mnkr.

Kostnaderna för boende i samband med särskolegym-
nasium blev 0,7 mnkr högre än budgeterat till följd av 
fler elever.

Inom gruppbostäderna fanns behov av extra personal-
resurser för att säkerställa omsorgen för brukarna. Detta 
ledde till en negativ budgetavvikelse på 0,4 mnkr.

Framtid
Den stora utmaningen inom verksamheten är att möta 
upp och tillgodose kommuninvånarnas behov, vilka för-
ändras över tid. Ett stort fokus kommer att vara att driva 
och utveckla det pedagogiska arbetet i verksamheten, 
bland annat genom kartläggning och utveckling av kog-
nitivt stöd som leder till ökad självständighet. Kartlägg-
ningen innebär i första ledet en inventering av vilka hjälp-
medel och digitala lösningar som finns och hur detta kan 

utvecklas. Kognitivt stöd syftar till att underlätta förståel-
sen för och kontrollen av vad som händer i omgivningen 
samt att kunna planera och förstå informationen.

Socialnämnden ser ett ökat antal yngre personer som 
är i behov av korttidstillsyn och korttidsvistelse. Idag 
driver socialnämnden en liten verksamhet när det gäller 
korttidsvistelse resterande platser köps externt. Arbetet 
med att se över möjligheten att skapa platser för detta i 
kommunen kommer att genomföras under året.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Intäkter 3 438 3 716 3 463 2 855
Kostnader -46 773 -50 376 -52 149 -50 462
Driftnetto -43 335 -46 659 -48 686 -47 607
Budgetavvikelse 1 081 -2 020 -1 079

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Antal personer med
personlig assistans
- enligt SFB 30 32 29 34
- enligt LSS 11 11 10 11

Antal personer  10 14 13 16
m avlösarservice 
i hemmet

Antal personer m  35 37 36 37
boende m bostad 
m särskild service

Antal personer m 30 32 35 32
daglig verksamhet

En av årets satsningar rörde  TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
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Årets händelser
Den förste mars tog Attendo Sverige AB över driften av 
all hemtjänst i Lomma kommun medan Frösunda Om-
sorg AB tog över driften av kommunens särskilda boen-
den, efter Förenade Care.

Övergången av hemtjänsten till Attendo var väl plane-
rad och fungerade väl. Däremot var övergången från 
Förenade Care till Frösunda kantad av bekymmer. Frö-
sundas verksamhetsidé innebär en organisation där fler 
ansvarsområden, än hos Förenade Care, är delegera-
de till omvårdnadspersonal och verksamhetscheferna är 
mer  närvarande i verksamheterna. Detta ledde till en 
kulturkrock med omsättning på omvårdnadspersonal 
och chefer som följd.

Socialnämnden gjorde med anledning av inkomna syn-
punkter och avvikelser i verksamheten ett stort antal 
oanmälda tillsyner för att se om Frösunda levde upp till 
avtalet. Efter de första resultaten krävdes en handlings-
plan, vilket ledde till ytterligare oanmälda tillsyner under 
sommarmånaderna. Dessa visade på enstaka mindre av-
vikelser, men ledde inte till vidare åtgärder. Vid ett tillfälle 
under hösten blev avvikelserna så stora att handlingsplan 
åter krävdes och senare utgick vite.

För att höja kvaliteten i äldreomsorgen delade social-
nämnden under året ut stimulansmedel. Attendo an-
ställde en äldrepedagog som startade caféverksamhet 
i Lomma och Bjärred. Frösunda tillsatte under hösten 
resurser för aktiviteter, social dokumentation samt vär-
degrundsarbete för att ytterligare arbeta mot en bättre 
kvalitet.

Under året utökade socialnämnden ytterligare sin dag-
verksamhet för personer med demensdiagnos. Fler per-
soner kunde erbjudas dagverksamhet. Det ges nu ut-
rymme att arbeta mer individuellt och flexibelt samt att 
vara ett bättre alternativ även för yngre personer.

En utökning av fixartjänsten innebar att fler kommunin-
vånare kunde ta del av fixarens tjänster.

Uppföljning av verksamhet  
som utförs av privata utförare
Från och med den förste mars utförs vård och omsorg 
i kommunens särskilda boenden av Frösunda Omsorg 
AB och vård och omsorg i det ordinära boendet (hem-
tjänst) av Attendo Sverige AB.

Inom ramen för avvikelsehanteringssystemet, följer soci-
alnämnden löpande upp, utreder och åtgärdar de avvi-
kelser som rapporteras. Med privata utförare sker upp-
följning genom regelbundna gemensamma avvikelseråd 

samt, vid behov, genom direktkontakt med ansvarig chef.
Under våren 2016 genomfördes socialstyrelsens natio-
nella brukarenkäter, avseende kvaliteten i vården och 
omsorgen, en för särskilt boende och en för hemtjänst. 
Resultaten, som redovisades under senhösten 2016, 
visade, jämfört med resultatet 2015, att den upplevda 
kvaliteten i särskilt boende sjunkit och att upplevd kva-
litet inom hemtjänsten låg kvar på samma nivå. Utifrån 
resultatet upprättades handlingsplaner med åtgärder för 
förbättring.

Under sommaren 2016 genomförde socialnämnden, 
med anledning av rapporterade avvikelser, oanmälda till-
syner i boendeverksamheterna. Dessa påvisade brister i 
delar av verksamheterna som rättades till.

En omfattande årlig uppföljning om hur avtalet följs ge-
nomfördes under december 2016 till januari 2017. Den-
na innefattade inhämtning av dokumentation och tillsy-
ner i verksamheterna hos alla utförare. Uppföljningen av 
enskilda individers beslut sker under hela året i form av 
uppföljningsmöten med personer som bor på särskilt 
boende eller har hemtjänst.
 
Mål och måluppfyllelse
Kvaliteten i vården och omsorgen inom hemtjänsten ska 
förbättras, jämfört med föregående år.

• Målet är inte uppfyllt.
Resultatet i Sveriges kommuner och landstings (SKL)/
Socialstyrelsens brukarenkät våren 2016 är detsamma 
som resultatet 2015. Andelen brukare som i brukaren-
käten uppgivit att de sammantaget är ganska eller myck-
et nöjda med sin hemtjänst, uppgår till 77 % 2015 och 
77 % 2016. Utifrån resultatet i öppna jämförelser kom-
mer verksamheten framförallt att arbeta med förbätt-
ringar inom områdena trygghet, tillgänglighet, inflytande, 
hjälpens utförande och bemötande. Huvudsakligt fokus 
för utvecklingsarbetet kommer, därutöver, att utgå från 
nämndens nya mål för 2017, samt i övrigt att fortsätta 
arbeta med det löpande förbättringsarbetet.

Kvaliteten i vården och omsorgen i äldreboendena ska för-
bättras, jämfört med föregående år.

• Målet är inte uppfyllt.
Resultatet i Sveriges kommuner och landstings (SKL)/
Socialstyrelsens brukarenkät våren 2016 har försämrats 
jämfört med resultatet 2015. Andelen brukare som i 
brukarenkäten uppgivit att de sammantaget är ganska 
eller mycket nöjda med sitt äldreboende, har sjunkit från 
82  % 2015 till 63  % 2016. Utifrån resultatet i öppna 
jämförelser kommer verksamheten framförallt att arbeta 
med förbättringar inom områdena mat och måltidsmiljö, 
hjälpens utförande, bemötande, trygghet, sociala aktivite-
ter och tillgänglighet. Huvudsakligt fokus för utvecklings-

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Ansvarig nämnd: Socialnämnden
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arbetet kommer, därutöver, att utgå från nämndens nya 
mål för 2017, samt i övrigt att fortsätta arbeta med det 
löpande förbättringsarbetet.
 
Ekonomi
Verksamheten uppvisade en positiv budgetavvikelse på 
13,4 mnkr. Lomma kommun har en ökande andel äldre 
i sin befolkning, men många klarar sig själva utan hjälp. 
Kommunen har en lång tradition av förebyggande verk-
samhet, vilken visar sig i ett positivt resultat då äldre i 
mindre omfattning efterfrågar hemtjänst och särskilt bo-
ende. 

Behovet av lägenheter inom vårdboende var lägre än 
budgeterat, vilket resulterade i en positiv budgetavvikel-
se på 6,3 mnkr. Vårdboendet Orion behövde inte öppna 
sin tredje avdelning som planerat och antal uthyrda lä-
genheter i de övriga boendena var färre än budgeterat.
Inom hemtjänsten var vårdbehoven, liksom förra året, 
lägre än budgeterat. Med anledning av detta uppvisas en 
positiv budgetavvikelse på 3,4 mnkr. Många av kommu-
nens äldre invånare är generellt sett friska och hjälpbe-
hoven är lägre i Lomma än i många andra kommuner.
Under året har det varit svårt att rekrytera sjukskö-
terskor. Vid de tillfällen det inte gick att anställa var det 
nödvändigt att anlita bemanningsföretag. Trots detta visar 
verksamheten en positiv budgetavvikelse med 0,7 mnkr, 
framförallt till följd av riktade statsbidrag.

Under 2016 erhölls 4,7 mnkr i riktade statsbidrag till pro-
jekt som ”Ökad bemanning inom äldreomsorgen” och 
”Mest sjuka äldre”. Medlen gjorde det möjligt för per-
sonalen att bidra till en mer meningsfull tillvaro för äldre 
personer. De bidrog också till att bemanningen kunde 
utökas inom korttidsboende och HSL-verksamhet. 

Övriga verksamheter uppvisar tillsammans en positiv 
budgetavvikelse på 2,6 mnkr med anledning av att någ-
ra administrativa tjänster hölls vakanta under delar av 
året, samt en effektivisering utifrån den omorganisation 
som gjorts. Även den förebyggande verksamhetens och 
nämndens kostnader har varit lägre än budgeterat.

Framtid
Befolkningsutvecklingen i de äldre åldersgrupperna 
prognostiserar en kraftig ökning av andelen äldre fram till 
2030, vilket påverkar socialnämndens framtida ställnings-
taganden och prioriteringar. Fler äldre innebär ett ökat 
behov av vård och omsorg, vilket kommer att medföra 
ökade kostnader förutsatt att vård och omsorg bedrivs 
på samma sätt som idag.

Socialnämnden kommer att fortsätta sin satsning på fö-
rebyggande och öppen verksamhet, då det finns ett stort 
mörkertal kring äldre med icke självvald isolering. Det 
finns en väl utvecklad verksamhet i Lomma och framö-
ver kommer även verksamheten i Bjärred att utökas.

Under 2017 kommer de svårast sjuka kommuninvånar-
na att få möjlighet att välja en ny vårdform. Kommunens 
sjuksköterskor tillsammans med hälsovalsenheternas lä-
kare kommer tillsammans att utgöra en grund för de 
nya teamen, vilka kommer att bemannas dygnet runt. 
Svårt sjuka kommuninvånare ska ha möjlighet att vara i 
sitt hem i möjligaste mån och ej åka in på sjukhus. Flera 
behandlingar ska kunna erbjudas i hemmen och om det 
inte går att undvika inläggning på sjukhus kommer det att 
finnas möjlighet till direktinskrivning på avdelning. Detta 
kommer att innebära att socialnämnden behöver för-
stärka hälso- och sjukvården i kommunen med kompe-
tens samt vidareutveckla samverkan med Region Skåne 
och Hälsovalsenheterna.

Ett nytt lagförslag som innebär att ansvaret för utskriv-
ningsklara patienter ändras och kommunerna får ta ett 
större ansvar har tagits, vilket också kommer att påverka 
nämndens verksamhet avsevärt. Båda dessa förändringar 
bjuder på stora utmaningar för alla nämndens verksam-
heter, samtidigt som det innebär stora förbättringar för 
de svårast sjuka i kommunen.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Intäkter 34 852 37 933 40 797 38 700
Kostnader -219 522 -220 311 -221 320 -232 625
Driftnetto -184 670 -182 378 -180 523 -193 925
Budgetavvikelse -3 360 7 173 13 402

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Antalinvånare  2 026 2 137 2 247 2 222
över 74 år

Nettokostnad per  91 150 85 343 80 339 86 416
invånare över 
74 år (kr)

Antal personer m  138 142 141 163
särskild boende
(exkl servicelägenh)
- därav externa 2 2 2 2

Externt köp av kort- 107 0 0 0
tidsvisterlse (antal dygn)
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Årets händelser
Lomma kommun har under flera år visat goda skolresul-
tat. Slutbetygen i årskurs 9 låg på ett genomsnittliga me-
ritvärde på 259,6 för samtliga kommunala skolor, vilket är 
en ökning från 2015 (254,1). Genomsnittligt meritvärde 
för riket totalt var 229,2.

Lomma kommun beskrivs av olika organisationer som 
en av landets främsta skolkommuner. SKL, Lärarförbun-
det och Handelskammaren är några av dem som un-
der åren har placerat kommunen högt, då landets kom-
muner bedömts. 2016 placerade Lärarnas Riksförbund 
Lomma som Sveriges främsta skolkommun.

Inom både förskola och skola pågår ett digitalt utveck-
lingsarbete. Arbetet har bland annat skapat förutsätt-
ningar för en vidareutveckling av undervisningen. Den 
digitala utvecklingen betyder också mycket för Lomma 
kommuns arbete med att rekrytera pedagoger till verk-
samheterna.

Under året har det skapats möjlighet för vårdnadshavare 
att digitalt ansöka om skola/byte av skola.

Nya tillämpningsregler har fastställts under året för skol-
placering, i syfte att ge förutsättningar för en jämnare 
fördelning av elever i klasserna.

En riktad satsning har under året gjorts på mindre barn-
grupper i förskolan, genom Läslyftet för årskurserna 1 
- 6 (läsåret 2015/16) och läxhjälp för årskurserna 4 - 9, 
samt Lärarlönelyftet som innebär att 180 pedagoger får 
lönetillägg under perioden 2016 – 2018.

Antalet barn i behov av särskilt stöd har fortsatt att öka. 
För att möta behoven har undervisnings- och utbild-
ningsmetoder vidareutvecklats.

Pilängskolan och Rutsborgskolan har etablerat MFF-
akademier, med början höstterminen 2016, för elever i 
årskurs 7. Höstterminen 2018 finns elever från årskurs 
7-9 i organisationen.

Under året har samarbetet med socialförvaltningen i 
projektet Barnens Bästa fortsatt och utvecklats i enlig-
het med de mål som beslutats av förvaltningscheferna 
avseende perioden 2016-2020.

Under året beviljades tre skolor och tre förskolor möjlig-
het att delta i försöksverksamheten Övnings(för)skolor. 
Övnings(för)skolorna fungerar som ett nav i skolutveck-
ling och pedagogiskt/-didaktiskt utvecklingsarbete ge-
nom att sprida erfarenheter till förskolor och skolor i 
kommunen. 

Område Löddesnäs och område Borgeby blev den för-
ste januari 2016 ett område med en gemensam områ-
deschef.

Riktade satsningar har gjorts på sociala medier för att 
öka attraktiviteten, stärka varumärket och underlätta re-
kryteringen.

Mål och måluppfyllelse
Förskola - Barns lärande och delaktighet stimuleras.

• Målet är uppfyllt.
Uppföljning av målet görs med stöd av BRUK (Bedöm-
ning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet), som är Skolverkets 
verktyg för självskattning. Resultatet av självskattningen 
uppgår till 3,4. Målet för självskattningen är uppnått vid 
2,5 på den 4-gradiga skala som används. Inom ramen för 
arbetet med att stimulera barns lärande och delaktighet 
kommer utveckling att ske avseende pedagogisk doku-
mentation, professionsutveckling samt digitalisering.

Förskola - Invånarna är nöjda med förskolan.

• Målet är uppfyllt.
Resultatet för 2016 visar 76 av 100 i det index som SCB 
använder. Resultatet ger Lomma kommun ranking 2 av 
136. Målet är att vara rankad bland de tio bästa i landet. 
Resultatet för 2015 var 73 av 100 i SCB:s index. Detta 
gav Lomma kommun ranking 2 av 78. Kontinuerlig ut-
veckling sker för att visa förskolans arbete i olika kanaler. 
Under 2016 har olika digitala kanaler utvecklats. Detta 
utvecklingsarbete kommer att fortsätta under 2017.

Grundskola -  Elevernas kunskaper utvecklas genom hög 
kvalitet i undervisningen.

• Målet är inte uppfyllt.
Målet följs upp med utgångspunkt i SKL:s Öppna jäm-
förelser och är uppfyllt om ranking (R) 10 uppnåtts i 
samtliga områden nedan.
Meritvärde (R 6)
- Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskra-
ven i alla ämnen (R 5)
- Andelen elever som är behöriga till program inom 
gymnasieskolan, mätning sker i fyra program (R varierar 
mellan 4–7)
- Andelen elever i årskurs 9 som fått betyget A-E i ma-
tematik (R 7)
- Andelen elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskra-
ven i alla ämnen, mätning sker i matematik och svenska 
(R 4 och 29)
- Andelen elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla 
delprov för ämnesproven, mätning sker i matematik och 
svenska (R 15 och 6)
En vidareutveckling av former för kommunikation och 
samverkan mellan elev och pedagog vad avser elevens 
kunskapsutveckling i skolarbetet kommer att genom-

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
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föras, även fortsatt implementering av digitala lärome-
del, gemensam kompetensutveckling samt uppföljning 
och utveckling av arbetsmiljön för elever och pedagoger 
kommer att genomföras.

Grundskola - Eleverna upplever skolan som stimulerande.

• Målet är inte uppfyllt.
Målet följs upp med utgångspunkt i SKL:s Öppna jämfö-
relser avseende elevernas syn på skolan och är uppfyllt 
om ranking (R) 50 uppnåtts. Nedan redovisas Lomma 
kommuns placering i ranking avseende sammanvägt 
resultat när det gäller elevernas syn på skolan läsåret 
2015/2016. Resultatet visar att kommunen placerats hö-
gre i SKLs ranking läsåret 2015/2016, i jämförelse med 
läsåret 2014/2015.
Årskurs 5 - R = 124 av 211 
(Läsåret 2014/2015 R = 132 av 195)
Årskurs 8 - R = 115 av 214 
(Läsåret 2014/2015 R = 145 av 199)
Under året kommer vidareutveckling av former för kom-
munikation och samverkan ske mellan elev och pedagog 
vad avser elevens kunskapsutveckling i skolarbetet.
 
Grundskola - Invånarna är nöjda med grundskolan.

• Målet är uppfyllt.
Resultatet för 2016 visar 75 av 100 i index i SCB:s 
medborgarundersökning. Resultatet visar att Lomma 
kommun delar rankingplats 1 av 136 med Vellinge och 
Danderyds kommun. Målet är att vara rankad bland de 
tio bästa i landet. Resultatet för 2015 var 72 av 100 i 
SCB:s index. Detta gav Lomma kommun ranking 2 av 78. 
Kontinuerlig utveckling sker för att visa skolans arbete i 
olika kanaler. Under 2016 har olika digitala kanaler ut-
vecklats. Detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta 
under 2017.

Ekonomi
För- och grundskoleverksamheten visade en negativ 
budgetavvikelse om 1 mnkr. Året präglades av en ökning 
av barn både i de lägre och högre skolåldrarna.

Förskolan visar totalt en negativ budgetavvikelse om 
1,7 mnkr. Antalet barn i förskolan var under året i ge-
nomsnitt 1 622 barn, 21 fler än budgeterat, vilket gav en 
negativ budgetavvikelse om 2,4 mnkr. Rektorsområdena 
visar en positiv budgetavvikelse om 1,5 mnkr. Då barn- 
och utbildningsnämnden sammantaget under hösten 
prognostiserade en positiv budgetavvikelse gjordes en 
satsning med inköp av arbetskläder till personal inom 
förskola och fritidsverksamhet med 0,3 mnkr och ökad 
möjlighet till planeringstid inom förskolan med en kost-
nad på 0,5 mnkr. Antalet barn som valt fristående alter-
nativ eller annan kommuns förskola har minskat med två 
barn sedan 2015.

Grundskolan visade en positiv budgetavvikelse om 
2,3 mnkr. Antalet elever i grundskolan var under året 
i genomsnitt 3 701 elever, 23 färre än budget, vilket 
gav en positiv budgetavvikelse om 3,1 mnkr. Antalet 
elever som valt fristående alternativ eller annan kom-

muns grundskola minskade med 10 elever jämfört 
med 2015.

Rektorsområdena hade en negativ budgetavvikelse om 
0,8 mnkr. Tre av sju rektorsområde hade en negativ bud-
getavvikelse som områdena balanserade med att ha 
motsvarande positiva avvikelse inom grundskola.

