KUNGÖRELSE
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Plats: Kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamngatan 3, Lomma
Tid: Torsdag 2022-05-05 klockan 19:00

Ärende

1. Upprop
2. Val av justeringspersoner samt bestämmande av tid och plats för justering av protokollet
3. Meddelanden
4. Fastställande av reviderat styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom
mål- och resultatstyrning
Behandlas av kommunstyrelsen 2022-04-27
5. Ingående av nytt samverkansavtal med Burlövs kommun, Kävlinge kommun och Staffanstorps
kommun om tillhandahållande av tjänster avseende överförmyndarverksamheten
Behandlas av kommunstyrelsen 2022-04-27
6. Beslut om ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Behandlas av kommunstyrelsen 2022-04-27
7. Reviderade bidragsregler för verksamhetsbidrag till studieförbunden i Lomma kommun
Behandlas av kommunstyrelsen 2022-04-27
8. Fastställande av handlingsprogram för Lomma kommun enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor
Behandlas av kommunstyrelsen 2022-04-27
9. Fråga från Oscar Sedira (SD) till socialnämndens ordförande Susanne Borgelius (M) gällande
hantering vid en IT-attack
Anmäl förhinder till Maria Zingmark, maria.zingmark@lomma.se eller via telefon
0733-41 11 14
Anders Berngarn
Kommunfullmäktiges ordförande

Kungörelsen är anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2022-04-26
Intygas av
Maria Zingmark
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige
2022-05-05

4

Ärende

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 6 av 15
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum
2022-04-20

KS AU § 91

KS KF/2020:227

Fastställande av reviderat styrsystem för att leda, utveckla och följa upp
verksamheten genom mål- och resultatstyrning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-18, § 132, att uppdra till kommundirektören att återkomma till
kommunstyrelsen med förslag på reviderad mål- och budgetprocess. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade därefter 2020-12-02, § 196, att uppdra till kommundirektören att se över
styrsystemet och att under tiden som nytt styrsystem tas fram arbeta utifrån de planerade nya
styrformerna/nya arbetssättet.
Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-04-13 för förslaget till reviderat styrsystem
för att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom mål- och resultatstyrning.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2022-04-13 från kommunledningsförvaltningen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-09 § 57
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-02 § 196
- Protokoll från kommunstyrelsen 2020-11-18 § 132
- Gällande styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom mål, fastställt
av kommunfullmäktige 2018-06-07 § 40
Beslut:
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet
givna direktiv, kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att besluta fastställa
reviderad styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom mål- och
resultatstyrning i enlighet med föreliggande förslag.
_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2022-04-13

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kansliavdelningen
Vår referens: Maria Franzén
Telefon: 040-641 10 00
E-post: maria.franzen@lomma.se
Diarienummer: KS KF/2020:227

Förslag till fastställande av reviderat styrsystem för att leda, utveckla och följa upp
verksamheten genom mål- och resultatstyrning
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
-

Kommunfullmäktige fastställer reviderad styrsystem för att leda, utveckla och följa upp
verksamheten genom mål- och resultatstyrning i enlighet med föreliggande förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-18, § 132, att uppdra till kommundirektören att återkomma till
kommunstyrelsen med förslag på reviderad mål- och budgetprocess. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade därefter 2020-12-02, § 196, att uppdra till kommundirektören att se över
styrsystemet och att under tiden som nytt styrsystem tas fram arbeta utifrån de planerade nya
styrformerna/nya arbetssättet.
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till reviderat styrsystem för att leda, utveckla
och följa upp verksamheten genom mål- och resultatstyrning. Förvaltningen föreslår att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderat styrsystem i enlighet med
föreliggande förslag.
Bakgrund/Analys
Nu gällande styrsystem, Så här styrs Lomma kommun! Styrsystem för att leda, utveckla och följa upp
verksamheten genom mål, fastställdes av kommunfullmäktige 2018-06-07, § 40. Mot bakgrund av att
ett antal förbättringsfaktorer hade identifierats beslutade kommunstyrelsen 2020-11-18, § 132, att
ge dåvarande kommundirektör i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på
reviderad mål- och budgetprocess. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter 2020-12-02,
§ 196, att uppdra till kommundirektören att se över styrsystemet och under tiden som nytt
styrsystem tas fram arbeta utifrån de planerade nya styrformerna/nya arbetssättet.
Kommunledningsförvaltningen har nu sett över styrsystemet och tagit fram ett förslag till reviderat
styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom mål- och resultatstyrning. I
samband med översynen av styrdokumentet har inledningen omarbetats och kompletterats med ett
avsnitt om tillitsbaseras styrning och ledning. Beskrivningen av de centrala begreppen i
styrdokumentet har setts över och anpassats till det faktum att målen numera kan vara av såväl
kvalitativ som kvantitativ karaktär. Målkedjan och beskrivningen av hur styrningen ska ske genom
mål på olika nivåer har tydliggjorts och anpassats till det önskvärda arbetssättet. I samband med
detta har bland annat relationen mellan mål enligt god ekonomisk hushållning, finansiella mål och
verksamhetsmål (riktade mål) förtydligats. Avsnittet som beskriver budgetupptakt, budgetdialog och
kommundialog har strukits, då denna form av träffar har avvecklats under de senaste åren och
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ersatts med strategidagar. Styrdokumentet har även anpassats till det faktum att nämndsplanen
numera ingår i nämndens budgetförslag i form av en preliminär nämndsbudget och att nämndsmålen
uppdateras och fastställs efter kommunfullmäktige budgetbeslut.
Vidare har det årshjul som beskriver planering och uppföljning ersatts med två årshjul, ett som
beskriver planering och ett som beskriver uppföljning. När det gäller kommunens årshjul för
uppföljning föreslås nuvarande månadsrapporter till kommunstyrelsen med helårsprognos avseende
maj och oktober utgå. Istället ska de nämnder som i kvartalsrapporten och/eller delårsrapporten
aviserar negativ budgetavvikelse i helårsprognosen redovisa en åtgärdsplan samt en uppdaterad
helårsprognos till kommunstyrelsen. Förändringen avser att frigöra tid. Den tid som frigörs kan
istället användas för att mer långsiktigt utveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet. De nämnder
som inte har en budget i balans behöver emellertid även fortsättningsvis prioritera tid för åtgärder
samt rapportera till kommunstyrelsen. Om förutsättningarna för en nämnd plötsligt förändras har
förvaltningen ett ansvar att göra nämnden uppmärksam på detta så att nämnden ska kunna fullgöra
sitt ansvar att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Nämnderna föreslås anpassa sin ekonomiska uppföljning till det
uppdaterade årshjulet.
Slutligen har språket i styrsystemets setts över och anpassats till gällande skrivregler och rådande
språkbruk.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-09 § 57
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-02 § 196
- Protokoll från kommunstyrelsen 2020-11-18 § 132
- Gällande styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom mål, fastställt av
kommunfullmäktige 2018-06-07 § 40
Samråd
I samband med ärendets beredning har samråd skett med kommunens ledningsgrupp och internt på
kommunledningsförvaltningen.
Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets
beredning.
Maria Franzén
Utredare

Samuel Sköld
Tf. kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Författningssamlingen
Kommundirektören
Samtliga förvaltningschefer
Ekonomiavdelningen
Bilaga: Förslag till reviderat styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom måloch resultatstyrning
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INLEDNING
Hur styrs en kommun? 1
Lomma kommuns huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till
de som bor och verkar i kommunen genom livets alla skeden. Kommunen är en politiskt styrd
organisation som styrs, leds och utvecklas på olika sätt. Det sker bland annat genom organisationens
struktur, kultur och ett särskilt styrsystem som är gällande för hela organisationen. 2
Organisationens struktur motsvarar den indelning som görs av organisationen i olika politiska organ,
förvaltningar, avdelningar och enheter, vilka samtliga förtroendevalda, chefer och medarbetare
verkar inom. Det är till exempel genom strukturen som chefer ges mandat att leda verksamheten och
sina medarbetare framåt.
Organisationens kultur är den uppsättning gemensamma värderingar, attityder och normer
som finns i organisationen och som påverkar hur individer och grupper förhåller sig till varandra.
Kommunens värdegrund beskriver den kultur som ska prägla organisationen.
Styrsystemet är ett sätt att säkerställa att den politiska viljeinriktningen – såsom den uttrycks genom
de mål som de förtroendevalda beslutar om i de politiska organen – blir praktisk verklighet. Det
utgör en modell, ett verktyg och ett arbetssätt för att formulera och följa upp mål för verksamheten
på ett enhetligt och strukturerat sätt.
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I bilagan finns en ordlista med centrala begrepp i styrsystemet.
Se till exempel Mats Alvesson, Organisationskultur och ledning (2015).

Utgångspunkten i ett effektivt arbete för att styra, leda och utveckla verksamheten är att olika nivåer
av organisationen har tydliga roller och ansvar. Mycket förenklat beslutar de förtroendevalda
i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder vad som ska uppnås. Hur detta sedan ska
genomföras i det dagliga arbetet är en fråga för förvaltningsorganisationen.

Styrning i Lomma kommun
Tillitsbaserad styrning och ledning
I Lomma kommun strävar vi efter ett arbetssätt som utgår från en ledningsfilosofi baserad på tillit.
Tillit är en ledningsfilosofi som innebär att vi väljer att lita på att människor i kärnverksamheten har
kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt utan detaljstyrning och att
organisationens viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar utifrån behoven i mötet mellan
medarbetare och medborgare 3.
Att vi utgår från en ledningsfilosofi baserad på tillit innebär att Lomma kommun strävar efter att
utveckla styrningen och ledningen på ett sådant sätt att denna ledningsfilosofi genomsyrar hela
verksamheten. I likhet med Tillitsdelegationen 4 definierar Lomma kommun tillitsbaserad styrning och
ledning på följande sätt:
”Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på
verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera
samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga,
integritet och hjälpvillighet”. 5
I enlighet med de principer för tillitsbaserad styrning och ledning som Tillitsdelegationen har
utarbetat ska följande principer vara vägledande för styrningen och ledningen i Lomma kommun 6:
Medborgarens upplevelse i centrum – Vi sätter medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och
försöker förstå vad medborgaren sätter värde på.
Positiva förväntningar – Vi strävar efter att ha positiva förväntningar och väljer att lita på att de vi
samarbetar med har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt.
Öppenhet – Vi strävar efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och
respektera kritik.
Nära stöd – Vi säkerställer ett verksamhetsnära, serviceinriktat och kvalificerat professionellt,
administrativt och psykosocialt stöd i kärnverksamheten.
Delegering – Vi delegerar befogenheter och mandat och välkomnar medbestämmande.

Bringselius 2018
Tillitsdelegationen var verksam mellan åren 2016–2020. Delegationens arbete resulterade i sju statliga
utredningar. Bland annat forskningsantologin Styra och leda med tillit: forskning och praktik (SOU 2018:38) och
huvudbetänkandet Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn
(SOU 2018:247).
5
SOU 2018:38; SOU 2018:47
6
Sveriges kommuner och regioner (SKR) är positiv till tillitsbaserad styrning och ledning och Tillitsdelegationens
sju vägledande principer för ledning och styrning. För närmare information se:
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/organiserastyraochledastyrochledningssys
tem/styraforresultat/tillitsbaseradstyrning.46668.html
3
4