Resurscentrum visade en negativ budgetavvikelse om 1,9 
mnkr. Verksamheten hade under året högre kostnader för 
stöd än budgeterat med 1,5 mnkr. Kostnaden för skol-
skjuts kopplat till stöd översteg budget med 0,4 mnkr.

Centrala medel och gemensam verksamhet visar en po-
sitiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Medel avsatta för cen-
trala kostnader hade en positiv avvikelse om 0,8 mnkr. 
Inom för- och grundskolan var det främst rektorsom-
rådena Karstorp och Bjärehov som haft verksamhet för 
nyanlända. Verksamheten för nyanlända som var budge-
terad till ca 2,1 mnkr visade en negativ budgetavvikelse 
om 0,5 mnkr vid årets slut. Kostnaderna för verksamhe-
ten var 8,4 mnkr medan intäkter i form av statsbidrag var 
5,8 mnkr, netto 2,6 mnkr.

Kommentarer till investeringsredovisning
Av barn- och utbildningsnämndens totala investerings-
budget år 2016 användes under året 4,8 mnkr. Detta 
gav en positiv budgetavvikelse om 3,1 mnkr. Barn- och 
utbildningsnämnden slutförde under året investeringar i 
samband med utbyggnaden av Alfredshäll med 0,5 mnkr. 
Upphandlingen av datorer/läsplattor är under överpröv-
ning och några datorer och läsplattor har ej kunnat kö-
pas in, endast 0,2 mnkr har använts av budgeterade 2,9 
mnkr. Investeringen i utökad nätverkskapacitet i form av 
att öka antalet accesspunkter/- sändare i Lomma kom-
muns skollokaler var vid årets slut nästan slutförd och 
2,5 mnkr av 2,6 mnkr har använts. Av för- och grundsko-
leverksamhetens övriga budget har mindre investeringar 
gjorts i verksamheterna med sammanlagt 1,5 mnkr av 
budgeterade 1,6 mnkr.

Av de 3,1 mnkr som ej använts under 2016 planeras 2,9 
mnkr att användas 2017 för att slutföra investeringar av 
datorer/läsplattor till årskurs 4-6, utökad nätverkskapa-
citet och till mindre investeringar i kopieringsmaskiner 
skola/förskola.

Integration/flyktingmottagning
Under 2016 har antalet nyanlända barn och elever ökat 
i förhållande till år 2015. Huvuddelen av de barn/elever 
som tillkommit under 2016 är i de lägre åldrarna. Under 
året har därför skolverksamheten utökats för att tillgo-
dose de behov som finns hos de nyanlända yngre elev-
erna. Inom förskolan har visst stöd givits till de förskolor 
som tagit emot nyanlända barn.

Antalet lärare som undervisar i svenska som andraspråk 
(SvA-lärare) har utökats för att möta behoven i grund-
skolan. Utökning av antalet av studiehandledare, huvud-
sakligen i arabiska, har också skett.
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Det ökande antalet nyanlända elever har medför att mo-
dersmålsverksamheten utökas vad gäller antalet lärar-
timmar. Behov av undervisning på ytterligare språk har 
också uppkommit under året.

Framtid
Digitaliseringen inom förskola och skola bedöms kunna 
skapa möjligheter för en vidareutveckling av undervis-
ning/utbildning. Den planerade IKT-satsningen är en vik-
tig framtidsfråga i detta utvecklingsarbete.

Skolverkets kommande IT-strategi samt tillägg i kurspla-
ner bedöms medföra ökat utbildningsbehov för kom-
munens pedagoger och skolledare.

Skolverket har aviserat nya digitala lyft för pedagoger 
och skolledare - HT 2017.

Under 2017 kommer möjligheten för vårdnadshavare 
att göra digitalt skolval avseende förskoleklass inför läs-
året 2017/2018.

Ett ökat antal barn i behov av särskilt stöd kommer att 
kräva en resursprioritering och fortsatt utvecklingsar-
bete.

Inom ramen för den försöksverksamheten med 
övning(för)skola som planeras för åren 2017 och 2018 
kommer handledarutbildning (7,5 hp) att erbjudas. Un-
der 2017 kommer 34 pedagoger att genomföra sådan 
handledarutbildning. Ytterligare handledarutbildning 
kommer att genomföras år 2018.

Fem av kommunens förskolor kommer att byta namn 
år 2017. Syftet med namnbytet är att göra en distink-
tion mellan förskolan och grundskolan i samband med 
skolplacering. 

Utbyggnaden av Karstorpskolan och ny skola - Strand-
skolan -  planeras tas i drift hösten 2017. Ny förskola 
-  Lerviks förskola -  beräknas vara klar under hösten 
2018. Inom Pilängsområdet planeras befintliga skolloka-
ler ersättas. 

Fladängskolan, som i dag tar emot elever i förskoleklass 
till och med årskurs 3, kommer att utveckla en organisa-
tion som även tar emot elever i årskurserna 4 – 6. När 
Strandskolan är klar, augusti 2017, kommer Vinstorpsko-
lans verksamhet att flytta över till Fladängskolan.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Intäkter 49 772 51 638 73 774 63 098
Kostnader -544 795 -584 574 -628 931 -617 270
Driftnetto -495 023 -532 937 -555 157 -554 172
Budgetavvikelse 2 244 -1 166 -985

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Andel elever behöriga  96,7 95,7 93,3 100,0
till gymnasieskolans
nationella program

Nettokostnad per  
kommunal plats (tkr)
1-5 år  97,6 101,3 101,9 105,7

6 år 83,6 86,2 87,4 88,0

7-15 år 87,0 88,9 89,4 89,9

Digitaliseringen inom skola och förskola fortsätter.
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Årets händelser
Vårterminen 2016 var 803 elever i genomsnitt inskrivna 
i gymnasieskolan, inklusive asylsökande och gymnasiesär-
skolan. Motsvarande siffra för höstterminen var 876 st.
Under 2016 har i genomsnitt tio elever i gymnasieålder 
varit inskrivna på kommunens Aktivitetshus.

Höstterminen 2016 antogs 27 % av eleverna till en fri-
stående skola, vilket är fyra procent fler än förra året. Un-
der höstterminen gick 25 % av Lomma kommuns gym-
nasieelever i en fristående skola och 75 % i kommunal 
skola. Detta innebar en ökning med 3 procentenheter 
när det gäller andelen elever som går i fristående skola 
jämfört med de senaste åren.

Av andelen elever, exklusive asylsökande, som antogs 
höstterminen 2016 var 78 % högskoleförberedande 
program höstterminen, 16 % yrkesprogram och 6 % in-
troduktionsprogram

Fördelningen mellan högskoleförberedande- och yrkes-
program var ungefär densamma som tidigare år, men 
andelen elever på introduktionsprogrammen ökade. Det 
bedöms bland annat bero på att en högre andel nyanlän-
da ungdomar har fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

Under vårterminen 2016 avbröt 15 ungdomar från 
Lomma kommun sin gymnasieutbildning. Detta var en 
ökning i förhållande till vårterminen 2015, då 10 ungdo-
mar avbröt sina studier.

Under 2016 har 82 elever läst svenska för invandrare 
(SFI), vilket är ungefär samma antal som 2015. På gymna-
sial vuxenutbildningsnivå har ungefär 65 heltidsstudenter 
bedrivit utbildning, vilket är en viss minskning jämfört 
med 2015. Detta beror framför allt på färre antal sö-
kande än föregående år.

Under 2016 har ytterligare statsbidrag tillkommit inom 
vuxenutbildningen. Lomma kommun har fått statsbidrag 
för Yrkesvux och Teoretisk kommunal vuxenutbildning 
under året.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen avseende arbets-
markanspolitiska insatser -  Arbetet med Delegationen 
för Unga till Arbete (DUA) - har fortsatt under året.

Ett ökat behov av insatser inom ramen för det kommu-
nala aktivitetsansvaret (KAA) har noterats. Detta arbete 
har därför vidareutvecklats under året.

Ekonomi
Gymnasieskolan hade vid årets slut en positiv budgetav-
vikelse på 0,9 mnkr.

Verksamhetens kostnader för stöd avvek positivt med 
0,6 mnkr från budget, vilket berodde på färre ansök-
ningar om tilläggsbelopp än förväntat. Gymnasiesärsko-
lan hade en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr vilket 
berodde på färre elever än budgeterat.

Kommunens nettokostnader för köp av gymnasieplatser 
matchar budget och totalt har i genomsnitt 840 gymna-
sieplatser köpts externt.

Vuxenutbildningen visade vid årets slut en positiv bud-
getavvikelse på 1,6 mnkr.

Gymnasial vuxenutbildning har erhållit riktade statsbi-
drag som inte varit kända när vårterminens utbildningar 
beviljades. Många som fått beviljad utbildning har inte 
påbörjat sina studier eller avbrutit i förtid.

Svenska för invandrare visade en negativ budgetavvikelse 
på 0,4 mnkr. Fler utbildningsansökningar än budgeterat 
har inkommit och beviljats.

Grundläggande vuxenutbildning och särskild utbildning 
för vuxna hade sammantaget en positiv budgetavvikelse 
på 0,4 mnkr. Avvikelsen beror på färre studerande än 
budgeterat. 

Integration/flyktingmottagning
Lärcentrum har ansvar för att de ungdomarna, i åldern 
16-18 år, som blir kommunplacerade i Lomma kommun 
erbjuds gymnasieutbildning. Under året har endast ett få-
tal ensamkommande ungdomar anlänt till Lomma kom-
mun. Detta innebär att Lärcentrums verksamhet inte 
påverkats i samma omfattning som under 2015.

I huvudsak är det språkintroduktion i det gymnasiepro-
gram som är aktuellt. Under 2016 har Lomma kommun 
köpt platser avseende språkintroduktion av Lunds kom-
mun. Dessa platser har tidigare köpts av kommunerna 
Lund, Burlöv samt Kävlinge.

Arbetet med de nyanlända ungdomarna har för Lärcen-
trums del inneburit ökade insatser än tidigare när det 
gäller bland annat studievägledning och administration. 
Det arbete som tillkommit avser kommunikationen mel-
lan boenden och skolor inför skolstart och väglednings-
frågor.

Arbetet har även inneburit ansökan och uppföljning av 
aktuella statsbidrag.

Lärcentrums ansvar för skolregleringar avseende ungdo-
marna, har inneburit medverkan i olika nätverk i syfte 
att skapa möjlighet för Lomma kommuns ungdomar, i 

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden



51

V
ER

KS
A

M
H

ET
ER

N
A

behov av Språkintroduktion, att kunna tas emot i andra 
kommuner.

För att möta behovet av SFI har Lomma kommun köpt 
utbildning i huvudsak av Lunds kommun, men även av 
kommunerna Burlöv och Kävlinge samt Hvilans Folkhög-
skola.

Den totala kostnaden för Lärcentrums arbete i detta av-
seende var ungefär 2,4 mnkr under 2016, varav arbetsin-
satsen bedöms till 10 % av en heltidstjänst.

Framtid
Fritt sök till gymnasieskolor i hela Skåne kommer att 
fortsätta. Detta innebär att Lomma kommuns elever kan 
erbjudas samtliga nationella gymnasieprogram.

Lomma kommun har, tillsammans med fyra andra kom-
muner, ett utgående samverkansavtal gällande introduk-
tionsprogrammen, det vill säga de program som inte 
innefattas i det Skåneövergripande samarbetet. Detta 
avtal kommer att förlängas. 

I den gymnasieutredning som presenterades hösttermi-
nen 2016 föreslog regeringen högre krav på hemkom-
munen gällande de ungdomar som inte går i gymna-
sieskolan samt på övergången mellan grundskola och 
gymnasieskola. Detta kommer troligen att påverka Lär-
centrums verksamhet de kommande åren.

Inom vuxenutbildningen fortsätter samarbetet med öv-
riga kommuner i Skåne, framförallt i Skåne sydväst. Ut-
veckling av samarbetet sker bland annat inom Yrkesvux-
området och inom Yrkes-SFI.

Nytt inför 2017 är att statsbidraget för yrkesinriktad vux-
enutbildning ska sökas regionalt tillsammans med minst 
två andra kommuner. Lomma kommer att söka tillsam-
mans med 12 andra kommuner i Skåne Sydväst. Nytt 
är även att det finns ett medfinansieringskrav på detta 
statsbidrag som innebär att kommunen måste finansiera 
lika många poäng yrkesvuxutbildning med egna kommu-
nala medel som kan erhållas genom statsbidrag. Tidigare 
har det inte funnits krav på medfinansiering.

Den 1 januari 2017 ändras Vuxenutbildningsförordning-
en och rätten till behörighetsgivande vuxenutbildning 
stärks. Detta innebär att de sökande ges rätt att läsa in 
en eller flera behörigheter, vilket inte tidigare varit en 
rättighet och därmed inte varit något vanligt förekom-
mande på Lärcentrum. Detta bedöms leda till ökat be-
hov av studievägledning för de sökande. Förändringen 
bedöms medföra ökade utbildningskostnader.

Det största osäkerhetsmomentet inför 2017 är hur 
många kommunplacerade nyanlända Lomma kommun 
kommer att få och hur många av dessa som är i behov 
av gymnasie- eller vuxenutbildning. Lärcentrum ser en 
utmaning i att finna platser avseende SFI till nyanlända. 
Samverkansarbete med andra kommuner har därför 

utvecklats, i syfte att gemensamt kunna erbjuda sådana 
utbildningsplatser som behövs. Lärcentrum ser dock 
att Lomma kommun eventuellt kan komma att behöva 
starta SFI-utbildning i egen regi, alternativt göra en upp-
handling med någon privat aktör. Denna ökning av nyan-
lända bedöms också öka behovet av studievägledning på 
Lärcentrum.

Det förväntade ökade antalet kommunplacerade, både 
ungdomar och familjer, antas medföra ökade kostnader 
inom både gymnasieutbildningen, SFI och grundläggande 
vuxenutbildning under 2017 och kommande år.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Intäkter 3 011 3 341 6 838 2 627
Kostnader -92 281 -92 649 -100 968 -99 249
Driftnetto -89 270 -89 308 -94 130 -96 622
Budgetavvikelse 4 633 1 978 2 492 2 492

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Genomsnittlig  102,3 105,8 107,0 105,8
kostnad per elev i 
gymnasieskola (tkr)

Antal helårsplatser, 112 106 104 95
vuxenutbildning

Nettokostnad per 51,4 51,0 41,1 68,3
helårsplats vuxen-
utbildning (tkr)
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Årets händelser
Kostenheten ökade inköpen av ekologiska livsmedel un-
der 2016.

Skolorna serverade ett vegetariskt alternativ till samtliga 
elever dagligen. Detta upplevs som mycket positivt bland 
eleverna. 

Ett nytt livsmedelsavtal för kommunen tecknades under 
året.

Kostenheten har levererat mat till särskilt boende och 
korttidsboende enligt beställning från socialförvaltningen.

Under sommarmånaderna serverade kostenheten 
12 000 måltider till externa läger.

Mål och måluppfyllelse
Den mat som serveras är god, näringsriktig och serveras på 
ett sådant sätt att den stimulerar matlusten och andelen 
ekologisk mat ska öka successivt för att nå nationellt mål.

• Målet är uppfyllt.
Maten näringsberäknas och följer Livsmedelsverkets re-
kommendationer som bygger på nordiska näringsrekom-
mendationer. Elevenkäter angående skolmaten visar att 
83,5 % är mycket nöjda eller nöjda med maten. (2015, 
76,8 %). Andelen ekologiska inköp för kommunen ligger 
på 23 % (2015, 20 %) och förskola och skola har 24,4 % 
ekologiska livsmedelsinköp. Serverings- och tallrikssvinn i 
skola och förskola ska enligt målet vara högst 15 % och 
resultatet för 2016 blev 17 %. 

Ekonomi
Kostenheten visade en positiv budgetavvikelse om 0,5 
mnkr.

I budget för år 2015 och 2016 har det kompenserats 
för ökade kostnader till följd av nytt livsmedelsavtal. Trots 
höjda priser från livsmedelsleverantörerna har inte livs-
medelskostnaderna ökat i samma omfattning. Personal-
kostnaderna hade en negativ budgetavvikelse om 1,2 
mnkr medan intäkterna visar en positiv budgetavvikelse 
om 0,2 mnkr. De ökade intäkterna berodde på intäkter 
från lovveckor med matleveranser till lägerverksamheter. 

KOSTVERKSAMHET
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

En översyn av personalkostnader och livsmedelskostna-
der kommer att göras till budget 2017. 

Integration/flyktingmottagning
Fler specialkoster i form av fläskfri kost har tillkommit 
under året. I skolan har man serverat vegetariskt alterna-
tiv alla dagar och därmed tillgodosett detta behov.

Framtid
Kostenheten står för följande utmaningar :
Hur kan samarbetet öka med förskola och skola om 
mat och måltider samt göra det till en del i det pedago-
giska arbetet, för att komma längre med minskat svinn, 
förbättra miljön i skolmatsalarna och få en mer effektiv 
verksamhet.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Intäkter 40 215 43 858 46 088 45 860
Kostnader -40 627 -43 837 -45 912 -46 233
Driftnetto -412 21 176 -373
Budgetavvikelse 549 492 549

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Antal portioner
1-5 år 277 748 285 289 276 641 282 000
6-15 år 557 724 569 878 607 105 598 000
HVO 80 457 90 436 90 496 93 300

Genomsnittlig 
portionskostnad (kr)
1-5 år 45,20 45,14 46,28 47,98
6-15 år 34,33 34,35 35,22 36,44
HVO 96,47 100,77 105,86 106,00

Serverings- och tallrikssvinnet ska minska.
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Årets händelser
Under året har det tillkommit nya ytor för spontanidrott 
med bland annat ett nytt utegym på Borgeby idrottsplats.
En ny fritidsklubb har startat på Rutsborgsskolan.

Kultur- och fritidsnämnden har under året utrett Pilängs-
badets framtid. Utredningen kommer att fortsätta under 
nästa år.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata 
utförare. 
Kultur- och fritidsnämnden följer reglebundet upp verk-
samheten på Pilängsbadet som drivs av Medley AB.

Mål och måluppfyllelse
Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för att öka målgrup-
pens nöjdhet med fritidsgårdarnas och fritidsklubbarnas 
verksamhet.

• Målet är uppfyllt.
Nollmätning har gjorts under 2016. Bedömningen görs 
utifrån resultatet av enkäten som skickats ut till målgrup-
pen. På en skala 1–5 var nöjdheten på fritidsklubben 3,6 
och på fritidsgården 4,3. Under året kommer det vara 
en fortsatt verksamhetsutveckling med hjälp av KEKS-
nätverket (Kvalitet och kompetens i samverkan).

Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och 
fritidsaktiveter ska öka.

• Målet är uppfyllt.
Enligt SCB:s medborgarundersökning fick idrotts- och 
motionsanläggningar index 63 (2015:64) och resulta-
tet avseende fritidsmöjligheter gav Lomma index 67 
(2015:66) Resultatet avseende fritidsmöjligheter är bätt-
re än föregående år. Resultatet avseende idrotts- och 
motionsanläggningar är lite sämre än föregående år trots 
att ett antal nya anläggningar på spontanidrottssidan togs 
i bruk 2016. Målet bedöms totalt som uppfyllt. Lomma 
kommun har bättre resultat än jämförbara kommuner 
i SCB:s medborgarundersökning. Fritidsverksamheterna 
fortsätter att utvecklas i samarbete med medborgarna 
för att bibehålla ett bra resultat i SCB:s medborgarun-
dersökning. 

Andelen föreningar med olika inriktningar ska öka i kom-
munen.

• Målet är uppfyllt.
Det totala antalet föreningar har ökat med två under 
2016. Framöver ska föreningars villkor utvärderas och 
förbättras för att ges möjlighet till att fler föreningar kan 
starta.  

Tillgången till kommunens anläggningar och motionsområ-
den för kommuninvånarna ska öka.

• Målet är uppfyllt.

FRITIDSVERKSAMHET
Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Nollmätning genomfördes under 2016. Målet bedöms 
som uppfyllt på grund av de aktiviteter som gjorts un-
der året med bland annat öppen lördag (spontanidrott 
inomhus) och nya utegym. Framöver ska det vara fort-
satt arbete med effektivisering av hallanvändningen för 
att öka tillgången på halltider. Förvaltningen håller även 
på att ta fram en broschyr avseende spontanidrott och 
löpslingor.

Fältgruppens och elevcoachernas kontakt med barn och 
unga i kommunen ska stärkas.

• Målet är uppfyllt.
Nollmätning genomfördes under 2016. Målet bedöms 
som uppfyllt på grund av att mer strukturerat samarbete 
och kommunikation genomfördes under 2016. Fortsatt 
fokus under 2017 på samarbetet mellan skola, fritid, so-
cialförvaltning och polis både i och utanför projektet 
Barnens Bästa.