Helhetsansvar (medledarskap) – Vi uppmuntrar alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar
för helheten och samverka över gränser.
Kunskap och ständigt lärande – Vi prioriterar kunskapsutveckling, ständigt lärande och en praktik
baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Mål- och resultatstyrning
För att säkerställa att kommunen arbetar på ett målmedvetet och kostnadseffektivt sätt, och att
verksamheten utvecklas på ett sätt som gör att kvalitén ökar i den service och de tjänster som
kommunen erbjuder medborgare och brukare, arbetar Lomma kommun med att leda, följa upp och
utveckla verksamheten genom mål- och resultatstyrning.
Att styra mot resultat handlar i grunden om att sätta upp mål som beskriver vad kommunen vill
åstadkomma och att få organisationen att sträva mot att uppnå dessa mål. Begreppet resultat står
för att de tjänster som levereras utförs på ett sådant sätt att det ur medborgarnas eller brukarnas
perspektiv har skapats ett mervärde och god kvalitet i mötet med kommunens verksamhet.
Vid mål- och resultatstyrning är det viktigt att både formulera relevanta mål och att skapa förankring
av målen, då detta är en förutsättning för att målen ska bli styrande och få effekt i verksamheten. För
att styra mot resultat är det även viktigt att lägga fokus på att löpande följa upp och analysera hur väl
kommunen lyckas uppnå de fastställda målen.
Genom att kontinuerligt analysera verksamhetens resultat går det att säkerställa att organisationen
arbetar på ett målmedvetet och kostnadseffektivt sätt. Då blir det möjligt för förtroendevalda, chefer
och medarbetare att tillsammans förbättra och utveckla verksamhetens inriktning och arbetssätt
så att kvalitén ökar. Utvärdering – det vill säga en mer djupgående analys och värdering av huruvida
insatserna fått de avsedda effekterna – är också ett viktigt underlag för verksamhetsutveckling.
Uppföljning och utveckling utgör därmed två dimensioner av mål- och resultatstyrning, vilka
kompletterar varandra.
Arbetet med mål- och resultatstyrning är en del av Lomma kommuns ordinarie budgetprocess.
Lomma kommuns budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens
nämnder och anger inriktningen för verksamheten genom mål och ekonomi. I enlighet med
kommunallagen beslutar kommunfullmäktige varje år om en budget för nästkommande år. Till
budgeten hör en plan för ekonomin, vilken avser de kommande tre åren efter budgetåret. 7
Budgeten skapar förutsättningar för att planera och styra vad verksamheten ska uppnå och vilka
ekonomiska medel som finns tillgängliga för detsamma. Så långt det är möjligt ska kommunens
mål- och budgetprocess vara integrerad, vilket innebär att arbetet med den verksamhetsmässiga och
den ekonomiska styrningen ska ske på ett sammanhållet sätt.
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Lomma kommun använder begreppet ”kommunfullmäktigeverksamhet” då nettokostnaderna
fastställs per KF-verksamhet och anslag ges för driftsbudgeten.

Om styrsystemet
Genom Lomma kommuns styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom måloch resultatstyrning skapas förutsättningar för att använda kommunens resurser på ett effektivt
sätt och tillhandahålla tjänster av god kvalité till medborgarna och brukarna. Styrsystemet syftar
både till att verksamheten ska kunna följas upp (genom att blicka bakåt) och utvecklas (genom att
blicka framåt).
Att arbeta i enlighet med styrsystemet skapar systematik, tydlighet, transparens och ett gemensamt
förhållningssätt i styrningen av verksamheten. Arbetssättet ska präglas av samverkan, dialog,
öppenhet och tillit samt ett tydligt fokus på dem som Lomma kommuns verksamhet är till för
– det vill säga medborgarna och brukarna. Insyn i verksamheten är nödvändig för att medborgarna
ska kunna utkräva ansvar och ha förtroende för kommunen som en del av ett demokratiskt och
representativt styrelseskick.
Detta dokument beskriver Lomma kommuns styrsystem för att leda, utveckla och följa upp
verksamheten genom mål- och resultatstyrning. Dokumentet innehåller riktlinjer för hur kommunen
ska tillämpa mål- och resultatstyrning. Samtliga nämnder och förvaltningar ska arbeta enligt den
modell och det arbetssätt som styrdokumentet presenterar.
Syftet med styrdokumentet är att tydliggöra spelreglerna för hur styrsystemet ska
fungera och användas av förtroendevalda, chefer och medarbetare. Genom välkända spelregler och
ett kontinuerligt arbete för att utveckla styrningen skapas förutsättningar för att organisationen ska
kunna agera sammanhållet i enlighet med den riktning som de politiska besluten anger. Genom
att roller och ansvar klargörs blir ansvarsfördelningen mellan den politiska nivån och
förvaltningsorganisationen tydlig.
Ett styrsystem är – och bör vara – i ständig utveckling. Det gäller både själva systemets utformning
och metoder för hur det på bästa sätt kan användas i den organisatoriska vardagen.
Kommunstyrelsen har därför möjlighet att årligen se över styrdokumentet och vid behov föreslå att
dokumentet revideras. Samtliga nämnder och förvaltningar har ansvar för att utveckla optimala
arbetssätt för att tillämpa styrsystemet i praktiken.

Disposition
I styrdokumentets inledande avsnitt ges en introduktion till centrala begrepp i Lomma kommuns
styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom mål- och resultatstyrning. I nästa
avsnitt definieras roller och ansvar för kommunens olika politiska organ samt

förvaltningsorganisationens chefer och medarbetare. Nästkommande avsnitt beskriver hur Lomma
kommuns styrsystem är utformat genom en målkedja med mål på olika nivåer. Detta avsnitt ger även
vägledning till vad som är viktigt att ha i åtanke när det gäller att formulera och följa upp mål och
resultat. I det följande avsnittet beskrivs hur verksamhetsstyrning kan ske i praktiken genom faserna
planera, genomföra, följa upp och förbättra. Den årligt återkommande budgetprocessen – inom
vilken målarbetet bedrivs – presenteras i det efterföljande avsnittet på ett övergripande sätt. I det
avslutande avsnittet ges slutligen en översikt över årets olika händelser inom mål- och
resultatstyrningsprocessen. I styrdokumentets appendix återfinns en ordlista över de begrepp som
används i styrsystemet.

CENTRALA BEGREPP
I styrsystemet görs en åtskillnad mellan de centrala begreppen mål, målvärden, mått och aktiviteter.

Mål
Mål har fokus på vad som ska uppnås och när, det vill säga vilket resultat eller vilka effekter som
ska åstadkommas inom en viss tidsperiod. Målen ska vara få till sitt antal och tydligt formulerade för
att få en styrande eﬀekt. De kan ha ett utvecklingsfokus på så sätt att de motsvarar områden där
kommunen behöver utvecklas eller förbättras. Att sätta upp ett mål kan också återspegla ett behov
att bibehålla en viss kvalitet i en verksamhet eller en särskild position i jämförelse med andra
kommuner.
Mål på en övergripande nivå utgör effektmål på så sätt att de anger vilka effekter som ska uppnås
i kommunens verksamhet, för medborgaren eller brukaren. Effektmål har fokus på de långsiktiga
effekter som kommunen strävar efter. De uppnås inte inom en kort tidsperiod utan effekterna
uppkommer först på längre sikt.
Några av de målnivåer som används i Lomma kommuns styrsystem utgörs av resultatmål – riktade
mål, nämndsmål och mål som sätts på verksamhetsnivå. De är tidsatta för att ett visst resultat ska
uppnås inom den angivna tidsperioden.

Målvärde och mått
Målvärdet anger själva nivån på målen, det vill säga ambitionsnivån för vad verksamheten ska uppnå
inom en viss tidsperiod. Vilket målvärde som är rimligt för ett visst mål med utgångspunkt i
ambitionerna och förutsättningarna för verksamheten utvecklas med fördel i dialog mellan
förtroendevalda och tjänstepersoner.
Ett mått är ett sätt att följa upp och mäta resultat i förhållande till de uppsatta målen. Ett enskilt
mått mäter aldrig alla aspekter av ett mål, men ger signaler om hur väl kommunen uppnår eller är på
väg att uppnå önskade resultat. Det är viktigt att använda så relevanta och träffsäkra mått som
möjligt för att kunna få en indikation på när ett mål är uppfyllt. Det är även önskvärt att kunna följa
hur måluppfyllelsen utvecklas över tid och att värdera resultatet i förhållande till andra kommuner.
Mått behöver kompletteras med en analys. Analysen inriktas på varför resultatet ser ut som det gör
och vad som orsakade resultatet, vilket möjliggör att vid behov vidta åtgärder.

Aktivitet
En aktivitet är mer konkret än ett mål och utgör en handling som bidrar till att uppfylla målen.
Aktiviteter ska vara ansvarsfördelade och tidsatta. Det resultat som uppstår när en aktivitet har
genomförts ska medverka till att målet uppfylls. Vanligtvis krävs det många olika aktiviteter för att ett
mål ska kunna uppfyllas.

ROLLER OCH ANSVAR
Vem gör vad?
Att arbeta enligt ett särskilt styrsystem innebär att olika nivåer av organisationen i Lomma kommun
ges tydliga roller och ansvar. Figur 3 illustrerar en teoretisk modell över den grundläggande roll- och
ansvarsfördelningen i en kommun.
De politiskt beslutande organen har det övergripande ansvaret för processen att styra, utveckla
och följa upp verksamheterna med hjälp av mål. De förtroendevalda styr bland annat genom att
besluta om mål och budget för hela kommunens verksamhet. Det handlar om vad som ska uppnås
och när i tiden det ska ske. Tjänstepersonerna ska sedan svara upp mot och förverkliga de
förtroendevaldas viljeinriktning såsom den uttrycks genom mål och budget. Hur verksamheten
bedrivs för att uppnå målen och av vem är en fråga för förvaltningsorganisationen.
Figuren ska betraktas som teoretisk i den meningen att den kommunala organisationens vardagliga
praktik präglas av ett ömsesidigt samspel – snarare än en strikt uppdelning och skiljelinje – mellan
politik och förvaltning. Det innebär att det kommunala uppdraget i praktiken genomförs i ett
ständigt växelspel mellan den politiska nivån och verksamhetsnivån, vilket i figuren illustreras med
hjälp av en vågrörelse mellan de båda nivåerna. Detta utrymme där politik och förvaltning
tillsammans skapar och leder kallas ibland för den ”gyllene zonen”.

Detta växelspel medför att det är centralt att föra en dialog om roller, ansvar och var skiljelinjen
ska gå i olika frågor och uppdrag. Överhuvudtaget är ömsesidig respekt och förståelse för att politiker
och tjänstepersoner har olika uppdrag och roller i en kommun en framgångsfaktor för en
organisation som vill präglas av tillit och samarbete i ett ständigt arbete för att uppnå goda resultat.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta och enda direkt folkvalda politiska organ och bestämmer
i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Kommunfullmäktige beslutar om
budget, vision och mål på övergripande nivå. Genom att anta ett reglemente för varje nämnd
avgör kommunfullmäktige vilka ansvarsområden, uppdrag och uppgifter som nämnderna har.
Genom att fastställa vision och mål styr kommunfullmäktige inriktningen på nämndernas arbete.

Kommunfullmäktige tilldelar ekonomiska resurser till nämnderna och sätter därmed ramarna för
omfattningen av deras verksamhet.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och samordna kommunens verksamhet och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska stå för ett helhetsperspektiv på
verksamheten och fungerar som ett beredningsorgan för kommunfullmäktige. Det innebär bland
annat att kommunstyrelsen samordnar och bereder utformningen av mål och de ekonomiska
ramarna för den kommunala verksamheten. Därtill står kommunstyrelsen för uppföljningen av
hela kommunens resultat avseende mål och ekonomi ur ett kommunövergripande perspektiv.

Nämnder
Varje nämnd ansvarar för den verksamhet som tillhör dess ansvarsområde, såsom det beskrivs i det
reglemente kommunfullmäktige har fastställt för nämnden. Nämnderna ska anpassa verksamheten
till de lagar och riktlinjer som gäller för verksamhetsområdet. Nämnden sätter upp mål för sin
verksamhet och ska kunna ange hur dessa bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges övergripande
mål. Nämnden ansvarar också för att följa upp och analysera vad som har åstadkommits i förhållande
till kommunfullmäktiges och respektive nämndens egna målsättningar samt vidta åtgärder om så
krävs.

Förvaltningar
Lomma kommun består av flera förvaltningar som gemensamt utgör den förvaltningsorganisation
som ska förverkliga de politiska intentionerna och genomföra kommunens verksamhet. En
förvaltning rapporterar till en eller flera nämnder, alternativt till kommunstyrelsen. Förvaltningen
ansvarar i det dagliga arbetet för att planera, genomföra, följa upp och förbättra verksamheten.
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson. Tillsammans med förvaltningscheferna
företräder och utvecklar kommundirektören verksamheten. Förvaltningscheferna deltar i
utvecklingen av kommunen i stort. Därtill ansvarar förvaltningscheferna för arbetet inom sin
förvaltning, beslutar om hur nämndsmålen ska uppnås och vilken avdelning som är ansvarig för
genomförandet.
Övriga chefer och ledare på förvaltningarna ansvarar för att leda, planera, följa upp och utveckla
verksamheten inom sitt uppdrag. De ser till att olika aktiviteter genomförs i syfte att svara
upp gentemot nämndens, styrelsens och förvaltningens mål för verksamheten.
Chefer och ledare bör involvera medarbetarna i mål- och resultatstyrningen. Det
handlar om ett ledarskap som har tillit till och tar tillvara på medarbetarnas professionella
kompetens när verksamheten planeras, följs upp och utvecklas.
Medarbetaren i Lomma kommun ansvarar för att genomföra de större aktiviteter som anges i
avdelningsplanen. Medarbetaren bidrar aktivt till planeringen, utvecklingen och uppföljningen av
verksamheten.