Ekonomi
Fritidsverksamheten höll sammantaget budget under året. 
En ökad kostnad för personalförstärkning, 0,1 mnkr, har 
balanserats mot en positiv avvikelse på städkostnader. 

Ett nytt avtal för städning av lokaler har inneburit att det 
under året kostat mindre än budgeterat. Utrymmet har 
kunnat användas som en engångssatsning i kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter inom bland annat fort-
bildning.

Integration/flyktingmottagning
Fritidsverksamheterna har fått fler besökare både på an-
läggningar och fritidsgårdar. Ekonomiskt har det inneburit 
ökade personalkostnader.

Verksamheten har också varit med och arrangerat som-
marsimskola för nyanlända i samarbete med Medley AB. 
Samarbete med föreningar har även skett i projekt för 
nyanlända.

Framtid
Fritidsverksamheten kommer att lämna området vid 
Stationen. Verksamheten kommer därför att behöva 
temporära lokaler fram till en ny fritidsgård är klar. Den 
nya fritidsgården är planerad till 2018.

Det ska bli ökat fokus på folkhälsan där möjlighet till 
spontanidrott och bokade verksamheter ökar, även för 
vuxna och äldre. En guide till kommunens spontanidrott 
kommer att tas fram. Föreningar ska involveras i detta 
arbete.

Tillgängligheten för allmänheten i hallarna behöver ökas 
då det ställs högre krav på oorganiserade aktiviteter.
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Två mindre idrottshallar kommer att färdigställas under 
året.

En parkourpark planeras att byggas i samarbete med 
Bjärreds gymnastikförening under 2017.

Medborgarna vill ha fler aktiviteter och evenemang och 
därför har ett sommarprogram tagits fram. Detta kom-
mer att fortsätta utvecklas i samarbete med kommunens 
föreningar.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Intäkter 9 858 10 903 11 572 11 367
Kostnader -42 478 -45 188 -45 322 -45 110
Driftnetto -32 620 -34 285 -33 750 -33 743
Budgetavvikelse 109  -103 -7

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Pilängsbadet
Antal besök per år 78 668 81 568 75 360 85 000

Genomsnitt besök  281 291 269 305
per dag

Nettokostnad per  30,4 30,4 32,0 28,3
besök (kr)

Idrottsanläggningar; stora hallar
Nyttjandegraden,  79 82 85 90
total tid (%) 

Idrottsanläggningar; övriga hallar
Nyttjandetid,  70 71 77 85
total tid (%) 

Samlingslokaler
Nyttjandegraden  36 38 42 45
total tid (%) 

Café Stationen
Genomsnittligt antal  13 15 20 15
besökare/kväll

Café Centralen
Genomsnittligt antal  23 29 33 25
besökare/kväll

En parkourpark kan inspirera till mer spontanidrott.
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Årets händelser
Förberedelser för en sammanslagning av bibliotekskata-
logerna, Lomma och Burlöv, har gjorts, med start den 
förste januari 2017.

En större investering av en ny sorteringsanläggning på 
Lomma bibliotek har gjorts sedan den gamla upphört 
att fungera.

Programverksamheten har ökat i och med framtagandet 
av ett sommarprogram. Förutom samarrangemang med 
föreningar har även kultur- och fritidsnämnden arrang-
erat dansveckor.

Mål och måluppfyllelse
Elevers och målsmäns nöjdhet med kulturskolan ska öka 
när det gäller kvalitet på undervisning och utbud.

• Målet är uppfyllt.
Elever och föräldrar är nöjda med Kulturskolan utifrån 
enkätresultat. Nollmätning genomfördes under 2016. 
Målet bedöms som uppfyllt med hänvisning till resultatet 
i mätningen där 92 % av elever var nöjda med kultursko-
lans utbud. Samma resultat, 92 %, uppnåddes i mätningen 
avseende kvalitet i undervisningen. Kulturskolan fortsät-
ter att utvecklas i samarbete med medborgarna för att 
bibehålla en hög kvalitet. 

Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med biblioteksverk-
samheten ska öka.

• Målet är uppfyllt.
Nollmätning genomfördes under 2016. Inom de tre 
nyckeltalen kopplade till målet upplever 80–90 % av 
besökarna att de är nöjda med biblioteket som mötes-
plats, utbudet och helhetsupplevelsen. Mot bakgrund av 
det höga resultatet anses målet vara uppfyllt. Biblioteken 
fortsätter att utvecklas i samarbete med medborgarna 
för att bibehålla en hög kvalitet. Under 2017 kommer 
möjligheterna till söndagsöppet att utredas.

Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och 
fritidsaktiveter ska öka.

• Målet är inte uppfyllt.
Nyckeltalet är kopplat till SCB:s medborgarundersök-
ning som visade ett resultat på index 71  under 2016. 
Målvärde var index 74. Resultatet är sämre än föregåen-
de år. Lomma kommun har bättre resultat än jämförbara 
kommuner i SCB:s medborgarundersökning. Nationella 
genomsnittet i Sverige ligger på index 62 och högst i 
landet har index 76. Kulturverksamheterna fortsätter att 
utvecklas i samarbete med medborgarna för att bibe-
hålla ett bra resultat i SCB:s medborgarundersökning.

KULTURVERKSAMHET
Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med utbudet av kul-
turupplevelser ska öka.

• Målet är uppfyllt.
Nollmätning genomfördes under 2016. Förvaltningen 
har haft en ökad dialog med föreningslivet och tagit fram 
ett evenemangsprogram för sommaren. Allmänkultu-
ren fortsätter att utvecklas under året i samarbete med 
medborgarna för att bibehålla en hög kvalitet. 

Skolbiblioteket och bibliotekariens stöd ska öka till pedago-
ger och elever i undervisning och lärandeprocessen.

• Målet är uppfyllt.
Nollmätning genomfördes under 2016. Skolbiblioteken 
har utvecklats under 2016 genom ett starkare samar-
bete mellan pedagoger och elever för att säkerställa en 
hög kvalitet. Med anledning av detta bedöms målet som 
uppfyllt. Förvaltningen håller även på att ta fram en lång-
siktig plan för att säkerställa hög kvalitet på skolbibliote-
ken för samtliga elever.

Elevernas upplevda nöjdhet med de kulturevenemang som 
genomförs i skolan ska öka.

• Målet är uppfyllt.
Nollmätning genomfördes under 2016. Målet bedöms 
som uppfyllt med hänvisning till resultatet i enkäten som 
visade på nöjdhet bland 75 % av eleverna. Kultur i skolan 
fortsätter att utvecklas i samarbete med pedagoger och 
elever för att bibehålla en hög kvalitet.

Ekonomi
Kulturverksamheten visade en positiv budgetavvikelse 
på 0,1 mnkr vid årets slut. Störst avvikelse fanns inom 
biblioteksverksamheten som hade högre kostnader än 
budgeterat för varor och tjänster. Kulturskolan hade en 
positiv avvikelse mot budget, vilket berodde på föräldra-
ledig personal under vårterminen.

Ett nytt avtal för städning av lokaler har inneburit att 
kostnaderna för detta varit lägre än budgeterat. Utrym-
met har kunnat användas som en engångssatsning i kul-
tur- och fritidsnämndens verksamheter.

Integration/flyktingmottagning
Kulturverksamheterna har fått fler besökare på bland 
annat biblioteken och programverksamheten. Kostna-
derna har ökat med anledning av fler aktiviteter och 
evenemang.

Framtid
Kulturskolan har ett fortsatt behov av utveckling av lo-
kaler i norra kommundelen för att kunna ta emot fler 
elever på grund av befolkningsutvecklingen.
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En ny lokal för Kulturskolan planeras i Pilängsområdet. 
Den nya Kulturskolan kommer att stå färdig 2020. Den 
nuvarande Kulturskolan stängs inför hösten 2017. Kultur-
skolan kommer att ha temporära lokaler under evaku-
eringstiden på Vinstorpskolan.

Till följd av att antalet barn och elever i kommunen ökar 
förväntas en fortsatt ökad efterfrågan inom program-
verksamheten.

Utbyggnad av skolor i Lomma ställer krav på fler skol-
bibliotek. Nya skolbibliotekslagen slår fast att alla elever 
ska ha tillgång till ett skolbibliotek och att det är mycket 
viktigt att elever har tillgång till ett lättillgängligt och be-
mannat skolbibliotek med ett varierat bokbestånd.

I fördjupningen av översiktplanen för Bjärred och Borge-
by 2013 nämns ett nytt folkbibliotek som en av delarna 
och möjligheterna i planen för att skapa ett nytt livaktigt 
centrum i Bjärred.

Utlåningen av e-böcker ökar markant, både till allmänhet 
och till skolbruk. Kommande avtal mellan folkbiblioteken 
och bokbranschen avgör utvecklingen, men en fortsatt 
stor ökning är att vänta.

Det kommer att fokuseras på folkhälsa, arrangemang 
och aktiviteter, gärna i samarbete med kommunens kul-
turföreningar. I ett sådant samarbete har ett sommarpro-
gram tagits fram. Detta samarbete kommer att fortsätta 
utvecklas.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Intäkter 2 360 2 248 2 244 1 983
Kostnader -26 702 -27 011 -27 805 -27 659
Driftnetto -24 342 -24 762 -25 561 -25 676
Budgetavvikelse 36 142 115

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Programverksamhet
Antal arrangemang 70 101 113 80
Genomsnitt publik/ 76 54 51 75
arrangemang

Bibliotek
Öppet - timmar  99 99 99 99
per vecka
Utlåning antal  11 11 11 11
media/invånare
Besökare per dag 1 052 1 103 1 086 1 000
Förnyelse av media- 5,2 7,5 8,3 4,5
beståndet (%)
Virituella besök på   117 606 116 799 140 000
bibliotekets hemsida

Kulturskolan
Antal sökande elever  1 250 1 250 1 208 1 250
till kulturskolan
Antalet elever i  880  920 898 875
kulturskolan
Nettokostnad per  7 053 6 838 7 314 7 421
kulturskoleelev (kr)

Fram tills 2020 kommer Kulturskolan i Lomma att husera på Vinstorpskolan.
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Årets händelser
Verksamheten har under 2016 bland annat arbetat med 
följande specifika uppdrag:
•	 Gång-	och	cykelpassage	under	 järnvägen	 i	Lomma	

stationsområde har färdigställts.
•	 Arbete	med	skyddsvall	längs	strandängarna	i	södra	

Lomma pågår.
•	 Driftentreprenaden	för	allmän	plats	har	konkurrens-

utsatts på nytt och ny entreprenadperiod startar 
den förste april.

•	 Gång-	och	cykelväg	mellan	Bjärred	och	Flädie	med	
tillhörande planfri korsning har färdigställts.

•	 Skador	utmed	kusten	efter	stormen	Urd.	
•	 Oscarsbro	kommer	att	kompletteras	med	en	sepa-

rat gångbro för att förbättra trafiksäkerheten, arbe-
tet har påbörjats.

•	 Bullersanering	 enligt	 åtgärdsplan	 för	buller	 har	på-
börjats. Erbjudande om bullerskyddsbidrag har 
skickats ut till berörda fastighetsägare.

•	 Under	 året	 har	 förvaltningen	 påbörjat	 en	 översyn	
av arkiven med syftet att dels genomföra en gallring, 
dels förbereda för digitalisering av handlingarna. Ar-
betet kommer att  fortsätta under 2017.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata 
utförare
För att säkertälla kvalitet och hög effektivitet av upp-
handlade privata utförare görs en  regelbunden kontroll. 
Fyra kontraktsmöten har hållts under året där avvikelser 
noterats och fokus bland annat legat på arbetsmiljö, mil-
jöfrågor, avtalsuppföljning och verksamhetens kvalitet.

Arbetet har rapporteras två gånger under året till tek-
niska nämnden.

Mål och måluppfyllelse
Verksamheten ska bedrivas effektivt, konsekvent, med god 
kvalitet och bra bemötande.

• Målet är uppfyllt.
Ingen brukarenkät skickades ut under 2016. Målet be-
döms uppfyllt med hänvisning till resultatet i ”Kritik på 
teknik”. Under 2016 utförde Sveriges kommuner och 
landsting en enkät bland kommuninvånarna, ”Kritik på 
teknik”, med bland annat frågor om kvalitet och bemö-
tande i verksamheten. Över 100 kommuner deltog och 
Lomma kommun hamnade bland de tio främsta. För-
valtningen kommer ytterligare att utveckla/effektivisera 
driftentreprenaden för en fortsatt hög nivå på skötseln 
av våra allmänna ytor. Under 2017 kommer särskilt fokus 
att tillägnas stränderna.

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.

• Målet är inte uppfyllt.
Den totala energiförbrukningen har ökat mellan 2015 
och 2016, vilket delvis beror på ett ökat antal belysnings-
punkter. Förvaltningen har inte haft möjlighet att genom-
föra någon djupare analys av energiförbrukningen av 
kommunens offentliga belysning men genom en utveck-
lad teknik kommer förvaltningen från och med 2017 
ha möjlighet att mäta energiförbrukningen på enskilda 
belysningspunkter. 2016 kommer att utgöra ett basår 
för framtida mätningar och jämförelser. Utbyggnaden 
av styrsystemen i belysningscentralerna har färdigställts, 
vilket möjliggör ytterligare optimering av belysning på 
allmänna platser. Förvaltningen har påbörjat arbetet med 
en ny belysningsplan för kommunen.
 
Verksamheten ska arbeta för att kommuninvånarna ska 
uppleva att trafikmiljön och trafiksäkerheten kontinuerligt 
förbättras inom kommunen.

• Målet är uppfyllt.
Målet mäts genom nyckeltalet nöjdhet med kommu-
nens gatu- och väghållning i SCB:s medborgarundersök-
ning. Nyckeltalet enligt målet är 65 och utfallet blev 66. 
Lomma kommun är därmed en av två kommuner med 
högst indextal i Sverige. Trafiksäkerhetsplanen och cykel-
planen har antagits under året. Arbetet med planering 
och implementering av åtgärder har påbörjats. Ny drif-
tentreprenad kommer att innebära ett större fokus på 
trafiksäkerhet avseende driftåtgärder.

Verksamheten ska arbeta för en framkomlighet och till-
gänglighet till busshållplatser och framtida tågstation.

• Målet är inte uppfyllt.
Målet mäts genom nyckeltalet nöjdhet med kommunens 
gång- och cykelvägar i SCB:s medborgarundersökning. 
Nyckeltalet enligt målet är 65 och utfallet blev 63. Lom-
ma ligger dock med indextal 63 i SCB:s undersökning 
bland de tio främsta i Sverige. För att förbättra utfallet 
till nästa år kommer arbetet med åtgärder från cykelpla-
nen att fortsätta implementeras. Även fortsatt satsning 
på Mobility Management-åtgärder, ett koncept för att 
främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen 
genom att förändra resenärers attityder och beteenden, 
kommer att ske.

Ekonomi
Verksamheten visade en positiv budgetavvikelse på to-
talt 3,9 mnkr. Av detta utgör kapitalkostnader 0,2 mnkr 
och driftkostnader 3,7 mnkr. Vinterväghållningen har va-
rit mindre omfattande än förväntat, 0,9 mnkr och bidrag 
till enskilda för bostadsanpassning har understigit budget 

TEKNISK VERKSAMHET  
– SKATTEFINANSIERAD

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
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med 1,1 mnkr. Förvaltningsreserven som uppgått till 1,5 
mnkr har inte behövt användas under året och reste-
rande avvikelser uppgår till 0,2 mnkr.

Kommentarer till investeringsredovisning
Varje större projekt innehåller element av risk och osä-
kerhet. För några projekt har utfallet blivit påtagligt ne-
gativt och avvikelse mot beslutad totalutgift kan befaras.
Projekt GC-tunnel vid Algatan, GC-tunneln är färdig-
ställd och invigd. Projektet har kostnadsförts i sin hel-
het 2014 som kommunal medfinansiering med 30 mnkr. 
Utökad spontning gör att totalkostnaden befaras stiga 
med cirka 1,3 mnkr.

Projekt 1665 Planskildhet Vinstorpsvägen -  beslutad 
totalutgift 60,8 mnkr. Projektet leds av Trafikverket och 
innebär en delad finansiering 50/50 mellan Lomma och 
trafikverket. Arbetet pågår enligt tidplan och beräknas 
vara avslutat under hösten 2017. Brister och fel har 
funnits i projekteringsunderlaget och befintliga anlägg-
ningar har orsakat problem. Parterna kommer att söka 
kompensation av projektören för delar av merutgifterna. 
Totalutgiften bedöms i nuläget (januari 2017) uppgå till 
cirka 71 mnkr.

Projekt 1700 Strandängarna etapp 2 - beslutad totalut-
gift 13,5 mnkr.
Projektet bedrivs enligt tidplan. Problem har förekommit 
med brister i projekteringsunderlaget och hantering av 
förorenade massor. Totalutgiften kommer trots detta att 
kunna hållas men samtliga planerade åtgärder kommer 
inte att kunna utföras.

Framtid
Den stora bostadsexploateringen och befolkningstillväx-
ten i kommunen fortsätter, vilket  ställer stora krav på 

ny infrastruktur (gator, torg, parker och ledningsnät med 
mera) men också på nya och modernare byggnader för 
skol- och vårdverksamhet. Detta kommer att påverka 
kommunen och medborgarna i många avseenden, till 
exempel förändrade trafik- och rörelsemönster samt ut-
maningar i utökat drift- och underhållsarbete. Åtgärder 
behövs för att få fler att välja mer hållbara sätt att resa. 
För att klara detta krävs en god infrastruktur för gång- 
och cykeltrafik samt bra förutsättningar för attraktiv kol-
lektivtrafik.

Stort fokus kommer att ägnas åt klimatanpassningar 
samt kris- och säkerhetsberedskap. Statliga myndigheter 
har initierat en återuppbyggnad av landets civila försvar. 
Detta kommer att påverka kommuner och andra ak-
törer både i planering, materialanskaffning och fysiska 
anläggningar. Ett prioriterat område utgör arbetet med 
skyddsåtgärder mot förändrade väder- och vindförhål-
landen.

En stor utmaning framöver är att säkerställa en hållbar 
och klimatanpassad dagvattenhantering, både i befintliga 
och nya områden. En annan utmaning i framtiden är en 
fortsatt minskad energianvändning i våra verksamheter 
med bibehållen kvalitet.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Intäkter 8 691 9 073 11 269 10 515
Kostnader -78 864 -78 154 -79 294 -82 477
Driftnetto -70 173 -69 081 -68 025 -71 962
Budgetavvikelse -609 6 325 3 937

Oscars bro ska kompletteras med en separat gångbro.
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Årets händelser
Fastighetsavdelningen ansvarar för drift och underhåll 
av kommunala fastigheter och genomförande av inves-
teringsprojekt. Bland de större investerings- och under-
hållsprojekt som färdigställts eller påbörjats under året 
kan nämnas nybyggnad av Strandskolan (pågår), om- och 
nybyggnad inom N Karstorpskolan (pågår), ombyggnad 
av ventilations- och värmeanläggning samt underhåll 
inom Karstorps förskola (färdigställt), nybyggnad av Ler-
viks förskola (entreprenadupphandling pågår), om- och 
nybyggnad inom Pilängskolan (projektering pågår)

Övriga händelser under året har varit en upphandling av 
nya lokalvårdsentreprenader för städning av kommunala 
byggnader samt att tillgodose behovet av bostäder för 
ensamkommande barn och unga samt för nyanlända fa-
miljer och -vuxna.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata 
utförare
Inom fastighetsavdelningen är lokalvård och drift (utemil-
jöer inom kommunala fastigheter) upphandlade under 
året, som riktar sig till medborgare/brukare:

Ett förfrågningsunderlag som uppfyller de krav som ställs 
i programet har legat som underlag för upphandlingarna.
Tillsyn kommer att utföras kontinuerligt, såväl anmäld 
som oanmäld, avseende avtalsuppfyllelse.

Information kommer att att sammanställas två gånger 
per år för överlämning till tekniska nämnden samt för 
publicering på kommunens hemsida.

Mål och måluppfyllelse
Verksamheten ska bedrivas effektivt, konsekvent, med god 
kvalitet och bra bemötande.

• Målet är uppfyllt.
En ny upphandling av lokalvård har genomförts med 
ökat kvalitetskrav på entreprenören och minskade kost-
nader för kommunen. För att tillse och kontrollera att 
fastighetsavdelningens verksamhet bedrives på ett ef-
fektivt sätt sker kontinuerliga jämförelser med andra 
kommuner. För att tillse och kontrollera att fastighets-
avdelningens verksamhet bedrivs med god kvalitet och 
med bra bemötande genomförs kontinuerliga interna 
uppföljningar och externa undersökningar. Förbättrings-
arbetet pågår kontinuerligt med bland annat utveckling 
av hållbart byggande (bland annat miljöbyggnad), fortsatt 
utveckling av felanmälansystemet, uppföljning av resultat 
från besiktningar och kontroller, samverkansmöten med 
hyresgäster samt uppföljning av driftentreprenader (lo-

kalvård, drift av utemiljö).