MÅLKEDJA
Revideras årligen.

Styrning genom mål på olika nivåer
Styrsystemet är uppbyggt av en målkedja som länkar samman mål på olika nivåer. Målkedjan
synliggör hur målsättningar från de politiska organen bryts ned och omsätts till aktiviteter i den
enskilda verksamheten. För varje nivå i kedjan förtydligas vad som ska uppnås. Abstraktionsnivån rör
sig därmed från det övergripande och idémässiga till det konkreta och handlingsorienterade.
Högst upp i målkedjan återfinns Lomma kommuns vision som beskriver ett önskvärt framtida
tillstånd för kommunen. Som ett sätt att konkretisera visionen och ange särskilt prioriterade
områden för mandatperioden fastställer kommunfullmäktige övergripande mål. Kommunfullmäktige
beslutar också om mål enligt god ekonomisk hushållning, vilka består av finansiella mål och
verksamhetsmål (riktade mål).
Utifrån kommunfullmäktiges inriktning formulerar sedan nämnderna mål som anger fokus för
arbetet inom nämndens ansvarsområde. Nämndens mål och de riktade målen från
kommunfullmäktige bryts därefter ned av förvaltningen som anger hur målen ska uppfyllas genom
olika konkreta aktiviteter under året.

FIGUR 4: Målkedjan i Lomma kommun. De gröna nivåerna i figuren beslutas av de politiska organen
medan de blå nivåerna beslutas av förvaltningarna. Figuren visar även hur länge målen gäller och
vilket organ som fastställer detsamma. KF: Kommunfullmäktige.

Målkedjans olika nivåer
Följande avsnitt innehåller en beskrivning av de olika nivåerna i styrsystemets målkedja.

Vision
• Visionen beslutas av kommunfullmäktige.
Visionen anger det önskvärda framtida tillståndet för Lomma kommun som samhälle. Den visar
vilken färdriktning kommunens utveckling ska ta utifrån ett långsiktigt perspektiv. Visionen utgör
en politisk viljeinriktning från kommunfullmäktige. I samband med en ny mandatperiod sker en
översyn av den befintliga visionen.
Lomma kommuns vision är styrande och gäller för samtliga nämnder och förvaltningar. Kommunen
har en gemensam vision som ska fungera motiverande och sammanhållande för organisationen.
Dess visionära – och nästintill utopiska – karaktär innebär att den inte är möjlig att uppnå.
Den utgör istället en ledstjärna, skapar framförhållning och är vägledande för formuleringen av
mål på lägre nivåer.

Övergripande mål
• De övergripande målen beslutas av kommunfullmäktige i början av en ny mandatperiod.
Kommunfullmäktige formulerar övergripande mål av särskild betydelse för kommunens verksamhet
och utveckling. Dessa verkar i visionens riktning och utgör viktiga områden av strategisk
karaktär för den innevarande mandatperioden. På kommunfullmäktigenivå läggs därmed fokus på
vad som är gemensamt och prioriterat för kommunen under mandatperioden. Samtliga
nämnder ska utifrån sitt ansvarsområde bidra till uppfyllandet och verka utifrån de övergripande
målen.
De övergripande målen ska beskriva hur kommunen ska förflytta sig från ett nuläge till ett nyläge.
Målen ska vara få till sitt antal för att få en styrande effekt och ska beskriva vad som ska uppnås
och vad effekterna ska bli. De utgör så kallade effektmål.
De övergripande målen formuleras utifrån kommunens vision, politiska ambitioner,
nulägesbeskrivning, omvärldsanalys samt vilka trender och tendenser som kan tänkas påverka
kommunen framöver. I samband med årsredovisningen görs en samlad kvalitativ bedömning av
nämndernas arbete i riktning mot den viljeinriktning som de övergripande målen anger. De
övergripande målen revideras i samband med en ny mandatperiod.

Mål enligt god ekonomisk hushållning
• Kommunstyrelsen bereder förslag till mål enligt god ekonomisk hushållning.
Kommunfullmäktige beslutar om desamma.
Mål enligt god ekonomisk hushållning avser både finansiella mål och verksamhetsmål. Kommunen
ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Begreppet ”god
ekonomisk hushållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Mål enligt
god ekonomisk hushållning fastställs på lång sikt i kommunens ”Riktlinjer för god ekonomisk

hushållning”. Dessa riktlinjer fastställer principer för god ekonomisk hushållning och avser det
strategiska mer långsiktiga perspektivet. Målen fastställs även på kort sikt i det årliga budgetbeslutet.
Dessa ska i möjligaste mån vara sådana att de uppfyller målen i riktlinjerna. God ekonomisk
hushållning uppnås när såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen huvudsakligen är
uppfyllda.

Finansiella mål

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv utgår ifrån att ekonomin är en restriktion
för verksamhetens omfattning och att varje generation själv måste bära kostnaderna för servicen
som den konsumerar. Det senare innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en
tidigare generation förbrukat. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste
det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

Verksamhetsmål (riktade mål)

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Utifrån de övergripande
målen sätter kommunfullmäktige riktade mål till en eller flera nämnder. De riktade målen har en
särskild betydelse då de utgör en direkt beställning från kommunfullmäktige till ansvarig nämnd.
Syftet är att åstadkomma en förflyttning på områden där kvaliteten behöver öka och fokus ska vara
på vilka resultat som ska uppnås.
Ett riktat mål är precist till sin karaktär och anger vad som ska åstadkommas på ett visst område eller
i en viss verksamhet. De utgör resultatmål. Kommunfullmäktige anger när i tid nämnden ska ha
uppfyllt det riktade målet. Det kan variera i tidsspann från ett till fyra år.
När en nämnd har fått ett riktat mål tilldelat sig anger nämnden hur den ska ta sig an målet under
den tidsperiod som målet omfattar. Nämnden ska också specificera på vilket sätt som det riktade
målet ska följas upp.
De riktade målen ska vara få till antalet och ses över årligen av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har – i enlighet med sin ordinarie beredningsfunktion till fullmäktige – en
beredande roll i denna process.
Uppföljning av de riktade målen sker genom nämndens rapportering till kommunfullmäktige i
samband med delårsrapport och årsredovisning. Nämnden såväl som kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige bedömer i vilken mån det riktade målet har uppfyllts.

Nämndsmål
• Nämnderna föreslår nämndsmål som sedan bereds av kommunstyrelsen och fastställs av
kommunfullmäktige.
De mål som finns för en nämnds verksamhet utgörs både av ett eventuellt riktat mål från
kommunfullmäktige och av nämndens egna mål.
Om en nämnd har fått ett riktat mål från kommunfullmäktige tilldelat till sig ska det tydligt framgå i
den preliminära nämndsbudgeten. De mål nämnden själv formulerar kallas för nämndsmål.
Nämndsmålen beskriver vilket resultat som nämnden ska åstadkomma för att bidra till att de
övergripande målen uppfylls. De utgörs även av övriga mål som nämnden vill prioritera utifrån sitt

ansvarsområde enligt reglemente och lagstiftning etcetera. Nämndsmålen ska utgöra tydliga mål för
de verksamheter som nämnden ansvarar för. De anger vad som ska uppnås och ska vara riktade mot
dem som nämndens verksamhet är till för. De utgör resultatmål.
När nämnden formulerar sina förslag till nämndsmål ska hänsyn tas till övriga mål (nationella) och
relevanta styrdokument (kommunala). Nämndsmålen och syftet med dessa beskrivs i den
preliminära nämndsbudgeten. Målen ses över årligen och revideras vid behov. Nämndsmålen ska
vara få till sitt antal för att få till stånd en tydlig styrning. Det ska framgå vad som krävs för att målen
ska vara uppfyllda och hur uppföljning ska göras. Målen ska ha högst två till tre mått kopplade till sig
och dessa kan vara av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Måtten ska ha fokus på att mäta hur
kvalitén ökar i de tjänster och den service som kommunen erbjuder. Nämnden följer upp målen
löpande och rapporterar till kommunfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning.
Efter det att nämnderna har lämnat förslag till nämndsmål bereder kommunstyrelsen målen i
enlighet med sin ordinarie beredningsfunktion. Kommunfullmäktige fastställer slutligen
nämndsmålen i samband med budgetbeslutet, i enlighet med kommunfullmäktiges grundläggande
roll och överordnade ställning i kommunen. Syftet är att säkerställa att nämndsmålen ligger linje med
kommunfullmäktiges viljeinriktning, såsom den uttrycks i visionen, de övergripande målen och de
riktade målen. Därmed skapas förutsättningar för att målkedjan hänger samman och att målen får
genomslag i praktiken. De fastställda nämndsmålen ingår därefter i nämndens definitiva beslut om
nämndsbudget.

Verksamhetsplan
• Verksamhetsplanen beslutas av förvaltningschef efter hörande av
berörd nämnd.
Verksamhetsplanen består av de aktiviteter som förvaltningen ska genomföra under året för att
målen ska uppnås. Verksamhetsplanen beskriver på ett konkret sätt hur målen
ska uppnås.
Det ska tydligt framgå i planen vad som ska göras (aktiviteter), var uppdraget eller aktiviteten
kommer ifrån (uppdragsgivare), vilken avdelning eller enhet som är ansvarig för att genomföra
aktiviteten (ansvar) och när den ska vara klar (tid). Verksamhetsplanen ska också sättas i relation till
de resurser verksamheten har till sitt förfogande och övriga förutsättningar.
Varje förvaltningschef ansvarar för att utarbeta och fastställa en verksamhetsplan efter
hörande av berörd nämnd. Det finns en möjlighet för förvaltningschefen att sätta
verksamhetsspecifika mål. Verksamhetsplanen ska dessutom beskriva andra typer av mål som
förvaltningen ska arbeta med, till exempel nationella mål. Det ska även framgå om verksamheten ska
anpassas till förändrad lagstiftning eller andra nya förutsättningar.

Avdelningsplan
• Avdelningsplanen beslutas av avdelningschef efter godkännande av
dennes närmaste chef.
En avdelningsplan beskriver verksamhetens fokus för aktuellt år. Den anger hur avdelningen

bidrar till att genomföra verksamhetsplanen. Den specificerar även övriga aktiviteter under året. Det
finns dessutom en möjlighet att utveckla planer på enhetsnivå.
Om ett nämndsmål är direkt riktat till en avdelning ska det finnas beskrivet i avdelningsplanen. Det
finns möjlighet att sätta specifika mål för verksamheten. Det ska tydligt framgå i planen vad som ska
göras (aktiviteter), var uppdraget eller aktiviteten kommer ifrån (uppdragsgivare), vem på
avdelningen som är ansvarig för att genomföra aktiviteten (ansvar) och när den ska vara klar (tid).
Avdelningsplaner utvecklas av ansvarig chef och förankras hos dennes närmaste chef. Planerna är
ett bra verktyg för chefer när det gäller att leda, styra och planera sin verksamhet. En utvecklad
avdelningsplan skapar tydlighet för medarbetarna kring vad som ska uppnås under året och är ett
verktyg för dialog om detsamma.

STYRHJUL
Arbetsprocess

Lomma kommuns arbetsprocess inom styrsystemet utgår ifrån ett styrhjul som är baserat på den
så kallade PDSA-cykeln,4 vilken utgör en grundmodell för ett ﬂertal styr- och ledningssystem
i offentlig verksamhet. I kommunens styrhjul används begreppen planera, genomföra, följa upp och
förbättra. Genom att organisationen arbetar systematiskt med styrhjulets fyra faser skapas
förutsättningar för goda resultat i verksamheten. I nästkommande avsnitt presenteras Lomma
kommuns årshjul för planering och uppföljning som utgår från dessa fyra faser.

Planera

Planering sker utifrån mål, medel och resultat. I planeringsfasen sätter kommunfullmäktige
och nämnderna mål för verksamheten samt avsätter resurser till densamma. Respektive nämnd
utarbetar ett budgetförslag i form av en preliminär nämndsbudget som även innefattar förslag till
nämndsmål. Utgångspunkten för budgetförslaget är kommunfullmäktiges övergripande och riktade
mål samt ekonomiska ramar för nämndernas verksamhet.
Under budgetberedningen bereder kommunstyrelsen kommunens totala budget inklusive mål enligt
god ekonomisk hushållning samt nämndsmål. Kommunfullmäktige fastställer sedan kommunens
budget och mål och därefter antar respektive nämnd sin nämndsbudget. Förvaltningarna kan sedan
ta vid och beskriva vad verksamheten avser att göra för att bidra till att de riktade målen och
nämndsmålen blir uppfyllda.