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.

• Målet är inte uppfyllt.
Målet är att energiförbrukningen ska minska med mer än 
2 %. En särskild handlingsplan för detta har upprättats för 
de kommunala verksamheterna. För att kontrollera att 
energiförbrukningen minskar sker månatliga uppföljning-
ar av samtliga fastigheter. Efter årets slut redovisas den 
slutliga sammanlagda energibesparingen för kommunala 
fastigheter. Den totala energiförbrukningen minskade 
under året med ca 0,5 %. På grund av bland annat av-
vikande lukter på Pilängsskolan har ventilations- och vär-
meanläggning körts kontinuerligt utan sänkning på nätter, 
lördagar, söndagar och lovdagar. Detta har medfört ökad 
energiförbrukning. Exkluderas Pilängsskolan har den to-
tala energiförbrukningen inom kommunala fastigheter 
minskat med ca 3 %. Under 2014 minskades förbruk-
ningen med 5,8% och 2015 med 4,5%. Fortsatt arbete 
med energieffektivisering sker inom samtliga kommunala 
fastigheter. Pilängskolans höga energiförbrukning kom-
mer att få en lösning när de befintliga byggnaderna blir 
ersatta med nya. Den planerade byggnationen inom Pi-
längskolan är beräknad att påbörjas under 2017.

Ekonomi
Verksamheten visade ett positivt resultat på cirka 5,9 
mnkr, vilket var en positiv avvikelse i förhållande till bud-
get med cirka 1,5 mnkr.

Årets intäkter är cirka 4,5 mnkr högre än budget. De 
högre intäkterna består av ökade internhyror med cirka 
3,5 mnkr, främst med anledning av av internhyror för nya 
objekt för nyanlända samt cirka 1,0 mnkr i ökade intäk-
ter avseende sålda tjänster, vidarefaktueringar, uttag från 
bostadsrättsfonder och externa hyror.

Årets driftkostnader avviker negativt avseende kostnader 
för internhyrda lokaler med cirka 1,9 mnkr, underhålls-
kostnader med cirka 1,8 mnkr och för reparationer med 
cirka 4,9 mnkr. Årets driftskostnader avviker positivt av-
seende kostnader för elförbrukning med cirka 1,2 mnkr, 
kostnader för värme med cirka 1,2 mnkr och övrigt med 
cirka 0,9 mnkr. Totalt har under året lagts kostnader för 
reparationer och underhåll med cirka 20,8 mnkr.

Kapitalkostnaderna har en positiv avvikelse för avskriv-
ningar med cirka 1,0 mnkr och för internräntor med cirka 
1,3 mnkr. Årets investeringar har till stor del genomförts 
under hösten och har förskjutits i tid vilket inneburit att 
både avskrivningar och räntekostnader blivit lägre.

TEKNISK VERKSAMHET 
FASTIGHETSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
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Kommentarer till investeringsredovisning
Under året har investeringsutgifterna uppgått till cirka 
89 mnkr mot budgeterade 119  mnkr. Störst avvikelse 
uppvisar nybyggnaden av Strandskolan där årets inves-
teringsutgift uppgått till cirka 21 mnkr mot budgeterade 
39,5 mnkr.

Strandskolan i Lomma är en pågående nyproduktion av 
en F-3 skola dimensionerad för upp till maximalt 240 
elever. Totalutgift för skola och aktivitetshus uppgår till 
66 mnkr. Skolan tas i bruk hösten 2017. 

Norra Karstorpskolan i Lomma byggs ut med en 1-3 
skola dimensionerad för upp till maximalt 270 elever. To-
talutgift för skola och aktivitetshus uppgår till 61 mnkr. 
Skolan tas i bruk under våren 2017.

Integration/fl yktingmottagning
Fastighetsavdelningen har ett uppdrag att tillgodose be-
hovet av bostäder för ensamkommande barn och unga 
samt för nyanlända familjer och vuxna. Att tillgodose be-
hovet av aktuella bostäder i en region med bostadsbrist 
och höga bostadspriser är en stor och svår utmaning. 
Behovet av olika boendeslag och antal bostäder har 
varierat mycket och förändras kontinuerligt med korta 
tidsintervall. Erhållna mottagningsprognoser har växlat 
mycket och det faktiska mottagandet har blivit något helt 
annat än vad som planerats.

Fastighetsavdelningen utför uppdraget med befi ntliga 
personella resurser. Förvaltningen arbetar effektivt och 
utreder kontinuerligt vilka boendealternativ som är mest 
optimala, bland annat ur ett ekonomiskt perspektiv. Strä-
van är att hitta lösningar där de boende själv kan täcka 
sina boendekostnader, dock är detta inte möjligt när det 
gäller paviljonger. Erforderliga investeringar har fi nansie-
rats, dels genom medel enligt särskilda beslut i kommun-
fullmäktige för fastighetsköp, dels genom att disponera 
medel från ”mindre investeringar” för ombyggnader, 
med mera. Fastighetsavdelningen får täckning av social-
förvaltningen för samtliga kostnader som uppkommer 
för drift- och kapitalkostnader för investeringar.

Framtid
Den stora befolkningstillväxten i kommunen, föranledd 
av bostadsexploatering och fl yktingmottagning, fortsät-
ter och ställer ökade krav på energieffektivisering, till-
gänglighet och utveckling av omsorgs- och utbildnings-

sektorerna. Detta gör att lokalbehovet behöver utökas 
och verksamhetsanpassas. Befi ntliga anläggningar behö-
ver kontinuerligt bytas ut, moderniseras och effektivise-
ras.
Fastighetsavdelningen står inför ett antal utmaningar :
•		 Genomförande	av	ett	omfattande	 investeringspro-

gram, bland annat nybyggnation av skolor och för-
skola i södra kommundelen samt nybyggnation av 
fritidsgård i norra kommundelen.

•		 Tillgodose	behovet	av	bostäder	för	ensamkomman-
de barn och -unga samt för familjer och vuxna.

•		 Fortsatt	arbete	med	genomförande	av	energieffek-
tiviseringsåtgärder.

•		 Bibehålla	 de	 kommunala	 fastigheterna	 i	 tillfredstäl-
lande standard och kvalitet.

•		 Ersätta	tillfälliga	skol-	och	förskolepaviljonger	i	södra	
kommundelen.

•		 Stora	delar	av	Vinstorpskolan	kommer	att	tomställas	
under 2017 och alternativa användningssätt utredas.

•		 Den	gamla	byggnaden	 inom	Södra	Karstorpskolan	
kommer att tomställas under 2017 och alternativa 
användningssätt att utredas.

•		 Solbergafastigheten	 behöver	 på	 sikt	 planläggas	 för	
framtida utveckling.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Intäkter 160 593 171 488 169 279 164 731
Kostnader -154 500 -166 686 -163 346 -160 311
Driftnetto 6 093 4 802 5 933 4 420
Budgetavvikelse 5 264 3 075 1 513

Verksamhetsmått

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Area totalt* 126 132 134 133
Area, ägda fastigheter* 105 109 112 111
Intäkter, kr/kvm 1 276 1 310 1 259 1 240
Konstnader, kr/kvm 715 735 704 673
Kapitalkostnader,  512 538 510 534
kr/kvm 
Underhåll, kr/kvm 87 118 48 32

* Inklusive bostadsrätter. Arean anges i tusen kvm.

 
PRESSINFORMATION  
             2016-04-26  

Ytterligare information 
Områdeschef/rektor Marie-Christine Cronholm, marie-christine.cronholm@lomma.se, tel 0733-41 12 70 
Projektledare Christer Carlsson, christer.carlsson@lomma.se, tel 0733-41 11 81  
 

 

 

 

Strandskolan – ytterligare en ny skola i Lomma 
 

Välkomna till det första spadtaget 
Onsdagen den 4 maj kl: 14.00 

 

#LommaSkola expanderar 
 

Vi bygger en ny skola för både förskoleklass och årskurs 1-3. Det blir en skola i två plan på 
ca 2350 kvm, vilket inrymmer totalt 8 klassrum , grupprum och ytor för fritids. Utöver detta 
blir det ett aktivitetshus på ca 300 kvm, en aktivitetshall på 144 kvm med omklädningsrum. 
Klart för inflytt hösten 2017 
 
Tisdagen den 4 maj kl: 14.00 tas första spadtaget av barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Robert Wenglén samt tekniska nämndens ordförande Alf Michelsen. 

  
Samling på byggplatsen vid Sjögräsgatan i Lomma. 

Välkomna! 
 

Bo Kristoffersson   Tommy Samuelsson 
Förvaltningschef UKF     Förvaltningschef Samhällsbyggnad
  

Skiss över Strandskolan.
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Årets händelser
Vatten och avlopp
En omfattande fältundersökning avseende felkopplingar 
på ledningsnätet utfördes under sommaren. Resultaten 
kommer att ligga till grund för ett åtgärdsförslag för mi-
nimering av framtida källaröversvämningar. Under mid-
sommarhelgen drabbades Lomma kommun på nytt av 
kraftig nederbörd, vilket ledde till 24 anmälningar om 
översvämningar.

För att optimera driften och minska energianvändningen 
togs under året ett nytt styrsystem i drift på avloppsre-
ningsverket. Under hösten utfördes omfattande tester av 
olika metoder för att minska mängden vatten i slammet 
från avloppsreningsverket.

Inom VA-verksamheten har projektet med anslutning av 
landsbygden till det kommunala spillvattennätet fortsatt.

Avfallshantering
Tilldelningsbeslut lämnades till två nya entreprenörer för 
insamling av hushållsavfall (tömning av kärl respektive 
tömning av slam). Entreprenaderna sträcker sig från den 
förste januari 2017 till den 31 december 2023.

Från och med den förste januari 2017 övertar Sysav 
verkställandet av avfallshanteringen, vilket bland annat 
innebär att hantera beställarfunktionen mot entreprenö-
rerna, fakturering och kundservice, kommunikationsin-
satser mot abonnenter, verkställa avfallsplanens mål samt 
att ta fram förslag till avfallstaxa och renhållningsordning.
Kommunfullmäktige har beslutat om en ny avfallsplan för 
perioden 2016-2020.

Hamn
En upprustning av fyrhuset har genomförts. Arbetet 
innebar en renovering av fasaden, målning av ytor, nya 
skyltar och installation av effektbelysning. Tre dykdalber 
placerades i ån i höjd med pirplatsen för att effektivi-
sera angöringsmöjligheterna vid muddring. Inspektioner 
av bryggor och kajer, både under och ovan vattenytan, 
har utförts under året för att få fram underlag till en 
drift- och underhållsplan för anläggningarna. En utred-
ning om förlängning av kaj/angöringsbrygga i höjd med 
Tullhustorget har initierats. Byggnation av båttvätt med 
lyftanordning påbörjades under året och kommer att 
färdigställas våren 2017.

Justering av balanserat resultat VA har gjorts med 10 694, 
tkr vilket motsvarar 90 % av 2015 års avsättning till över-
svämningsskador, 11 882 tkr. KF §73 2016.

Balanserat resultat

Tkr VA Avfall Hamn
Omsättning 2016 44 315 20 328 5 125
Ingående resultat -12 452 1 797 28
2016 års resultat -726 -979 101
Justering 10 694
Utgående resultat -2 484 818  129

Mål och måluppfyllelse
Verksamheten ska bedrivas effektivt, konsekvent, med god 
kvalitet och bra bemötande.

• Målet är uppfyllt.
Ingen brukarenkät skickades ut under 2016. Målet be-
döms uppfyllt med hänvisning till det goda resultatet i 
”Kritik på teknik”. 2016 utförde Sveriges kommuner och 
landsting en enkät bland kommuninvånarna, ”Kritik på 
teknik”, med bland annat frågor kring kvalitet och be-
mötande inom vatten och avlopp och avfallshanteringen. 
Lomma kommun hamnade bland de tio främsta av över 
100 kommuner. Vid en driftstörning på ledningsnätet 
utgår numera omgående information till tekniska avdel-
ningen och kontaktcenter för att alla ska kunna lämna 
korrekt information till drabbade abonnenter. Avfalls-
hanteringen har handlats upp via en tjänstekoncession 
med tre andra kommuner för att fortsatt förbättra kva-
liteten, kundservicen samt effektivisera verksamheten 
ytterligare. Med syfte att förbättra ärendehantering via 
ärendehanteringssystemet Barium samt telefonsamtal 
ska rutiner tas fram för att kontaktcenter i större ut-
sträckning ska kunna dirigera varje ärende rätt och där-
med förkorta handläggningstiden. I samband med att 
nya hemsidan tas i drift ska fler e-tjänster för vatten och 
avlopp introduceras.

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.

• Målet är inte uppfyllt.
De energieffektiviseringsåtgärder som  utförts under 
2016, för att bidra till en minskad energianvändning 
inom VA, utfördes i slutet av året och kommer därför 
att ge effekt först under 2017. Åtgärder avsåg bland an-
nat renovering av huvudledning för spillvatten samt nytt 
styrsystem på avloppsreningsverket. Målet är en årlig 
sänkning av energiförbrukningen med 2 %. Under perio-
den 2014–2015 sänktes förbrukningen för reningsverket 
med 5,6 %. För att minska energiförbrukningen ytterliga-
re kommer en ny anläggning för avvattning av slam från 
avloppsreningsverket att upphandlas under 2017. Ut-
veckling av slamcentrifugerna bedöms bland annat med-
föra en minskad energiförbrukning. Vidare arbete i form 

TEKNISK VERKSAMHET 
– AVGIFTSFINANSIERAD

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
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av ledningsrenovering/omläggning uppströms pump-
stationer på spillvattennätet  bedöms minska mängden 
tillskottsvatten och därmed också bidra till minskad en-
ergianvändning.

Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användar-
vänlig avfalls- och VA-hantering i kommunen.

• Målet är inte uppfyllt.
Nämndens nyckeltal avseende vatten och avlopp är 
85 (SCB:s medborgarundersökning), utfallet blev 82. 
Lomma kommuns mål är ambitiösa. Trots att det upp-
satta målet inte nås är kommunen en av två kommu-
ner med högst indextal i Sverige. Nämndens nyckeltal 
avseende avfallshanteringen är 70 och utfallet blev 69. I 
SCB:s medborgarundersökning får verksamheten förhål-
landevis lågt värde i frågan ”vad tror eller tycker du om 
tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun?”. 
Avfallshanteringen för Lomma kommun har, i samarbete 
med två övriga kommuner, upphandlats, via en tjänste-
koncession, med syfte att förbättra kundservicen, minska 
sårbarhet samt öka kvaliteten i verksamheten. Ett ökat 
samarbete med kontaktcenter bedöms medföra mins-
kad sårbarhet och kortare handläggningstider. Projekt 
som ökar leveranssäkerheten för renvatten genom 
rundmatning kommer utföras under 2017. Förvaltningen 
kommer även påbörja arbetet för e-tjänster inom VA.

Ekonomi
Vatten och avlopp
Årets resultat blev negativt, - 0,7 mnkr. Intäkterna ökade 
totalt med 6,2 % mellan 2015 och 2016. Ökningen är 
resultatet av att taxan höjdes från halvåret 2015 med 
cirka 2 %, i kombination med tillväxt och fler abonnenter.  
Om man bortser från 2015 års avsättning till översväm-
ningsskador ökade kostnaderna mellan 2015 och 2016 
med 4,0 %.  Även under 2016 har insatser med syfte att 
ta fram åtgärdsförslag för att lösa översvämningsproble-
men belastat resultatet.

Avsättning till översvämningsskador från 2014.
Under 2016 har i princip samtliga krav från fastighetsä-
gare reglerats. Det som återstår att hantera är regress-
kraven från de olika försäkringsbolagen. Regresskraven 
uppgår vid årsskiftet 11 907 tkr. Avsikten är att komma 
till avslut i samtliga regressärenden under 2017.

Avfallshantering
Taxan höjdes med cirka 4 % från 1 januari 2016. Årets 
resultat blev negativt, -1,0 mnkr. Intäkterna ökade totalt 
med 5,9 %. Kostnaderna ökade med 5,6 %. Under 2016 
har kostnader för förberedelser av tjänstekoncession 
från 2017 belastat resultatet med 0,7 mnkr. 2016 års re-
sultat innebär att det utgående resultatet för 2016 kom-
mer att uppgå till 0,8 mnkr.

Hamn
Om man bortser från poster av engångskaraktär för-
blev intäkterna i stort oförändrade mellan 2015 och 
2016. Kostnaderna minskade med 3,6 %. Muddring och 
underhåll var kvar på oförändrad nivå medan kapital-

kostnaderna minskade på grund av sänkt internränta. De 
minskade kostnaderna bidrog till att det totala resultatet 
blev positivt, + 0,1 mnkr.

Framtid
Vatten och avlopp
Inom vatten- och avlopp förväntas ett ökat myndighets-
krav, med bättre rening och säkrare dricksvatten. Även 
inom avfallshantering förväntas kraven öka på kommu-
nerna. Utbyggnaden av våra samhällen ökar belastningen 
på våra ledningsnät och reningsverk och kräver utbygg-
nader av dessa.

Efter omfattande tester av olika slampressmetoder på 
avloppsreningsverket kommer utvärdering och upphand-
ling av ny slampress att ske under 2017. Nytt tillstånd 
för befintlig och framtida verksamhet på avloppsrenings-
verket tas i anspråk 2017-01-01. Åtgärder för att minska 
och förhindra källaröversvämningar kommer att utföras 
under flera års tid, med början 2017. Fortsatt omläggning 
sker av befintliga VA-ledningar för att öka förnyelsetakten.

En ny publikation avseende dimensionering och utform-
ning av allmänna avloppssystem trädde i kraft i början av 
2016. Dessa riktlinjer från Svenskt Vatten ställer ökade 
krav på dimensionering och funktion vid nyanläggning av 
avloppsledningsnät jämfört med tidigare.

Avfallshantering
Kommunfullmäktige har beslutat om en ny avfallsplan. 
Här finns bland annat mål om minskade avfallsmängder, 
minskad mängd förpackningar som finns kvar i restavfal-
let, minskad mängd farligt avfall i restavfallet och att mer 
matavfall ska sorteras ut från restavfallet samtidigt som 
det onödiga matavfallet ska minska. 

Hamn
Uppströms mellan Oskars bro och Brohus finns ett 
kommande muddringsbehov. Utredning pågår kring frå-
gan om en framtida möjlighet att ta upp båtar vid båt-
uppställningsplatsen. Ett driftavtal för båttvätten är under 
framtagande och planeras att upprättas mellan Lomma 
kommun och Lommabuktens seglarklubb för att möjlig-
göra en tillgänglig, hållbar och miljövänlig båtbottentvätt. 
Antalet personer i kö för båtplats ökar och i december 
var det 342 personer i kön. Framöver finns ett behov att 
utreda om man kan utöka antalet båtplatser. Hamntaxan 
och dess reglemente planeras att ses över under året för 
att möta kommande underhålls- och muddringsbehov i 
båthamnen.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Intäkter 61 145 62 360 65 863 64 335
Kostnader -65 012 -79 072 -69 767 -66 635
Driftnetto -3 867 -16 712 -3 904 -2 300
Budgetavvikelse -3 084 -14 412 -1 604
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Årets händelser
Miljöenhetens kontroll- och tillsynsplan för 2016 har 
uppfyllts i sin helhet. Nämnden beslutade under året att 
tillfälligt förstärka miljöenheten under en period, vilket 
balanserades av ökade intäkter inom andra verksamheter.

Utöver den planerade tillsynen inom respektive område 
har verksamheten under året dominerats av ett flertal 
utredningar, bland annat luftkvalitet, badvattenkvalitet 
och en deponi. Under året har också en ny taxa och nya 
lokala föreskrifter antagits.

Under året har tillsynsinsatser genomförts riktade mot 
hästgårdar och fokus har varit att inventera och följa upp 
status på de enskilda avlopp som finns i kommunen. Ett 
utskick till alla förskolor och skolor har genomförts gäl-
lande ”Giftfri förskola” och projektet kommer att fortgå 
kommande år.

Verksamheten har även hanterat många komplicerade 
ärenden om miljöfarlig verksamhet och strandskydd, där 
flertalet polisanmälningar om miljöbrott genomförts. 
Antalet inkommande klagomål har ökat under året i jäm-
förelse med förra året, en del med anledning av att det 
pågår många byggprojekt.

Livsmedelsverksamheten har, utöver den planerade till-
synen, utrett matförgiftningar, klagomål samt genomfört 
tillsynsprojekt inom äldreboenden, renlighet samt ett 
glassprojekt med provtagning.  Under året har flertalet 
livsmedelverksamheter fått återbesök med anledning av 
anmärkningar vid inspektion. En tillsynsskuld från 2015 
på 161 timmar har också inarbetats.

Mål och måluppfyllelse
Verksamheten ska bedrivas konsekvent, rättssäkert, med 
god kvalitet och bra bemötande.

• Målet är uppfyllt.
I sammanställningen av brukarenkäter inom miljö- och 
livsmedelstillsyn är utfallet högre än målvärdet då 91 % 
svarat ”i hög grad eller helt” på samtliga frågor i brukar-
undersökningen. Målvärdet var 80 %. Inom hälsoskydds-
området har endast en enkät inkommit varav underlaget 
anses vara för litet för att dra några slutsatser. Resultat av 
SKL´s ”Insikt”-undersökningen förväntas presenteras un-
der våren 2017. Verksamheten ska fortsätta att utveckla 
och förbättra arbetet inom enheten och ska fortsätta att 
ge god service och skriva lättförståeliga och rättssäkra 
beslut. Miljöenheten kommer att skicka ut brukarenkäter 
även under 2017.

Verksamheten ska verka för att trafikbuller minskar i bo-
endemiljöer.

• Målet är uppfyllt.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSVERKSAMHET
Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden

Miljöenheten har tagit emot 13 nya bullerklagomål varav 
endast två handlar om trafikbuller, ett om flygtrafik och 
ett om järnvägstrafik. Miljöenheten arbetar kontinuerligt 
för att trafikbuller ska minska i kommunen och arbe-
tet kring Lommabanan kommer att fortsätta även un-
der kommande år. Under 2017 kommer Trafikverket att 
redovisa bullernivåer för de fastigheter som ligger längs 
med Lommabanan. Därefter kommer miljöenheten att 
utreda om och vilka bullerskyddsåtgärder som kan be-
höva vidtas för att olägenheter för människors hälsa inte 
ska uppkomma.
 
Verksamheten ska ge bra lättillgänglig information där den 
enskilde ges möjlighet att framföra sina synpunkter.

• Målet är uppfyllt.
Under 2016 har en nollmätning genomförts avseende 
antalet besök på hemsidan. Hemsidan är välbesökt och 
verksamheten får positiv respons. Alla sidor har även 
uppdaterats under slutet av 2016 och arbetet kommer 
att avslutas under våren 2017. Arbetet kommer att fort-
sätta med att se över information på hemsidan och i 
enhetens skrivelser och beslut. 

Verksamheten ska bedriva en väl fungerande tillsynsverk-
samhet.

• Målet är uppfyllt.
Målet var att miljöenhetens kontroll- och tillsynsplan 
skulle genomföras i sin helhet. Under 2016 har detta 
genomförts och med anledning av att det fanns en möj-
lighet att under hösten tillfälligt förstärka tillsynen så har 
det även varit möjligt att genomföra ytterligare åtgärder 
utöver de planerade. Miljöenhetens kontroll- och till-
synsplan ska genomföras i sin helhet även under 2017.

Ekonomi
Miljöenheten redovisar en negativ budgetavvikelse på 
162 tkr, fördelat på 118 tkr för miljötillsynen och 44 tkr 
för livsmedeltillsynen.

Intäkterna för miljötillsynen har varit högre än budgete-
rat, vilket var en effekt av de tillfälliga personalförstärk-
ningar som gjorts under året. Då antalet tillsynstimmar 
har varit större än tidigare år har tillsyn kunnat genom-
föras inom tidigare nedprioriterade områden. Resurser 
har även lagts på bland annat luftkvalitetmätningar och 
utredning av deponier.

Livsmedelstillsynen har haft lägre intäkter än budgeterat 
för åtgärder utanför tillsynsplanen.

Framtid
Under 2016 har miljöenheten arbetat med att höja 
kvaliteten och effektivisera tillsynen med hjälp av ruti-
ner, andra hjälpmedel och nya tjänster som kan kopplas 
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till ärendehanteringssystemet. Detta arbete kommer att 
fortsätta och vidareutvecklas under 2017. En ny och en-
hetlig taxa träder i kraft 1 januari 2017.

Det kommer fortsättningsvis att krävas utökade resurser 
för att bedriva tillsyn på kommunens miljöfarliga verk-
samheter med anledning av juridiska processer.

Samverkan gällande luftvårdsfrågor i länet pågår och det 
kan bli aktuellt att ta ställning till fortsatt samverkan inom 
en snar framtid.

I och med utbyggnad av Lommabanan kommer miljöen-
heten att arbeta vidare med bullerproblematiken, vilket 
kommer att ta mycket tid i anspråk under våren.

Det har kommit två nya förordningar som påverkar 
verksamhetens arbete med köldmedier, förordning om 
fluorerade växthusgaser samt förordning om ozonned-
brytande ämnen.

I de nya förordningarna fokuserar man på köldmedier-
nas potentiella klimatpåverkan vid ett läckage och räknar 

på ton koldioxidekvivalenter istället för den installerade 
mängden i kilo. I praktiken kan detta innebära att vissa 
objekt som tidigare har skickat in en årsrapport inte 
längre är rapporteringsskyldiga, medan det samtidigt kan 
tillkomma nya objekt som inte tidigare varit skyldiga att 
skicka in en årsrapport. Miljöenheten kommer att klar-
göra vad den nya lagstiftningen innebär för Lomma kom-
mun under 2017.

Vid årsskiftet 2016/2017 träder en ny miljöprövnings-
förordning i kraft och med anledning av detta kan taxan 
behöva revideras under 2017.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Intäkter 1 023 1 204 1 405 1 068
Kostnader -4 022 -4 316 -5 014 -4 516
Driftnetto -2 999 -3 112 -3 609 -3 448
Budgetavvikelse -78 450 -161

Giftfri förskola är ett av miljö- och hälsoskyddsverksamhetens projekt.
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BYGGLOVSVERKSAMHET
Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden

Årets händelser
Den starka konjunkturen har medfört att inströmningen 
av bygglovsärenden under 2016 har varit fortsatt stor. 
Till följd av flera stora bygglovärenden än vanligt har in-
täkterna varit större än normalt, vilket har möjliggjort 
tillfälliga personalstärkningar både inom bygglovshand-
läggning och tillsyn. Utöver detta har det funnits möjlig-
het att göra strategiska satsningar för framtiden i form 
av utbildning samt förberedelser för digitalisering i form 
av tekniska hjälmedel som, till exempel, kan användas vid 
inspektioner.

Vid årets början fanns en eftersläpning i handläggningen 
till följd av att ovanligt många bygglov inkom 2015. Under 
2016 har handläggningen varit betydligt snabbare, snitt-
handläggningstid för delegationsärendena har varit cirka 
37 dagar. Lagstadgad handläggningstid är 10 veckor, det 
vill säga 70 dagar. Kvaliteten på de beslut som meddelats 
har varit fortsatt hög, såtillvida att miljö- och byggnads-
nämndens beslut står sig väl i överprövande myndighe-
ters och domstolars beslut och domar.

Under året har lagändringar tillkommit som innebär att 
det numera finns en lagstadgad handläggningstid även 
för anmälningsärenden.

I samarbete med IT-avdelningen genomförs en översyn 
av våra system och handhavandet inom karta, GIS och 
mät. Syftet är att få en tydlig nulägesbeskrivning och för-
slag på förbättringar/effektiviseringar/kvalitetshöjningar 
inom verksamheten. Dessutom pågår en utredning av-
seende fördelar med ett utökat samarbete med andra 
kommuner inom området, ett arbete som kommer att 
fortsätta under 2017.

Mätningsverksamheten har utvecklats och förvaltningen 
har införskaffat bättre mätutrustning. Detta innebär att 
bättre service kan ges både internt och externt.

Under 2016 har verksamheten påbörjat en översyn av 
arkiven med syftet att dels genomföra gallring dels för-
bereda för digitalisering av det som arkiverats. Ett arbete 
som fortsätter under 2017.

Mål och måluppfyllelse
Verksamheten ska bedrivas konsekvent, rättssäkert, med 
god kvalitet och bra bemötande.

• Målet är inte uppfyllt.
Målet mäts med fyra nyckeltal. Resultatet av SK:s´s 
«Insikt»-undersökning (ett av nyckeltalen) förväntas 
presenteras under våren 2017. Utav de tre andra nyck-
eltalen var ett uppfyllt. En översyn av antalet nyckeltal 
för en säkrare analys av måluppfyllelsen planeras under 
2017. Under 2016 har endast 16 stycken brukarenkät-

svar inkommit. Svarsfrekvensen gör det svårt att dra 
några långtgående slutsatser. 100 % av de som svarade 
hade «till stor del» eller «till fullo» förstått innebörden 
av det fattade bygglovsbeslutet. Andelen bygglov som, 
från kompletta handlingar, beslutats inom tio veckor var 
88 % (målvärde 100 %). Den genomsnittliga tiden för 
beslut om bygglov var dock 5,2 veckor, alltså drygt halva 
tiden i förhållande till den stadgade tiden på tio veckor. 
Byggenheten arbetar kontinuerligt med att förbättra och 
förenkla besluten för att de ska vara lättförståeliga och 
rättssäkra. Nästan alla beslut som överprövas står sig i 
högre instans, vilket får tolkas som att kvaliteten på be-
sluten är god. Enheten arbetar vidare med att ta fram 
uppdaterade rutiner för handläggningen av olika ären-
den, för att handläggningen ska vara konsekvent och 
rättssäker, oavsett handläggare.

Verksamheten ska ge bra lättillgänglig information där den 
enskilde ges möjlighet att framföra sina synpunkter.

• Målet är uppfyllt.
Under 2016 hade kommunens hemsida för bygglov 21 
400 sidvisningar. 28 % av bygglovsansökningarna inkom-
mer via MittBygge (e-tjänst). Målvärdet var 5 %. Informa-
tion finns på kommunens hemsida och även på e-porta-
len Mittbygge. Handläggarna svarar även för omfattande 
informationsinsatser vid telefonförfrågningar och på väl-
besökt Öppet Hus-verksamhet varje vecka. 

Verksamheten ska bedriva en väl fungerande tillsynsverk-
samhet.

• Målet är uppfyllt.
Under året har nämnden handlagt fler tillsynsärenden än 
tidigare och antalet ärenden av den typ som utmynnat i 
beslut har under året varit stort. Vidare har det genom-
förts en översyn av mallar och rutiner för hantering av 
tillsynsärenden, vilket ska möjliggöra enklare hantering av 
tillsynsärenden av rutinkaraktär. Under delar av året har 
extra personalresurs satts in för att hantera mer kom-
plexa tillsynsärenden såsom olovligt byggande. Det på-
går arbete med en tillsynsplan för tillsyn enligt plan- och 
bygglagen. Syftet är att säkerställa att befintliga resurser 
används optimalt inom tillsynsverksamheten.

Ekonomi
Bygglovsenheten redovisade en positiv budgetavvikelse 
på 245 tkr, fördelat på -56 tkr för nämnden, -139 tkr för 
kart- och mätverksamheten och +440 tkr för bygglovs-
verksamheten. Byggsanktionsavgifter, vilka ingår i resulta-
tet, uppgår till 293 tkr.

Intäkterna för bygglovsverksamheten har varit högre än 
budgeterat. Som ett resultat av detta har resurser under 
året lagts på tillfälliga personalförstärkningar, utbildning 
samt uppdateringar av IT-system.
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Kart- och mätverksamheten har under året varit i en 
uppbyggnadsfas, vilket inneburit kostnader för utbildning 
och teknisk utrustning.

Integration/flyktingmottagning
Årets flyktingmottagning har påverkat verksamheten i 
form av att personalen avsatt tid för bland annat förvalt-
ningsövergripande möten kring de behov som uppstått. 
Tid har även gått åt till utbildning, telefonkonferenser och 
webseminarium, för att öka kompetensen i myndighets-
utövningen på området. Byggenheten har hanterat ett 
antal bygglovsärenden rörande boende för flyktingar un-
der 2016. Ärendena har medfört en inkomst i form av 
bygglovsavgifter.

Framtid
Under 2017 kommer en tillsynsplan att tas fram. En 
prognos av inkommande större bygglov kommer också 
att tas fram och den kommer sedan att ligga till grund för 
planering av verksamheten över tid.

Den goda konjunkturen förutspås hålla i sig åtminstonde 
under nästa år. Detta innebär bland annat att byggenhe-
ten kommer att ha fortsatt hög arbetsbelastning.

Verksamheten arbetar mot att digitalisera delar av verk-
samheten för att underlätta hantering av handläggning 
av ärenden. Under 2017 kommer arbetet med en digital 
stämpel att utredas.

Under året har lagändringar tillkommit som innebär att 
det numera finns en lagstadgad handläggningstid även 
för anmälningsärenden. Den lagstadgade handläggnings-
tiden är fyra veckor, vilket innebär en utmaning för verk-

samheten eftersom en del anmälningärenden, så kallade 
”Attefallare”, kräver ungefär samma handläggning som 
ett bygglovsärende, men ska handläggas på mindre än 
halva tiden jämfört med bygglov.

Geografiska Informationssystem (GIS), det vill säga data 
på digital karta, är redan idag centrala för flera verksam-
heter i kommunen. I sin enklaste form handlar det om att 
på karta visa var någonting har skett i kommunen, exem-
pelvis var den trasiga belysningen som behöver åtgärdas 
finns. GIS i sin mer komplexa form handlar om att kom-
binera många olika typer av data för att kunna ta fram 
ett bra beslutsunderlag vid exempelvis framtagandet av 
en ny översiktsplan eller detaljplan.

I kommunen kommer användandet av GIS att utvecklas 
mer och mer inom alla verksamheter. Då blir det ännu 
viktigare att det finns tydliga processer för hur man ut-
byter geodata eller så kallad lägesbunden data mellan 
förvaltningar och grupper så att informationen som be-
slutet baseras på är så aktuell som möjligt.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2014 2015 2016 2016
Intäkter 4 864 4 107 5 702 4 335
Kostnader -10 673 -10 522 -11 747 -10 625
Driftnetto -5 809 -6 415 -6 045 -6 290
Budgetavvikelse 147 109 245

Gallring och digitalisering av arkiven har påbörjats. 
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DE KOMMUNALA BOLAGEN
Nedan redovisas de kommunala bolagen som ingår i den sammanställda redovisningen

LOMMA SERVICEBOSTÄDER AB
Lomma Servicebostäder AB (LSAB) är ett av Lomma 
kommun helägt bostadsbolag med ändamålet att främja 
boendet med anknytning till vård, omsorg och service-
verksamhet. Bolaget har haft en anställd under räken-
skapsåret. Verkställande ledning sker på deltid medan 
löpande bokföring och hyresadministration köps in från 
Lomma kommun. Förvaltning av bolagets fastighetsbe-
stånd sker i övrigt i samregi med Lomma kommun. Vid 
årets slut uppgick antalet fastigheter som ägs av bolaget 
till fyra stycken med cirka 152 lägenheter samt verksam-
hetslokaler om cirka 11.460 m2 (BRA). 

Ekonomi
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till +1,9 
mnkr, vilket är 1,1 mnkr högre än budgeterat. 

De löpande driftkostnaderna är 0,7 mnkr lägre än bud-
get. Det beror främst på lägre energipriser, lägre energi-
förbrukning till följd av gynnsamt väder samt att en avdel-
ning på Orion ännu inte tagits i drift. Även kostnaderna 
för larm har blivit lägre än förväntat. Till följd av fortsatt 
lågt ränteläge och omsättning av gamla lån har bolagets 
räntekostnader blivit lägre än budgeterat, 0,4 mnkr.

Bolagets låneskuld uppgår till 120,0 mnkr, vilket är en 
minskning med 3,0 mnkr i förhållande till föregående år. 
Minskningen avsåg lösen i samband med omsättning av 
lån under 2016. Den genomsnittliga räntesatsen på bola-
gets lån uppgick vid årsskiftet till 0,87%.

Inga investeringar har genomförts under året. 

Framtid
Lomma kommun har som mål att fortsatt ge LSAB i 
uppdrag att tillhandahålla bostäder och lokaler med an-
knytning till vård, omsorg och serviceverksamhet. 

Nyckeltal

  2016 2015 2014
Nettoomsättning, mnkr 15,4 15,4 13,4
Resultat efter finansiella poster, mnkr 1,9 1,1 1,3
Kassalikviditet, % 149,3 84,9 229,5
Soliditet, % 9,3 8,2 7,0

LOMMA UTHYRNINGSFASTIGHETER AB
Lomma Uthyrningsfastigheter AB (LUFAB) är ett av 
Lomma kommun helägt fastighetsbolag med ändamålet 
att inom kommunen förvärva, äga, bebygga och förvalta 
byggnader som inte har någon direkt anknytning till av 
kommunen bedriven kärnverksamhet i form av vård, 
skola och omsorg.
Verkställande ledning sker på deltid medan löpande 
bokföring och hyresadministration köps in från Lomma 
kommun. 

Ekonomi
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 16 
tkr. Hyresintäkterna har under året uppgått till 168 tkr 
vilket är oförändrat jämfört med år 2015. Driftskostna-
derna är ca 6 tkr lägre än budget. 

Framtid
Lomma kommuns kommunfullmäktige har beslutat (KF 
§ 74, 2016-09-08) föreslå att Lomma UthyrningsFastig-
heter AB avvecklas på så sätt att bolaget träder i frivillig 
likvidation då syftet med bolaget har upphört. Styrelsen 
i Lomma Uthyrningsfastigheter AB har getts i uppdrag 
att påbörja avvecklingsprocessen av bolaget. Beslut om 
avveckling planeras att fattas vid ordinarie bolagsstämma 
2017. Likvidationen är beräknad att vara genomförd un-
der 2017.

Nyckeltal

  2016 2015 2014
Nettoomsättning, tkr 168 1 217 323
Resultat efter finansiella poster, tkr 16  975 19
Soliditet, % 93,9 81,4 29,4
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AB MALMÖREGIONENS AVLOPP
Bolaget äger och driver anläggningar för avledande av 
avloppsvatten från Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lomma till 
Malmö stads avloppsreningsverk Sjölunda. Bolaget har 
inga anställda.

En överenskommelse träffades under året med Tra-
fikverket om omläggningen av ABMA:s ledning genom 
Åkarp. En förprojektering av en utbyggd kapacitet mellan 
Hjärup och Åkarpsdammen färdigställdes och ledningen 
från pumpstation B i Lomma till förbindelsepunkten med 
huvudledningen i Arlöv filmades.

Ekonomi
Bolagets omsättning 2016 uppgick till 12,9 mnkr, vilket 
är 7 % lägre än under 2015. 79 % av kostnaderna avsåg 

ersättning till VA SYD för avloppsvattenreningen, 13 % 
avsåg fasta kostnader och 8 % avsåg övriga rörliga kost-
nader. 

Framtid
Arbetet med förstärkning av ABMA:s ledningsnät kom-
mer att påbörjas under 2017 och Trafikverket kommer 
att utse en entreprenör för utbyggnaden av stambanan 
innan sommaren. Den första etappen för ABMA blir Tra-
fikverkets omläggning av ABMA-ledningen genom Åkarp 
med en ökad kapacitet samt de omedelbara anslutning-
arna uppströms och nedströms omläggningen. Utföran-
det av övriga åtgärder kommer att klargöras efter hand. 