Genomföra
Under denna fas bedrivs verksamheten och olika aktiviteter genomförs i enlighet med nämndens mål
och förvaltningens uppdrag. Respektive chef ansvarar för att den verksamhet som bedrivs ligger i
linje med de upprättade mål och den budget som formulerades under planeringsfasen.
Att genomföra en rad aktiviteter betyder inte per automatik att ett mål blir uppfyllt. Det är därför
viktigt att löpande följa upp, analysera och kvalitetssäkra genomförandet och bedöma om ytterligare
aktiviteter behövs. Att arbeta med att bryta ner mål och planera aktiviteter som kan bidra till
deras förverkligande ökar förutsättningarna för ett genomförande som fungerar väl.

Följa upp
Under uppföljningsfasen följs resultaten i verksamheten upp. Det är i denna fas som eventuella
avvikelser rapporteras i förhållande till de ursprungliga planerna. Uppföljningen syftar
till att samtliga nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige regelbundet ska få information
om vad som händer i verksamheten och om huruvida det är nödvändigt att vidta eventuella åtgärder.
Uppföljningen ligger även till grund för den fas som syftar till förbättring av verksamheten.
Nämnderna redovisar till kommunstyrelsen vid ett antal tillfällen per år utfall och helårsprognos med
avseende på mål och budget. Kommunstyrelsen sammanställer för kommunfullmäktiges räkning en
rapport för hela kommunens verksamhet. Rapportering sker till kommunstyrelsen i form av
kvartalsrapport, delårsrapport och årsredovisning. Till kommunfullmäktige sker rapportering i form
av delårsrapport och årsredovisning.
Om en nämnd aviserar en helårsprognos som bedöms avvika negativt från budget i samband med
kvartalsrapport eller delårsrapport, ska nämnden lämna en uppdaterad prognos per den 31/5
och/eller 31/10 till kommunstyrelsen. Till prognosen ska även en uppdaterad åtgärdsplan bifogas.
Mål enligt god ekonomiska hushållning – finansiella mål och verksamhetsmål (riktade mål) – samt
nämndsmål följs upp i delårsrapporten samt i årsredovisningen. I årsredovisningen följs även de
övergripande målen upp. Nämnderna följer löpande sin verksamhet och avgör själva hur ofta och i
vilken omfattning verksamheten ska följas upp i den egna nämnden.
Ytterligare ett sätt att följa verksamheten är genom intern kontroll som syftar till att hantera
eventuella risker som kan hindra kommunen att nå målen. De interna kontrollmomenten ska vara

integrerade i verksamhetens löpande arbete. Kommunstyrelsen och nämnderna tar årligen fram en
plan för intern kontroll som följs upp och analyseras i samband med bokslut och årsredovisning. 8

Förbättra
Att åskådliggöra bakomliggande orsaker till verksamhetens resultat och initiera förbättringar är
centralt för att utveckla kommunens verksamhet. Under förbättringsfasen analyseras resultaten
genom bland annat bedömningar och jämförelser. Olika förbättringsområden, behov och önskemål
identiﬁeras och en prioritering görs utifrån de resurser som finns till förfogande.
Att arbeta med ständiga förbättringar förutsätter en nära dialog mellan dels den politiska nivån och
förvaltningsorganisationen, dels mellan medarbetare och chefer. En metod är också medborgar- och
brukardialog i syfte att fånga upp önskemål, behov och synpunkter på kommunens utveckling
och dess verksamhet. Om sådan dialog initieras är det av yttersta vikt att på förhand precisera ett
tydligt syfte och avgöra hur de synpunkter som kommer in ska tas om hand samt hur återkoppling
till deltagarna ska ske.
Som stöd i förbättringsfasen kan en analysmodell användas som ger vägledning i bedömningen av
verksamhetens resultat och för att göra jämförelser med andra. Analysmodellen syftar till att hitta
verksamhetens utvecklingsområden och vilka åtgärder som ska genomföras om måluppfyllelsen inte
är tillfredsställande.

8

För närmare information se reglemente och anvisningar för intern kontroll.

DETTA HÄNDER UNDER ÅRET

ORDLISTA
Det är viktigt att vara noga med vilka begrepp som används i olika sammanhang när vi kommunicerar
gällande styrning av verksamheten. Därför finns i denna bilaga en ordlista med ett urval av några av
de centrala begreppen.
Aktivitet: En handling som bidrar till att uppfylla nämnden eller verksamhetens mål. Aktiviteter ska
vara konkreta, ansvarsfördelade och tidsatta.
Anvisningar: Av kommunstyrelsen fastställda generella regler för hur verksamheten ska bedrivas.
Avdelningsplaner: Beskriver respektive avdelnings fokus för verksamheten under året och innehåller
en översikt över de aktiviteter som ska genomföras för att bidraga till uppfyllandet av nämndens mål
och förvaltningens verksamhetsplan.
Budget: Kommunfullmäktige fastställer årligen en budget för nästkommande år med tillhörande
plan för ekonomin för ytterligare tre år. Utgör det övergripande och överordnade styrdokumentet för
kommunens nämnder och anger inriktningen för verksamheten genom mål och ekonomi.
Budgetramar: Av kommunstyrelsen tilldelat budgetutrymme inför respektive nämnds arbete med att
upprätta förslag på budget i form av preliminär nämndsbudget.
Delårsrapport: En uppföljning av ekonomi och verksamhet som avser perioden januari-augusti. I
kvartals- och delårsrapporten ska en analys göras av periodens utfall per nämnd och KF-verksamhet.
Rapporten ska även innehålla en prognos för helåret.
God ekonomisk hushållning: Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning
i sin verksamhet. 9 Mål enligt god ekonomisk hushållning avser både finansiella och verksamhetsmål
(riktade mål) som kommunfullmäktige antar.
Intern kontroll: Process för att säkerställa att nämnden och förvaltningen driver en ändamålsenlig
verksamhet genom kontroller och granskning av verksamheten.
Kommunfullmäktigeverksamhet (KF-verksamhet): Begrepp som används då anslag ges för
driftbudgeten. En nämnd kan bestå av en eller flera kommunfullmäktigeverksamheter.
Kommunfullmäktige fastställer nettokostnaderna per kommunfullmäktigeverksamhet.
Kvartalsrapport: En uppföljning av ekonomi och verksamhet och avser perioden januari-mars. I
kvartals- och delårsrapporten ska en analys göras av periodens utfall per nämnd och KF-verksamhet.
Rapporten ska även innehålla en prognos för helåret.
Mål: Mål anger vad som ska uppnås – vilka resultat eller effekter som ska åstadkommas – inom en
viss tidsperiod. Mål finns på olika nivåer i organisationen.
Målkedja: Beskriver hur mål bryts ned i en kedja från kommunfullmäktiges övergripande mål till mål
på nämnds- och verksamhetsnivå.
Mål- och resultatstyrning: Ett sätt att styra offentlig verksamhet som lägger fokus på resultat genom
att jämföra utfall med de fastställda målen.
9