Koncernbolagens resultaträkning

mnkr LSAB (100%) LUFAB (100%) ABMA (40%)

 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall
 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Intäkter 15,4 15,4 1,2 0,2 5,6 5,2
Kostnader -7,2 -6,8 -0,2 -0,2 -4,9 -4,8
Avskrivningar -5,3 -5,3   -0,4 -0,4
Årets rörelseresultat 2,9 3,2 1,0 0,0 0,3 0,0

Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader -1,8 -1,3
Resultat efter finansiella poster 1,1 1,9 1,0 0,0 0,3 0,0
     
Avsättning -0,3 -0,5   0,3

Skatt -0,2 -0,3 -0,2 0,0 
Årets resultat 0,6 1,1 0,8 0,0 0,0 0,0

Investeringar  0,0  0,0  0,0
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   Kommunen  Sammanställd redovisning
  Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut
Mnkr  2015 2016 2016 2015 2016

Verksamhetens intäkter  Not 1,2 239,7 313,8 295,4 238,9 312,8
Verksamhetens kostnader  Not 3,4 -1 245,5 -1 359,1 -1 358,5 -1 236,0 -1 349,2
Av- och nedskrivningar Not 5 -73,5 -79,4 -81,0 -79,0 -84,9
Verksamhetens nettokostnader  -1 079,3 -1 124,7 -1 144,1 -1 076,1 -1 121,3

Skatteintäkter Not 6 1 147,5 1 223,8 1 218,5 1 147,5 1 223,8
Generella statsbidrag och utjämning Not 7 -30,6 -33,5 -40,8 -30,6 -33,5
Finansiella intäkter Not 8 6,0 8,8 1,9 6,0 8,8
Finansiella kostnader Not 9 -11,4 -9,7 -12,0 -13,2 -11,0
Resultat före extraordinära poster  32,2 64,7 23,5 33,6 66,8

Extra ordinära kostnader, avs periodiseringsfond     -0,5 -0,5
Skattekostnad Not 10    -0,4 -0,3

Årets resultat  32,2 64,7 23,5 32,7 66,0

RESULTATRÄKNING

   Kommunen  Sammanställd redovisning
  Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut
Mnkr  2015 2016 2016 2015 2016

DEN L ÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat  32,2 64,7 23,5 32,7 66,0
Justering för av- och nedskrivningar Not 11 73,5 79,4 81,0 79,0 84,9
Justering för gjorda/ianspråktagna avsättningar Not 12 6,5 -23,7 -0,6 6,8 -23,2
Justering för övrig ej likviditetspåverkande poster Not 13 3,5 1,8  4,4 1,8
Skattekostnader Not 14    -0,4 -0,3
Medel för verksamheten före förändring av rörelsekapital  115,7 122,2 103,9 122,5 129,2
Ökning(-)/Minskning(+)kortfristiga placeringar  6,3 5,3  6,2 5,4
Ökning(-)/Minskning(+)kortfristiga fordringar  -12,9 -51,4  -13,5 -50,9
Ökning(-)/Minskning(+)exploatering  -8,0 0,1 2,4 -8,0 0,1
Ökning(+)/Minskning(-)kortfristiga skulder  13,5 46,8 -22,2 15,3 37,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten  114,6 123,1 84,1 122,5 121,2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Investering i materiella anläggningstillgångar  -134,9 -178,5 -234,7 -133,9 -178,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0,1   0,1  
Investering i finansiella anläggningstillgångar  -13,1 -5,5  -13,1 -5,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -147,9 -184,0 -234,7 -146,9 -183,9

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av låneskuld Not 15 30,0 30,0 80,0 15,0 26,8
Ökning(+)/Minskning(-) övriga långfristig skulder Not 16 20,3 28,5 54,8 20,3 28,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  50,3 58,5 134,8 35,3 55,4

KASSAFLÖDESANALYS
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   Kommunen  Sammanställd redovisning
  Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut
Mnkr  2015 2016 2016 2015 2016

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar Not 17
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar  1 467,9 1 560,2 1 616,6 1 596,0 1 682,9
- Maskiner och inventarier  46,5 51,8 51,6 50,3 55,4
Finansiella anläggningstillgångar Not 18 88,5 88,5 88,5 80,3 80,3
Summa anläggningstillgångar  1 602,9 1 700,5 1 756,7 1 726,6 1 818,6

Bidrag till statlig infrastruktur Not 19  5,2   5,2

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringar Not 20 36,3 36,2 33,8 36,3 36,2
Kortfristiga fordringar Not 21 80,6 132,0 80,6 77,8 128,7
Kortfristiga placeringar Not 22 220,8 215,4 220,8 220,8 215,4
Kassa och bank Not 23 35,8 33,4 20,0 46,5 39,2
Summa omsättningstillgångar  373,5 417,0 355,2 381,4 419,5

SUMMA TILLGÅNGAR  1 976,4 2 122,7 2 111,9 2 108,0 2 243,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital Not 24 1 075,1 1 139,8 1 098,6 1 066,4 1 132,4
därav årets resultat  32,2 64,7 23,5 32,7 66,0

Avsatt till pensioner Not 25 17,7 22,4 19,0 17,7 22,4
Övriga avsättningar Not 26 55,0 26,6 53,1 55,6 27,7
Summa avsättningar  72,7 49,0 72,1 73,3 50,1

Långfristiga skulder Not 27 623,3 681,8 758,1 749,0 804,3
Kortfristiga skulder Not 28 205,3 252,1 183,1 219,3 256,6
Summa skulder  828,6 933,9 941,2 968,3 1 060,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 976,4 2 122,7 2 111,9 2 108,0 2 243,3

Ställda panter
Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR Not 29 410,4 384,7 396,4 410,4 384,7
Övriga ansvars- och borgensförbindelser samt Not 30
leasingåtaganden  311,3 319,1  55,1 65,1 
Beviljad checkräkningskredit  95,0 95,0 95,0 100,0 100,0

Årets kassaflöde  17,0 -2,4 -15,8 10,9 -7,3

Likvida medel vid årets början  18,8 35,8 35,8 35,6 46,5
Likvida medel vid årets slut  35,8 33,4 20,0 46,5 39,2

   Kommunen  Sammanställd redovisning
  Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut
Mnkr  2015 2016 2016 2015 2016

BALANSRÄKNING
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Not 1 Verksamhetens intäkter       
 Försäljningsintäkter  5,6 5,6 3,9 4,6
 Taxor och avgifter  100,0 114,7 100,0 114,7
 Hyror och arrenden  35,8 35,4 35,8 35,4
 Bidrag  73,4 147,6 73,4 147,6
 Försäljning av verksamhet och konsulttjänst  6,8 8,3 6,8 8,3
 Exploateringsintäkter   2,1  2,1
 Erhållna skadestånd och försäkringsersättn  11,5  11,5
 Realisationsvinster  0,1 0,1 1,0 0,1
 Återbetalning försäkringspremier AFA  6,5  6,5
 Summa intäkter  239,7 313,8 238,9 312,8

Not 2 Jämförelsestörande poster
 Bland verksamhetens intäkter ingår 
 Exploateringsintäkt   2,1  2,1
 Realisationsvinst  0,1  -0,1
 Avgjord tvist, kreditering fordring  -3,7  -3,7
 Erhållna skadestånd och försäkringsersättn  11,5  11,5
 Återbetalning av försäkringspremier 2004, AFA  6,5  6,5
 Totalt jämförelsestörande poster  14,4 2,1 14,2 2,1

Not 3 Verksamhetens kostnader
 Pensionskostnader inklusive löneskatt  -59,3 -60,9 -59,3 -60,9
 Löner och ersättningar  -429,4 -494,5 -429,4 -494,5
 Sociala avgifter  -130,6 -153,2 -130,6 -153,2
  Inköp av anläggnings och underhållsmaterial  -3,0 -3,1 -3,0 -3,1
 Bränsle energi och vatten  -6,5 -7,1 -6,5 -7,1
 Lämnade bidrag  -22,7 -23,4 -22,7 -23,4
 Köp av huvudverksamhet  -350,8 -384,7 -350,8 -384,7
 Lokal och markhyror  -37,5 -38,9 -21,1 -23,5
 Övriga tjänster  -187,0 -186,8 -193,0 -192,3
 Realisationsförluster och utrangeringar  -3,5 -1,5 -4,4 -1,5
 Exploateringskostnad  -0,3 -2,3 -0,3 -2,3
 Upplösning bidr till statlig infrastruktur   -0,3  -0,3
 Avsättning regresskrav översvämningar VA  -11,9  -11,9
 Övriga kostnader   -3,0 -2,4 -3,0 -2,4 
 Summa kostnader  -1 245,5 -1 359,1 -1 236,0 -1 349,2

Not 4 Jämförelsestörande poster
 Bland verksamhetens kostnader ingår
 Exploateringskostnad  -0,3 -2,3 -0,3 -2,3
 Realisationsförlust/utrangeringar  -3,6  -3,6
 Avgjord tvist, kreditering skuld  3,1  -3,1
 Avsättning regresskrav översvämningar VA  -11,9  -11,9
 Avsättning bidrag till statlig infrastruktur 
 Totalt jämförelsestörande poster  -12,7 -2,3 -18,9 -2,3

Not 5 Avskrivningar enligt plan/Nedskrivningar
 Inventarier och maskiner  -9,0 -8,9 -9,2 -9,1
 Fastigheter och anläggningar  -64,5 -70,5 -69,8 -75,8
   -73,5 -79,4 -79,0 -84,9

Not 6 Skatteintäkter
 Preliminär kommunalskatt  1 148,2 1 227,7 1 148,2 1 227,7
 Prognos slutgiltig kommunalskatt  1,0 -4,8 1,0 -4,8
 Justeringspost föregående års prognos  -1,7 0,9 -1,7 0,9
   1 147,5 1 223,8 1 147,5 1 223,8

NOTER

  Kommunen Sammanställd redovisning
Mnkr   2015 2016 2015 2016
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Not 7 Generella statsbidrag och utjämningar
 Strukturbidrag  7,8 8,0 7,8 8,0
 Införandebidrag  15,0 23,2 15,0 23,2
 Regleringsbidrag  -0,9 -0,8 -0,9 -0,8
 Kostnadsutjämningsbidrag  44,1 42,6 44,1 42,6
 Kommunal fastighetsavgift  36,4 37,9 36,4 37,9
 Höjda soc avgifter för unga, komp 2015  1,7  1,7
 Statsbidrag flykting, engångsbelopp*   3,3  3,3
 Inkomstutjämningsavgift  -81,8 -96,7 -81,8 -96,7
 Avgift till LSS-utjämning  -52,9 -51,0 -52,9 -51,0
   -30,6 -33,5 -30,6 -33,5
 *Statsbidrag flykting, engångsbelopp som   
 inkom 2015 har nyttjats i sin helhet 2016.  

Not 8 Finansiella intäkter      
 Räntor på likvida medel
 Pensionsförvaltning  2,2 0,5 2,2 0,5
 Reavinst pensionsförvaltning  1,6 4,9 1,6 4,9
 Övriga finansiella intäkter  2,2 3,4 2,2 3,4
   6,0 8,8 6,0 8,8
Not 9 Finansiella kostnader
 Räntor på lån  -10,8 -9,2 -12,6 -10,5
 Ränta på pensionsskuld  -0,2 -0,1 -0,2 -0,1
 Avsättning bidrag till statlig infrastruktur, indexuppräkning
 Övriga finansiella kostnader  -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
   -11,4 -9,7 -13,2 -11,0
Not 10 Skattekostnader
 Årets skattekostnad LSAB    -0,4 -0,3
     -0,4 -0,3
Not 11 Justering för av- och nedskrivningar
 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar  73,5 -79,4 79,0 84,9
   73,5 -79,4 79,0 84,9
Not 12 Justering för gjorda/ianspråktagna avsättningar
 Avsatt till pensioner  1,0 4,7 1,0 4,7
 Ianspråktagen avsättning till pensioner  -2,6  -2,6
 Avsättning regresskrav översvämningar VA  11,9  11,9
 Upplösning avsättning regresskrav översvämningar VA   -0,3  -0,3
 Avsatt periodiseringsfond    0,3 0,5
 Avsättning bidrag till statlig infrastruktur   5,5  5,5
 Upplösning avsättning bidrag till statlig infrastruktur  -3,8 -33,6 -3,8 -33,6
   6,5 -23,7 6,8 -23,2
Not 13 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 
 Upplösning aktiverat bidrag till statlig infrastruktur   0,3  0,3
 Realisationsvinster  -0,1  -0,1
 Realisationsförluster  3,6 1,5 4,4 1,5
   3,5 1,8 4,4 1,8
Not 14 Skattekostnad
 Skattekostnad    -0,4 -0,3 
     -0,4 -0,3
Not 15 Förändring av låneskulden
 Amorterade lån    -15,0 -3,2
 Nyupptagna lån  30,0 30,0 30,0 30,0
   30,0 30,0 15,0 26,8
Not 16 Förändring av övriga långfristiga skulder
 Va-anläggningsavgifter  4,5 6,3 4,5 6,3
 Upplösning VA a nläggningsavgifter  -0,8 -2,3 -0,8 -2,3
 Gatukostnadsersättningar  14,9 2,7 14,9 2,7
 Upplösning gatukostnadsersättning  -2,0 -1,0 -2,0 -1,0
 Investeringsbidrag  4,0 1,5 4,0 1,5
 Upplösning investeringsbidrag   -0,3 -0,5 -0,3 -0,5
 Checkkredit   21,8  21,8
   20,3 28,5 20,3 28,5

  Kommunen Sammanställd redovisning
Mnkr   2015 2016 2015 2016
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  Kommunen Sammanställd redovisning
Mnkr   2015 2016 2015 2016

Not 17 Materiella anläggningstillgångar
 Mark, byggnader, tekniska anläggningar
 Anskaffningsvärde  2 115,8 2 278,6 2 293,6 2 456,2
 Ackumulerade avskrivningar  -647,9 -718,4 -697,6 -773,3
 Bokfört värde  1 467,9 1 560,2 1 596,0 1 682,9
 Redovisat värde vid årets början*  1 412,3 1 467,9 1 546,4 1 596,0
 Investeringar  123,5 164,3 123,5 164,2
 Försäljning och utrangeringar  -3,4 -1,5 -4,3 -1,5
 Återföring avskrivningar    0,1
 Avskrivningar  -64,5 -70,5 -69,7 -75,8
 Redovisat värde vid årets slut  1 467,9 1 560,2 1 596,0 1 682,9
  Linjär avskrivning samt avskrivningstid för fastigheter 10 - 70 år.    
 
 Maskiner och inventarier
 Anskaffningsvärde  120,8 135,1 125,8 140,1
 Ackumulerade avskrivningar  -74,3 -83,3 -75,5 -84,7
 Bokfört värde  46,5 51,8 50,3 55,4
 Redovisat värde vid årets början  44,2 46,5 48,2 50,3
 Investeringar  11,5 14,2 11,5 14,2
 Försäljning och utrangeringar  -0,2  -0,2
 Avskrivningar  -9,0 -8,9 -9,2 -9,1
 Redovisat värde vid årets slut  46,5 51,8 50,3 55,4

 varav
 Finansiella leasingavtal      
 Anskaffningsvärde
 Ackumulerade avskrivningar
 Bokfört värde  0,0 0,0 0,0 0,0
 Redovisat värde vid årets början  0,0 0,0 0,0 0,0
 Försäljning och utrangeringar
 Redovisat värde vid årets slut  0,0 0,0 0,0 0,0
 Linjär avskrivning samt avskrivningstid för maskiner och inventarier 3 - 20 år.   

Not 18 Finansiella anläggningstillgångar      
  antal à nominellt värde
 Aktier i dotterföretag
 Lomma Servicebostäder AB 6 600 à 1000 6,6 6,6
 Lomma Uthyrningsfastigheter AB 100 á 1 000 1,5 1,5
 AB Malmöregionens Avlopp 40 á 1000 0,1 0,1
   8,2 8,2 0,0 0,0
 Övriga aktier och andelar 
 Sydvatten AB  10,3 10,3 10,3 10,3
 Kraftringen AB  42,3 42,3 42,3 42,3
 Övriga aktier  1,1 1,1 1,1 1,1
 Bostadsrätter  10,2 10,2 10,2 10,2
 Andelar Kommuninvest  13,7 13,7 13,7 13,7
   77,6 77,6 77,6 77,6
 Förlagsbevis
 Lån till Kommuninvest  2,5 2,5 2,5 2,5
       
 Insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt insatsskapital.     
 Lomma kommun betalade år 2015 in 13,1 mnkr i medlemsinsats enligt beslut i KF.    
  Lomma kommuns totala insatskapital uppgick 2016-12-31 till 20,7 mnkr.    
 Då Lomma kommun ligger på den högsta nivån i inbetalt insatskapital, baserat på invånarantalet,     
  har kommunen tillgodoräknat sig 2016 års återbäring i resultaträkningen.    
     
 Långfristiga fordringar
 Övriga långfristiga fordringar  0,2 0,2 0,2 0,2
   0,2 0,2 0,2 0,2
Not 19 Bidrag till statlig infrastruktur
 Bidrag GC-väg Flädie   5,2  5,2
    5,2  5,2
 KF beslutade i november 2015, budget 2016, om att medfinansiera GC-väg Bjärred-Flädie med 5,5 mnkr.  
 Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 20 år.
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  Kommunen Sammanställd redovisning
Mnkr   2015 2016 2015 2016

Not 20 Förråd och exploateringar
 Upparbetade exploateringsinkomster  -47,5 -47,3 -47,5 -47,3
 Upparbetade exploateringsutgifter  83,8 83,5 83,8 83,5
   36,3 36,2 36,3 36,2
Not 21 Kortfristiga fordringar
 Kundfordringar  9,6 20,6 9,6 20,6
 Statsbidragsfordringar  0,3 1,2 0,3 1,2
 Upplupna skatteintäkter
 Förutbetalda kostnader  14,1 18,4 10,9 15,0
 Upplupna intäkter  2,8 3,4 2,8 3,4
 Övriga interimsfordringar  23,3 52,5 23,3 52,5
 Momsfordran  12,5 13,5 12,6 13,5
 Skattekonto/skattefordran  17,3 21,5 17,4 21,6
 Övriga fordringar  0,7 0,9 0,9 0,9
   80,6 132,0 77,8 128,7
Not 22 Kortfristiga placeringar
 Pensionsförvaltning
 Likvida medel*
 Aktier, svenska  73,6 66,3 73,6 66,3
 Aktier, utländska  18,7 18,6 18,7 18,6
 Räntebärande  värdepapper, svenska  128,7 130,7 128,7 130,7
 Orealiserade valutaförluster  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
   220,8 215,4 220,8 215,4
 * Likvida medel ligger under not 23, Kassa och bank     
 
 Marknadsvärdet på pensionsförvaltning:  270,8 279,5 270,8 279,5
 varav aktier  142,7 149,6 142,7 149,6 
 varav räntebärande värdepapper  128,0 129,8 128,0 129,8
 * varav likvida medel  0,1 0,1 0,1 0,1
 Fasträntekonto - företag     

Not 23 Kassa och bank
 Bank:koncernkonto  30,5 9,8 30,5 9,8
 * Bank: Pensionsförvaltning  0,1 0,1 0,1 0,1
 Plusgiro   22,4  22,4
 Kassa, bank, övrigt  5,2 1,1 15,9 6,9
   35,8 33,4 46,5 39,2
Not 24 Eget kapital
 Ingående eget kapital enligt fastställd BR  1 042,9 1 075,1 1 033,7 1 066,4
 Årets resultat  32,2 64,7 32,7 66,0
 Utgående eget kapital  1 075,1 1 139,8 1 066,4 1 132,4

 Eget kapital består av:
 VA resultatregleringsfond  -12,5 -2,5
 Renhållning resultatregleringsfond  1,8 0,8
 Hamnverksamhet resultatregleringsfond   0,1
 Fastighetsverksamhet resultatregleringsfond  13,6 19,5
 Resultatutjämningsreserv  44,7 47,6
 Övrigt eget kapital  1 027,5 1 074,3
   1 075,1 1 139,8   
   
 VA resultatregleringsfond är reglerad 2016 med 10 694 tkr mot Lomma kommun, eget kapital, vilket motsvarar 90%   
 av regresskostnader för översvämningar som sattes av 2015, enlig beslut i KF §73 2016.   
     
Not 25 Avsatt till pensioner
 Ingående avsättning  19,3 17,7 19,3 17,7
 Pensionsutbetalningar  -3,0 -2,0 -3,0 -2,0
 Nyintjänad pension  0,4 2,1 0,4 2,1
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar  0,2 0,1 0,2 0,1
 Förändring av löneskatt  -0,3 0,9 -0,3 0,9
 Övrigt  1,1 3,6 1,1 3,6
 Utgående avsättning  17,7 22,4 17,7 22,4
     
 Förpliktelsen minskad genom försäkring totalt inbetalt belopp 93,4 mnkr, varav 4,4 mnkr 2016.
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  Kommunen Sammanställd redovisning
Mnkr   2015 2016 2015 2016

 Överskottsmedel i försäkringen  3,5 1,0 0,0 1,0 
 Aktualiseringsgrad %  96 97 96 97
 Uttag ur överskottsfonden har gjorts med 3,4 mnkr under 2016.

 Visstidsförordnanden
 Antal
 Politiker  2 2 2 2
 Tjänstemän  0 0 0 0
 
 Lomma kommun har inga anställda med särskilt visstidsförordnande och därför inga förpliktelser   
 om så kallad visstidspension avseende anställd personal. Däremot omfattas kommunstyrelsens    
 ordförande och minoritetsföreträdaren av bestämmelser om pension och avgångsersättning i vilket   
  rätt till visstidspension ingår. Visstidspension utbetalas fram till tidpunkten för ålderspension.   
  För att erhålla full visstidspension krävs 12 års pensionsgrundande tid.    
 
Not 26 Övriga avsättningar
 Avsättning bidrag till statlig infrastruktur  43,1 15,0 43,1 15,0
 Avsättning regresskrav översvämningar VA  11,9 11,6 11,9 11,6 
 Periodiseringsfond    0,6 1,1
   55,0 26,6 55,6 27,7
Not 27 Långfristiga skulder
 Checkkredit   21,8  21,8
 Långfristiga lån, kommunen  510,0 540,0 510,0 540,0
 Skuld för investeringsbidrag  11,6 12,5 11,6 12,5
 Skuld för gatukostnadsersättningar  70,0 74,0 70,0 74,0
 Skuld för VA-anslutningsavgifter  31,7 33,5 31,7 33,5
 Långfristig leasingskuld
 Långfristiga lån, LSAB    123,0 120,0
 Långfristiga lån, ABMA    2,7 2,5
   623,3 681,8 749,0 804,3
 Förutbetalda intäkter som regleras över flera år :
 Investeringsbidrag  11,6 12,5
 återstående antal år (vägt snitt)  30 30
 Gatukostnadsersättningar  70,0 74,0
 återstående antal år (vägt snitt)  33 33
 Anslutningsavgifter  31,7 33,5
 återstående antal år (vägt snitt)  33 33
   113,3 120,0
 Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
 Genomsnittlig räntebindningstid  2,04 år 1,88 år 1,90 år 1,74 år
 Lån som förfaller inom
 0-1 år  125 145 190 219
 1-3 år  260 325 290 371
 3-5 år  125 70 153 70

 Kommunen har avtal med banken om refinansiering av lån med kortare återstående löptid än ett år.  
 
Not 28 Kortfristiga skulder
 Leverantörsskulder  74,4 99,8 76,6 101,9
 Skatteskuld  1,0 1,0 1,2 1,1
 Momsskuld SKM  1,2 1,6 1,2 1,6
 Övertidsskuld  2,0 2,4 2,0 2,4
 Semesterskuld  24,9 27,9 24,9 27,9
 Övriga upplupna löner  4,6 5,0 4,6 5,0
 PO semesterskuld, övertid, övriga upplupna kostnader 12,1 13,5 12,1 13,5
 Arbetsgivaravgifter  11,3 13,1 11,3 13,1
 Upplupna kostnader  19,6 19,5 20,8 19,5
 Förutbetalda skatteintäkter  0,6 2,8 0,6 2,8
 Förutbetalda intäkter övriga  13,7 11,2 23,9 22,1
 * Tillfälligt statsbidrag flyktingsituationen  3,3  3,3
 Övriga interimsskulder  2,2 5,4 2,2 5,4
 Personalens källskatt  9,1 10,5 9,1 10,5
 Kortfristig del av långfristiga lån    0,2
 Avgiftsbestämd ålderspension  19,6 22,3 19,6 22,3
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  Kommunen Sammanställd redovisning
Mnkr   2015 2016 2015 2016

 Beräknad löneskatt avgiftsbestämd ålderspension  4,8 5,8 4,8 5,8
 Skuld till koncernbolag   9,9
 Fakturor under tvist  0,4 0,3 0,4 0,3
 Övriga kortfristiga skulder  0,5 0,1 0,5 1,4
   205,3 252,1 219,3 256,6
 * Periodiceras i sin helhet 2016 Not 7      
      
Not 29 Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR
 Ingående ansvarsförbindelse beräknad av KPA*  424,5 330,3 424,5 330,3
 Årets förändring  -11,3 -20,7 -11,3 -20,7
 varav ränteuppräkning  3,7 3,6 3,7 3,6
 varav basbeloppsuppräkning  2,3 0,7 2,3 0,7
 varav gamla utbetalningar  -17,1 -16,9 -17,1 -16,9
 varav aktualisering  -0,8 0,2 -0,8 0,2
 varav övrigt  0,5 -8,4 0,5 -8,4
 varav förtroendevalda*  0,1 0,1 0,1 0,1
 Utgående ansvarsförbindelse beräknad av KPA  330,3 309,6 330,3 309,6
 Beräknad löneskatt  80,1 75,1 80,1 75,1
   410,4 384,7 410,4 384,7
 För 2015 ingår i ansvarsförbindelsen även förtroendevalda exkl löneskatt med 0,6 mnkr 
 För 2016 ingår i ansvarsförbindelsen även förtroendevalda exkl löneskatt med 0,7 mnkr  
 
Not 30 Ansvars, borgensförbindelser samt leasingåtaganden
 Lomma Servicebostäder AB  123,0 120,0
 AB Malmöregionens Avlopp   4,8 4,8
  Delsumma dotterföretag: 127,8 124,8
 Kraftringen AB, regressåtagande mot Lunds kommun  0,3 0,2 0,3 0,2
 Sydvatten AB  31,2 39,3 31,2 39,3
 Sydvästra Skåne Avfalls AB  3,1 3,5 3,1 3,5
  Kommunala bolag totalt: 162,4 167,8 34,6 43,0
 Kommunalt förlustansvar egnahem
 Habo Golf AB  4,0 4,0 4,0 4,0 
 Lommabuktens Seglarklubb  0,9 0,9 0,9 0,9 
 Föreningen Bjärreds saltsjöbad kallbadhus  1,5 1,5 1,5 1,5
 Lomma Ridklubb  0,3 0,3 0,3 0,3
  Summa borgensåtaganden: 169,1 174,5 41,3 49,7
 Leasingåtaganden   142,2 144,6 13,8 15,4
  311,3 319,1 55,1 65,1

 Borgensförluster under året 0,0 0,0 0,0 0,0

Leasingavgifter avseende inventarier, maskiner och långsiktiga hyresavtal har redovisats som operationella leasingavtal. Kommunens 
operationella leasingavgifter för året uppgår till 27,6 mnkr därav 15,4 mnkr avser långsiktiga hyresavtal.  Av framtida leasingavgifter 
förfaller 28,0 mnkr (14,1 mnkr avseende hyreasavtal) inom ett år. Inom perioden senare än ett år men inom fem år uppgår leasing-
avgifterna till 52,0 mnkr (34,2 mnkr avseende hyresavtal) och 64,6 mnkr (64,9 mnkr avseende hyresavtal (Orion)) senare än fem år. 
Av de operationella leasingåtagandena som redovisas ovan avser 20,2 mnkr hyra av moduler och 0,3 mnkr leasing av fordon, med en 
avtalsperiod längre än tre år. Dessa ska enligt RKR 13.2 klassas som finansiella leasingavtal. Bedömningen är att de finansiella risktagan-
det är mycket litet, varför dessa klassas som operationell leasing.

Solidarisk borgen Kommuninvest
Lomma kommun har i april 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga när-
varande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem-
skommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lomma kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091,3 mnkr och 
totala tillgångar till 338 153,3 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 895,6 mnkr och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 875,7  mnkr.
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FASTIGHETSVERKSAMHET

 Resultaträkning

  Bokslut Bokslut Budget
Mnkr  2015 2016 2016
 
Verksamhetens intäkter  171,5 169,3 164,7
 därav externa  23,2 21,5 20,2
 därav interna  148,3 147,8 144,5
Verksamhetens kostnader Not 1 -95,8 -94,7 -89,3
 därav externa  -92,1 -90,2 -85,1
 därav interna  -3,7 -4,5 -4,2
Av- och nedskrivningar  -45,7 -47,2 -48,2
Verksamhetens nettokostnader  30,0 27,4 27,2
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader  -25,2 -21,5 -22,8
därav interna  -25,2 -21,5 -22,8
Resultat före extraordinära poster  4,8 5,9 4,4
Årets resultat  4,8 5,9 4,4

 
 Balansräkning

  Bokslut Bokslut
Mnkr  2015 2016

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
 därav byggnader   844,2 880,6
 därav mark   13,8 15,0
 därav bostadsrätter   10,2 10,2
 därav maskiner och inventarier, förb.utg annans fastighet   5,2 8,3
Summa anläggningstillgångar   873,4 914,1
Kortfristiga fordringar   11,6 12,9
Kassa & bank   22,7 26,9
Summa omsättningstillgångar   34,3 39,8
SUMMA TILLGÅNGAR   907,7 953,9
EGET KAPTIAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital   13,6 19,5
 därav årets resultat   4,8 5,9
Avsättningar 
Långfristiga skulder   873,4 914,1
Kortfristiga skulder   20,7 20,3
Summa skulder   894,1 934,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   907,7 953,9

 Notor,   

Mnkr   2015 2016

Not 1 Verksamhetens kostnader  
 Lokalhyra  35,3 36,5
 Administration  8,4 8,3
 Fastighetsskatt  0,1 0,1
 Utemiljö  2,8 3,1
 Fastighetsskötsel  4,0 3,8
 Reparationer/Teknisk tillsyn  11,1 12,8
 Underhåll  12,1 5,0
 Driftskostnader  22,0 25,1
 Summa  95,8 94,7
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VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHET

 Resultaträkning

  Bokslut Bokslut Budget
Mnkr  2015 2016 2016
 
Verksamhetens intäkter   41,0 43,6 41,5
 därav externa Not 1 37,2 39,7 37,8
 därav interna  3,9 3,9 3,7

Verksamhetens kostnader   -45,1 -35,6 -31,1
 därav externa  -42,9 -32,7 -29,0
 därav interna Not 2 -2,2 -2,9 -2,1

Av- och nedskrivningar Not 3 -5,6 -5,7 -6,0

Verksamhetens nettokostnader  -9,7 2,3 4,4
Finansiella intäkter  0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader Not 4 -3,8 -3,0 -4,4

Resultat före extraordinära poster  -13,5 -0,7 0,0

Årets resultat  -13,5 -0,7 0,0

 
 Balansräkning

  Bokslut Bokslut
Mnkr  2015 2016

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar   0,0 0,0
Materiella anläggningstillgångar   157,0 157,9
 därav mark, byggnader, tekn anläggningar   155,7 154,4
          maskiner och inventarier   1,3 3,5
Finansiella anläggningstillgångar   10,3 10,3

Summa anläggningstillgångar   167,3 168,2

Kortfristiga fordringar   36,8 48,9

Summa omsättningstillgångar   36,8 48,9

SUMMA TILLGÅNGAR   204,1 217,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital   -12,5 -2,5
  därav årets resultat   -13,5 -0,7
  därav justering enligt särskilt beslut KF § 73/2016    10,7

Avsättning, regresskrav från försäkringsbolag   11,9 11,6

Långfristiga skulder   199,1 201,7
Kortfristiga skulder   5,6 6,3
Summa skulder   204,7 208,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   204,1 217,1
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 Notor,     

Mnkr   2015 2016

Not 1 Verksamhetens externa intäkter
 Brukningsavgifter  36,3 38,7
 Periodiserade anläggningsavgifter  0,8 1,0
 Övriga externa intäkter  0,1
   37,2 39,7

Not 2 Interna kostnader
Följande principer har använts för fördelning av gemensamma kostnader med annan verksamhet inom kommunen 

 Kostnader
 Teknisk nämnd, Teknisk förvaltningsadministration, Kontaktcenter -0,7 -0,9
 Centrala IT-system   -0,3
 Internhyra  -0,6 -0,6
 Kommunövergripande funktioner t.ex ledning, kansli,ekonomi och personal/lön -0,8 -1,0
 Övriga interna tjänster  -0,1 -0,1
   -2,2 -2,9

Not 3 Avskrivningar enligt plan/Nedskrivningar
 Immateriella anläggningstillgångar
 Inventarier och maskiner  -0,2 -0,3
 Fastigheter och anläggningar  -6,2 -6,2
 Överfört till skattefinansierad verksamhet (enskilda avlopp på landsbygd) 0,8 0,8
   -5,6 -5,7
Not 4 Finansiella kostnader
 Räntor på lån  -4,6 -3,8
 Överfört till skattefinansierad verksamhet (enskilda avlopp på landsbygd) 0,8 0,8
   -3,8 -3,0
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer från Rå-
det för kommunal redovisning med undantag av RKR 
13.2, vilket bland annat innebär att:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed 
de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits 
till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodi-
seringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har 
gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärde.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
har använts som i senaste årsredovisningen.

Externredovisning
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter base-
ras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekom-
mendation RKR 4.2, vilket innebär att intäkten periodise-
ras till det år då den beskattningsbara inkomsten intjänas 
av den skattskyldige. Definitiv slutavräkning för år 2015 
är intäktsbokförd med 85 kronor/invånare och prelimi-
när slutavräkning för år 2016 är skuldbokförd med 206 
kronor/invånare. 

Pensionsåtaganden bokförs enligt blandmodellen, vilket 
innebär att pensioner intjänade före 1998 inte tas upp 
som avsättning utan redovisas som ansvarsförbindelse 
inom linjen. Pensionsförmåner intjänade efter 1997 re-
dovisas som en kostnad i resultaträkningen. Den intjä-
nade avgiftsbestämda ålderspensionen till arbetstagarna 
utbetalas medan den förmånsbestämda delen samt ef-
terlevandeskyddet försäkras bort och resterande del 
skuldbokförs. Pensionsåtagandena inkluderar även löne-
skatt med 24,26 %. Beräkningen av kommunens pen-
sionsåtagande bygger på de förutsättningar som anges 
i RIPS 07.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen 
för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 
ett halvt prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas från 
och med 2010 upp som en förutbetald intäkt och pe-
riodiseras över anläggningens nyttjandetid i enlighet med 
RKR 18. Anslutningsavgifter till VA periodiseras sedan ti-
digare på motsvarande sätt.

Avskrivning av materiella anläggnings-tillgångar görs för 
den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning 

baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt rest-
värde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående 
arbeten görs inga avskrivningar.

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 

Fastigheter 10-50 år
Maskiner och inventarier   3-20 år

För tillgångar med identifierbara komponeneter som har 
olika nyttjandeperiod tillämpas komponentavskrivning 
från och med 2014-01-01. Anläggningar, över 10 mnkr, 
tidigare än 2014 har analyserats, i ett par fall har väsent-
liga avvikelser konstaterats och även dessa anläggningar 
har att uppdelats i komponenter under 2016. 

Kostnader för timanställda samt mer- och övertid avse-
ende december vilka utbetalas i januari året därpå har 
periodiseras till rätt bokföringsår. 

Intäkter och kostnader för exploaterings-verksamheten 
redovisas löpande i resultaträkningen. Exploateringstill-
gångarna är bokförda som omsättningstillgångar.

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före-
kommer i not till respektive post i resultaträkningen.

I enlighet med RKR 15:1 redovisning av lånekostnader 
ingår det inga lånekostnader i anskaffningsvärdet för in-
vesteringar. Samtliga räntor för lån kostnadsförs. Låne-
kostnader redovisas enligt huvudmetoden.

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad 
som omsättningstillgång enligt RKR 20. Portföljens för-
valtning regleras i ett av fullmäktige antagen fianspolicy 
KF § 45/2014. Även övriga placeringsmedel är klassifice-
rade som omsättningstillgångar. Samtliga placeringsme-
del är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
marknadsvärdet. 

Leasingavgifter avseende inventarier, maskiner och lång-
siktiga hyresavtal har redovisats som operationella lea-
singavtal.  Se not 30.

Avsättning för statlig infrastruktur har tagits upp till det 
belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen 
på balansdagen. Beloppet baseras på en projektering 
gjord 2014 i prisnivå juni 2013. Åtagandet är nuvärdes-
beräknat med årlig indexuppräkning på 1,8 % under ut-
betalningsperioden som sträcker sig fram till 2020. En ny 
avsättning på 5,5 mnkr har gjorts under 2016, avseende 
medfinansiering av GC väg Bjärred- Lund med upplös-
ning av aktiverat bidrag på 20 år. Under året har bidrag 
om 33,6 mnkr lämnats till statlig infrastruktur.

Avsättning för regresskrav från försäkringsbolag, avse-

REDOVISNINGSPRINCIPER
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ende översvämningar 2014, har tagits upp till det belopp 
som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på ba-
lansdagen under året har 0,3 mnkr reglerats.

Konsolideringsprinciper
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden och med hänsyn till specificering enligt 
proportionell konsolideringsmetod. Detta innebär att 
belopp som inkluderas i den sammanställda redovisning-
ens resultat- och balansräkning motsvara ägd andel i fö-
retaget och att således förvärvat eget kapital elimineras. 

Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar fram-
går av figur och text på sidan 26.

Driftredovisning
Kapitalkostnader beräknas enligt rak nominell metod. 
För år 2016 har förvaltningarna belastats med intern 
ränta på anläggningstillgångarna om 2,4 %.

Arbetsgivaravgifter med mera har interndebiterats för-
valtningarna i samband med löneredovisningen. Storle-
ken på arbetsgivaravgiften överensstämmer med Sveri-
ges Kommuner och Landstings rekommendationer.



85

RÄ
KE

N
SK

A
PE

RN
A

DRIFTREDOVISNING PER NÄMND

Tkr  Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse
  2014 2015 2016 2016

Kommunstyrelse Driftintäkter 53 150 30 134 28 640 25 496 3 144 1)

  Driftkostnader -92 674 -92 511 -101 068 -100 129 -939 2)

  Nettokostnader -39 524 -62 377 -72 428 -74 633 2 205

Revision Driftintäkter 35   
  Driftkostnader -876 -965 -948 -954 6
  Nettokostnader -841 -965 -948 -954 6

Valnämnd Driftintäkter 705    
  Driftkostnader -1 205 -10 -9 -42 33
  Nettokostnader -500 -10 -9 -42 33

Överförmyndare Driftintäkter 193 555 2 776 200 2 576
  Driftkostnader -782 -1 004 -3 222 -802 -2 420
  Nettokostnader -589 -449 -446 -602 156

Socialnämnd Driftintäkter 58 137 77 343 131 310 134 541 -3 231 3)

  Driftkostnader -320 513 -343 500 -404 007 -416 035 12 028 4)

  Nettokostnader -262 376 -266 157 -272 697 -281 494 8 797

Barn- och Driftintäkter 92 998 98 836 126 699 111 585 15 114
utbildningsnämnd Driftkostnader -677 703 -721 060 -775 810 -762 752 -13 058
  Nettokostnader -584 705 -622 224 -649 111 -651 167 2 056

Kultur- och Driftintäkter 12 219 13 152 13 816 13 350 466 5)

fritidsnämnd Driftkostnader -69 181 -72 199 -73 127 -72 769 -358
  Nettokostnader -56 962 -59 047 -59 311 -59 419 108

Teknisk nämnd Driftintäkter 230 430 242 920 246 411 239 581 6 830 6)

  Driftkostnader -298 377 -323 911 -312 407 -309 423 -2 984 7)

  Nettokostnader -67 947 -80 991 -65 996 -69 842 3 846

Miljö- och bygg- Driftintäkter 5 887 5 311 7 107 5 403 1 704
nadsnämnd Driftkostnader -14 695 -14 838 -16 761 -15 141 -1 620  

 Nettokostnader -8 808 -9 527 -9 654 -9 738 84

TOTALT Driftintäkter 453 754 468 251 556 759 530 156 26 603
  Driftkostnader -1 476 006 -1 569 998 -1 687 359 -1 678 047 -9 312
 Nettokostnader -1 022 252 -1 101 747 -1 130 600 -1 147 891 17 291

1) I driftintäkter ingår 2014: realisationsvinst 497 tkr, exploateringsnetto 16 093 tkr. 2015: realisationsvinst 132 tkr, ersättning genom 
förlikningsavtal 4 000 tkr. 2016: exploateringsintäkt 2 064 tkr.  

2) I driftkostnader ingår 2015: realisationsförlust 143 tkr, exploateringsnetto 363 tkr. 2016: exploateringskostnad 2 259 tkr 
3)  I driftintäkter ingår 2014: realisationsvinst 27 tkr
4) I driftkostnader ingår 2014: Tvistiga fakturor 2 904 tkr
5) I driftintäkter ingår 2014: realisationsvinst 13 tkr
6) I driftintäkter ingår 2014: realisationsvinst 318 tkr. 2015: ersättningar genom förlikningsavtal samt försäkringsersättning 3 795 tkr.  
7) I driftkostnader ingår 2014: realisationsförlust/utrangering 2 267 tkr. 2015: realisationsförlust/utrangering 3 442 tkr, regresskrav 

avseende översvämningarna 11 883 tkr, Förlikningsavtal Midroc avskriven fordran -3 053 tkr.
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Tkr   Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 
   2014 2015 2016 2016
Kommunstyrelse samt Valnämnd, 
Revision och Överförmyndare Driftnetto -41 454 -63 801 -73 831 -76 231 2 400
Kommunövergripande verksamhet Driftnetto -41 454 -63 801 -73 831 -76 231 2 400 1)

       
Socialnämnd Driftnetto -262 376 -266 157 -272 697 -281 494 8 797
därav Individ- och familjeomsorg Driftnetto -34 371 -37 120 -43 488 -39 962 -3 526 2)

därav LSS-verksamhet Driftnetto -43 335 -46 659 -48 686 -47 607 -1 079
därav Hälsa vård och omsorg Driftnetto -184 670 -182 378 -180 523 -193 925 13 402 3)

       
Barn- och utbildningsnämnd Driftnetto -584 705 -622 224 -649 111 -651 167 2 056
därav För- och grundskoleverksamhet Driftnetto -495 023 -532 937 -555 157 -554 172 -985
därav Gymnasieskola och vuxenutbildning Driftnetto -89 270 -89 308 -94 130 -96 622 2 492
därav Kostenhet Driftnetto -412 21 176 -373 549
       
Kultur- och fritidsnämnd Driftnetto -56 962 -59 047 -59 311 -59 419 108
därav Fritidsverksamhet Driftnetto -32 620 -34 285 -33 750 -33 743 -7 4)

därav Kulturverksamhet Driftnetto -24 342 -24 762 -25 561 -25 676 115
       
Teknisk nämnd Driftnetto -67 947 -80 991 -65 996 -69 842 3 846
därav Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad Driftnetto -3 867 -16 712 -3 904 -2 300 -1 604 5)

därav Teknisk verksamhet skattefinansierad Driftnetto -70 173 -69 081 -68 025 -71 962 3 937 6)

Fastighetsverksamhet Driftnetto 6 093 4 802 5 933 4 420 1 513 7)

       
Miljö- och byggnadsnämnd Driftnetto -8 808 -9 527 -9 654 -9 738 84
därav Miljö- och hälsoskyddsverksamhet Driftnetto -2 999 -3 112 -3 609 -3 448 -161
därav Bygglovsverksamhet Driftnetto -5 809 -6 415 -6 045 -6 290 245
       
Totalt  Driftnetto -1 022 252 -1 101 747 -1 130 600 -1 147 891 17 291

1) I driftnetto ingår 2014: realisationsvinst 497 tkr, exploateringsnetto 16 093 tkr, 2015: realisationsvinst 132 tkr, ersättning förliknings-
avtal 4 000 tkr, relisationsförlust 143 tkr, exploateringsnetto -363 tkr. 2016: exploateringsnetto -195 tkr 

2) I driftnetto ingår 2014: realisationsvinst 27 tkr  
3) I driftnetto ingår 2014: tvistiga fakturor 2 904 tkr  
4) I driftnetto ingår 2014: realisationsvinst 13 tkr 
5) I driftnetto ingår 2015: regresskrav avseende översvämningarna 11 883 tkr.
6) I driftnetto ingår 2014: realisationsvinst 318 tkr, realisationsförlust 1 869 tkr, 2015: ersättningar genom förlikningsavtal samt försäk-

ringsersättning 3 563 tkr, realisationsförlust/utrangering 369 tkr.
7) I dríftnetto ingår 2014: realisationsförlust/utrangering 398 tkr 2015: ersättningar genom förlikningsavtal samt försäkringsersättning 

3 285 tkr, realisationsförlust/utrangering 3 037 tkr.

DRIFTREDOVISNING, KF-VERKSAMHET

 Specifikation av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogandemedel

Tkr Budget Omdisp Kvarstår

Överföring av budgetavvikelser -1 000 1 000 0
Summa kommunfullmäktiges förfogande -1 000 1 000 0

Löneökningar -15 950 13 758 -2 192
Övrigt oförutsett -2 000 1 855 -145
Summa kommunstyrelsens förfogande -17 950 15 613 -2 337

Totalt förfogandemedel -18 950 16 613 -2 337
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INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 
 2014 2015 2016 2016
Kommunstyrelse 1 032 4 038 7 272 9 795 2 523
Socialnämnd 2 881 946 445 1 645 1 200
Barn- och utbildningsnämnd 8 036 5 207 4 820 7 908 3 088
Kultur- och fritidsnämnd 1 194 1 198 1 374 1 787 413
Teknisk nämnd 136 000 123 561 164 554 205 675 41 121
Miljö- och byggnadsnämnd 
KS oförutsedda  13 141  7 933 7 933

SUMMA  149 143 148 091 178 465 234 743 56 278

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET      
Teknisk nämnd, större investeringar inom:      
Detaljplaner, alla Lomma hamn 9 500 4 670 2 422 28 755 6 000 -22 755
Detalplan alla Lomma hamn, gångbro Oscars bro 6 500 1 213 6 500 1 213 6 500 5 287
Detaljplaner, alla Lomma centrum  26 300 2 238 2 284 2 454 2 500 46
Detaljplan Sjögräsgatan 5 000 0 500 0 500 500
Detaljplan Önnerup 4 000 49 500 49 500 451
Detaljplan Hans Hanssons gård 500 0 461 39 500 461
Detaljplan Nians verksamhetsområde 12 100 2 901 4 800 2 901 4 800 1 899
Detaljplaner, övriga (årsanslag)  695 3 000 695 3 000 2 305
Summa investeringar inom detaljplaneområden  11 766 20 467 36 106 24 300 -11 806

Teknisk nämnd, övriga större investeringar :      
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtgärder 
S Västkustvägen 1 500 0 0 307 307 0
Utökat brandskydd 5 025 346 4 709 938 5 025 4 087
Idrottshall, Slättängshallen, Lomma (inkl. ridåvägg) 36 000 90 6 868 29 222 36 000 6 778
Beläggningsinvesteringar 50 100 6 892 6 885 20 707 20 700 -7
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna 10 250 2 241 2 206 10 285 10 250 -35
Utbyggnad av Alfredshällskolan 70 000 723 220 70 503 70 000 -503
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen 60 800 29 293 15 794 32 399 18 900 -13 499
Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna) 8 000 172 2 486 1 686 4 000 2 314
Gatubelysningsanläggningar 3 750 496 695 3 551 3 750 199
Naturmiljöprogrammet 450 0 371 79 450 371
Renovering T-brygga inkl. I-brygga 2 450 0 -222 2 672 2 450 -222
Lomma bibiliotek, tillbyggnad restaurangkök 750 0 750 0 750 750
Reningsanläggning Pilängsbadet 6 000 27 799 5 228 6 000 772
Ventilationsanläggning Karstorps förskola 2 500 1 705 268 3 938 2 500 -1 438
Ventilationsanläggning Medborgarhuset 2 500 6 2 145 361 2 500 2 139
Konstgräsplan Borgeby idrottsplats (inkl. belysning och staket) 6 800 3 -252 7 056 6 800 -256

INVESTERINGSREDOVISNING, PROJEKT

Tkr Total Utfall Budget Ack. utfall Ack. budget  Ack.
 utgift 2016 2016 tom 2016 tom 2016 avvik
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Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega 3 000 2 303 2 182 3 121 3 000 -121
Åtgärder Vinstorpsvägen 5 950 235 2 579 256 2 600 2 344
Cirkulationsplats Malmövägen inkl bussramper E6 2 300 203 -220 1 122 700 -422
Stationsområdet, åtgärder allmän platsmark 36 600 2 263 2 388 3 475 3 600 125
Toalett Öresundsparken 2 000 1 0 121 121 0
Strandängarna, etapp 2 13 500 6 150 4 860 8 040 6 750 -1 290
Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan 15 000 620 3 000 620 3 000 2 380
Gångbro över Lödde å 1 000 0 974 26 1 000 974
N Karstorpskolan om- och tillbyggn. inkl. gymnastiksal 61 000 35 088 37 532 37 556 40 000 2 444
Strandskolan, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal 66 000 21 097 39 521 25 076 43 500 18 424
Vinstorpskolan, anpassning 2 000 65 -857 2 922 2 000 -922
Lerviks förskola 55 000 1 419 2 882 1 537 3 000 1 463
Inköp av Lomma 35:120 Stationen 1 400 0 0 1 400 1 400 0
Gångfartsområden Lomma hamn 6 000 740 3 377 863 3 500 2 637
Förvärv av Lomma:Flädie 2:38 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 0
Pilängskolans matsal ombyggnad 3 700 3 754 3 618 3 836 3 700 -136
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)/kommunens anläggning 1 950 1 955 1 950 1 955 1 950 -5
Pilängskolan om och tillbyggnad, inklusive rivning 141 000 1 489 0 1 489 0 -1 489
Summa teknisk nämnd, övriga större investeringar  124 476 152 608 287 447 315 303 27 856
      
Övriga nämnder, större investeringar :      
Datorer/ läsplattor till årskurs 4-6 2 900 179 2 900 179 2 900 2 721
Utökad nätverkskapacitet i skolorna 2 600 2 539 2 600 2 539 2 600 61
Inventarier / utbyggnad av Alfredshällskolan 4 270 500 698 4 073 4 270 197
Inventarier Slättängshallen, Lomma 1 000 58 487 571 1 000 429
Inventarier Orion, särskilt boende,tre enheter 2 900 0 455 2 445 2 900 455
Inköp del av Borgeby 15:68 397 0 -17 414 397 -17
Inköp av Staffanstorp-Knästorp 1:6 3 100 3 147 3 094 3 153 3 100 -53
Inköp av Staffanstorp-Knästorp 2:7 2 241 224 2 235 230 2 241 2 011
Inköp av Lomma Borgeby 15:21 2 950 2 951 2 950 2 951 2 950 
Summa övriga nämnder, större investeringar  9 598 15 402 16 555 22 358 5 803
      
Mindre investeringar:      
Tekniska nämnden: Energisparåtgärder / energiplan  2 165 2 000 2 165 2 000 -165
Tekniska nämnden: Fastighetsunderhåll (nya komponenter) 2016  4 947 5 000 4 947 5 000 53
Tekniska nämnden: Konsekvensinvesteringar 2016  639 1 000 639 1 000 361
Tekniska nämnden: Övriga mindre investeringar  11 776 9 000 11 500 9 000 -2 500
Kommunstyrelsen: Mindre investeringar  950 1 533 950 1 533 583
Socialnämnden: Mindre investeringar  445 1 190 445 1 190 745
Barn- och utbildningsnämnden: Mindre investeringar  1 602 1 710 1 602 1 710 108
Kultur- och fritidsnämnden: Mindre investeringar  1 316 1 300 1 316 1 300 -16
Investeringar, KS oförutsedda, strategiska markförvärv  0 6 933 0 6 933 6 933
Investeringar, KS oförutsedda, övriga investeringar  0 1 000 0 1 000 1 000
Summa mindre investeringar  23 840 30 666 23 564 30 666 7 102
      
TOTALT SK ATTEFINANSIERAD VERKSAMHET  169 680 219 143 363 672 392 627 28 955
      
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET
ARV - utbyggnad / renovering reningsverk, Borgeby 9 000 1 885 2 444 2 441 3 000 559
Dp alla Lomma hamn, VA-anläggningar 6 500 807 0 807 0 -807
Övriga investeringar, vatten och avlopp  4 884 7 000 4 884 7 000 2 116
Summa Vatten och avlopp  7 576 9 444 8 132 10 000 1 868
      
Mark för återvinningscentral 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000
Summa Avfallshantering   0 1 000 0 1 000 1 000
      
Båttvätt Varvstorget 3 800 919 3 800 919 3 800 2 881
Åtgärd underminerad konstruktion hamnpiren 1 500 0 -5 1 505 1 500 -5

Tkr Total Utfall Budget Ack. utfall Ack. budget  Ack.
 utgift 2016 2016 tom 2016 tom 2016 avvik



89

RÄ
KE

N
SK

A
PE

RN
A

Övriga investeringar, hamnverksamhet  290 1 361 290 1 361 1 071
Summa Hamnverksamhet   1 209 5 156 2 714 6 661 3 947
      
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET  8 785 15 600 10 846 17 661 6 815
      
TOTAL INVESTERINGSREDOVISNING  178 465 234 743 374 518 410 288 35 770
      

1) Avvikelse finansieras till 24.818 tkr med ej budgeterad gatukostnadsersättning, varav 4.310 tkr år 2016
2) Gatukostnadsersättning 2016: 2.013 tkr      
3) Investeringsbidrag 2016: 1.500 tkr      
4) VA-anslutningsavgifter 2016: 807 tkr      
5) VA-anslutningsavgifter 2016: 1.942 tkr      
      

SLUTREDOVISADE PROJEKT

KF § 59/16
Inventarier Fladängskolan 4 964 0 0 4 964 4 964 0
Inventarier ny skola Karstorpområdet 6 130 0 0 6 130 6 130 0
Inventarier / om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg 2 950 0 0 2 948 2 950 2
Summa av tekniska nämnden slutredovisade projekt  0 0 14 042 14 044 2

KF § 59/16: Planerade utgifter minskar: (återlämnad avvikelse)   2   

KF § 91/16
Reservkraftverk till Orion 1 000 0 516 484 1 000 516
Summa av kommunstyrelsen slutredovisade projekt  0 516 484 1 000 516

KF § 91/16: Planerade utgifter minskar: (återlämnad avvikelse)   516

Tkr Total Utfall Budget Ack. utfall Ack. budget  Ack.
 utgift 2016 2016 tom 2016 tom 2016 avvik

  Utfall Budget
  2016 2016      

             Kvar i bokslutet
Utfall slutredovisade projekt - efter slutredovisning, Se egen rad i investeringssammanställningen3

Karstorpskolan S, nybyggnad inkl. matsal  570 320
Investeringar inom detaljplan Brohus  254 0
Investeringar inom detaljplan Hamntorget, etapp 2  13 0
Rutsborgskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal, inkl. F-6 del  414 0
Bjärehov, matsal / kulturskola  78 0
Garantiåtaganden, konsekvensinvesteringar, tekniska nämnden   1 000
   1 329 1 320

Tkr Total Utfall Budget Ack. utfall Ack. budget  Ack.
 utgift 2016 2016 tom 2016 tom 2016 avvik
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EXPLOATERINGSREDOVISNING

Tkr Budget Ingående balans 2016 Utfall 2016 Utgående balans 2016 Resultat-
Projekt 2016 Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto fört 2016 

3309 Dp Område 
 Rutsborgsvägen 2 150 88 -644 -556    -88 644 556
3310 Dp Borgeby 16:12 
 verksamhetsområde 720  -2 486 -2 486     2 487 2 487
3312 Ö Borgeby etapp 2   -1 032 -1 032     1 032 1 032 
3318 Dp Borgeby 17:85 
 Rutsborgskolan -50  -76 -76     76 76
3319 Dp Lervik/Östervång 
 del av   -19 -19     19 19
3322 Dp Lomma 25:5 
 Hamnen västra  47 111 -46 683 428  -45 -45 -47 111 46 728 -383
3334 Dp Hamntorget -50  350 350     -350 -350
3335 Dp Kanalkvarteret -50  -148 -148     148 148
3343 Dp Brohus -50  630 630     -630 -630
3344 Dp Strandfuret -50  252 252     -252 -252
3345 Dp Sandstensgatan -100 67 -643 -576 -67 643 576  0 0 -901
3350 Dp Fjelie 3:8 m.fl. -700  -1 607 -1 607     1 607 1 607
3356 DP Fäladsmarken   958 958  -958 -958    -46
3359 Dp Trädgårdstaden -50  -1 200 -1 200  1 200 1 200    -1 245
3365 Dp Pråmlyckan -25         
3373 Dp Alnarpsv- 
 Björnbärsgatan -25  -48 -48     48 48
3379 DP Bjärreds Saltsjöbad      -8 -8  8 8
3380 DP Nians verksamhets-
 område 675  -23 858 -23 858  -84 -84  23 942 23 942 1 998
3383 DP Bjärreds Centrum -400 125 -7 042 -6 917  5 967 5 967 -125 1 075 950
3387 DP Vattenverkstomten 500  -257 -257  -3 -3  260 260
3393 Lomma C Syd -25     1 1 
3394 DP Trafikplats Flädie   -154 -154  -6 486 -6 486  6 640 6 640 
3397 DP Lomma 33:21 
 Bedrot   -4 -4  4 4 
3400 DP Lomma C Norra      -18 -18  18 18 
Totalt 2 470 47 391 -83 712 -36 321 -67 212 145 -47 324 83 500 36 176 -194

Anm. Dp= detaljplan
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Begrepp
Avsättningar: Avsättning är en förpliktelse som på ba-
lansdagen är säker eller sannolik till sin förekomst men, 
till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller till den 
tidpunkt den skall infrias.

Eget kapital: Är skillnaden mellan skulder/avsättningar 
och tillgångar.

Finansiella intäkter: Intäkter som kommer från place-
rade medel, till exempel ränta på bankkonto och intäkter 
genererade av pensionsförvaltningen.

Finansiella kostnader: Består främst av kostnader som 
kommer från upplåning och kostnader i pensionsförvalt-
ningen.

Finansnetto: Finansiella intäkter minus finansiella kostna-
der.

Generella statsbidrag: Statsbidrag som inte är riktade till 
någon speciell verksamhet.

Justerat eget kapital: Beräknas i bolagen som eget kapi-
tal plus 73,7 % av obeskattade reserver.

Kapitalkostnader: Består av två olika delar, avskrivningar 
och intern ränta.

Kassaflödesanalys: Beskriver hur likvida medel föränd-
rats under året genom den löpande verksamheten, in-
vesterings-verksamheten och finansieringsverksamheten.

Kortfristiga skulder respektive fordringar: är sådana 
som förfaller under det närmaste året.

Långfristiga skulder respektive fordringar: är sådana 
som förfaller efter mer än ett år.

Nettoinvestering: Årets investeringsutgifter minus inves-
teringsbidrag.

Rörelsekapital: Den del av eget kapital som med kort 
varsel kan användas. Består av omsättningstillgångar mi-
nus kortfristiga skulder.

Skattekraft: Visar kommuninvånarens beskattningsbara 
inkomst i relation till genomsnittet för riket. Siffran för 
bokslutsåret 2016 är en prognos.

Soliditet: Visar hur stor del av tillgångarna som finansie-
rats med eget kapital och visar om det finns beredskap 
för framtida resultatförsämringar, det vill säga den lång-
siktiga betalningsförmågan. Beräknas genom att dividera 
justerat eget kapital med summa tillgångar.

Förkortningar
5 Yes - kommunerna: Lomma, Kävlinge, Staffanstorp, Sve-
dala och Burlöv

ABMA: AB Malmöregionens avlopp

LASS: Lagen om assistansersättning

LSAB: Lomma servicebostäder AB

LSS: Lagen om särskilt stöd och service till vissa funk-
tionshindrade

LUFAB: Lomma uthyrningsfastigheter AB 

SCB: Statistiska centralbyrån

SKL: Sveriges kommuner och landsting

SSSV: Samverkan Skåne Sydväst

ORDLISTA/FÖRKORTNINGAR
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REVISIONSBERÄTTELSEREVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse för år 2016
Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer även verksam-
heten i Lomma Servicebostäder AB, Kraftringen AB, Kraftringen Energi AB, AB Malmö- regionens Avlopp och Lomma 
Uthyrningsfastigheter AB.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovis-
ning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten 
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Som sakkunnig 
har vi anlitat PwC.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisions-
reglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning.

Revisorerna noterar med tillfredsställelse att ett arbete inletts avseende åtgärder för en mer effektiv organisation.

Vi anser, i likhet med vad fullmäktige uttrycker i budgeten för år 2017, att investeringsnivån behöver sänkas till vad som 
kan självfinansieras med hjälp av avskrivningar samt årets resultat.

Vi anser att det är viktigt att åtgärder vidtas för att uppnå en fortsatt balans mellan kostnader och intäkter för att säker-
ställa en långsiktig stabil ekonomisk utveckling med tanke på den expansiva period som kommunen befinner sig i.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
Vi tillstyrker att styrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala 
redovisningslagen.

Lomma den 27 mars 2017

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Bilaga 1 Revisorernas redogörelse för år 2016
Bilaga 2 Sakkunnigas rapport – Granskning av årsredovisning
Bilaga 3 Granskningsrapport Lomma Servicebostäder AB
Bilaga 4 Granskningsrapport Kraftringen AB
Bilaga 5 Granskningsrapport Kraftringen Energi AB
Bilaga 6 Granskningsrapport AB Malmöregionens Avlopp
Bilaga 7 Granskningsrapport Lomma Uthyrningsfastigheter AB 
Bilaga 8 Revisionsberättelse Lomma Servicebostäder AB
Bilaga 9 Revisionsberättelse Kraftringen AB
Bilaga 10 Revisionsberättelse Kraftringen Energi AB
Bilaga 11 Revisionsberättelse AB Malmöregionens Avlopp 
Bilaga 12 Revisionsberättelse Lomma Uthyrningsfastigheter AB

Fred Windisch

Henrik Nilsson

Tor-Björn LangåsenÅke Christensson

Erica Michalek Staffan Fareld
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