Se kommunallagen (2017:725) 11 kap. 1 §.

Målvärde: Anger själva nivån på målen, det vill säga ambitionsnivån för vad verksamheten vill uppnå
inom en viss tidsperiod.
Mått: Mått som används för att kunna mäta och följa upp måluppfyllelse.
Nämndsbudget: Den preliminära nämndsbudgeten utgör nämndens budgetförslag och inkluderar
förslag till nämndsmål. Den fastställs i maj-juni och utgör därefter ett underlag för kommunstyrelsens
beredning av kommunens totala budget. Nämndsbudgeten fastställs definitivt av nämnden efter det
att kommunfullmäktige har fastställt kommunens budget. Budgeten indelas i relevanta
verksamhetsområden av relevans och politiskt intresse under respektive KF-verksamhet.
Nämndsmål: Anger vilket resultat som ska uppnås inom den verksamhet som nämnden ansvarar för
enligt de övergripande mål och det reglemente som kommunfullmäktige har antagit.
PDSA-cykeln: Står för plan, do, study, act och är en modell för systematiskt förbättringsarbete.
Reglemente: Ett grundläggande dokument för kommunstyrelsens eller nämndernas verksamhet som
bland annat anger ansvarsområde och beslutskompetens. Fastställs av kommunfullmäktige.
Riktat mål: Ett verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning som är riktat till en nämnd.
Riktlinjer: Regler som fastställs av kommunstyrelsen eller nämnd.
Styrsystem: Utgör en modell för att samordna ledning och styrning, exempelvis mål- och
resultatstyrningen inom en kommun.
Verksamhetsberättelse: Rapport från respektive nämnd som beskriver årets resultat i förhållande
till uppsatta mål.
Verksamhetsplan: Beskriver förvaltningens fokus under året och de aktiviteter som förvaltningen ska
genomföra för att målen i nämndsbudgeten ska uppnås.
Vision: Beskriver det önskvärda framtida tillståndet för Lomma kommun som samhälle och vilken
färdriktning kommunen ska ta i ett långsiktigt perspektiv. Visionen fastställs av kommunfullmäktige.
Värdegrund: Beskriver den kultur som ska känneteckna hur chefer och medarbetare i
organisationens dagliga arbete ska förhålla sig till och bemöta varandra, invånare, brukare och andra
intressenter.
Årsredovisning: Utgör en uppföljning av hela kommunens räkenskaper och måluppfyllelse för året
som har gått.
Övergripande mål: Mål som verkar i visionens riktning och som utgör viktiga områden av strategisk
karaktär för mandatperioden. Fastställs av kommunfullmäktige.
Gav insatsen
den väntade
e
och verksamhetsmässigt

RESULTAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS AU § 196

s. 8 (9)

2020-12-02

KS KF/2020:227 - 003

Diskussion angående utkast till styrsystem samt mål- och
budgetprocessen
Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar utvecklingsledaren Elin Westerberg en
redogörelse för utkastet till nytt styrsystem samt mål- och budgetprocessen vartefter
arbetsutskottet diskuterar detsamma.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommundirektören att under tiden
nytt styrsystem tas fram arbeta utifrån de planerade nya styrformerna/nya
arbetssättet.
______________________
Sändlista:
Kommundirektören

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 132

s. 8 (42)

2020-11-18

KS KF/2020:227 - 003

Uppdrag avseende revidering av kommunens styrsystem samt mål- och
budgetprocess
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2018-06-07, § 40, ett nytt styr- och kvalitetssystem för
Lomma kommun. Syftet med det nya styr- och kvalitetssystemet var att förtydliga
målkedjans olika nivåer samt att i allt högra grad integrera målstyrningsarbetet med
den ordinarie budgetprocessen i kommunen. Syftet var att i förlängningen skapa en
sammanhållen process för mål respektive resurstilldelning till verksamheterna.
Kommundirektören lämnar i skrivelse 2020-09-30 följande yttrande:
Ett styrsystem är – och bör vara – i ständig utveckling. Genom att utveckla hur den kommunala
organisationen styrs blir det möjligt att använda resurser på ett smartare sätt och tillhandahålla
tjänster med hög kvalitet till invånare och brukare. I samband med att styrsystemet
implementerats i verksamheterna testas styrsystemets funktion i praktiken. Under detta arbete
har ett antal förbättringsfaktorer identifierats som gör att mål- och budgetprocessen bör ses över
inför nästkommande år.
Syftet och de slutliga effekterna som den reviderade mål- och budgetprocessen hoppas uppnå är
flera. Bland annat handlar det om att arbeta smartare, tydliggöra ansvarsrollerna samt arbeta mot
en strategisk och genomarbetad målbild som i slutändan ska skapa värde för organisationen och
de vi arbetar för.
Uppdraget är därmed uppdelat i två delar, där den ena delen fokuserar på mål-och
budgetprocessen. Den andra delen avser att uppdatera styrsystemet i enlighet med den nya måloch budgetprocessen men även förfina och se över styrsystemets innehåll.

Kommundirektören föreslår därmed att kommunstyrelsen ska besluta följande:
‒
‒

att ge kommundirektören uppdraget att se över styrsystemet
att ge kommundirektören uppdraget att revidera den nuvarande mål- och
budgetprocessen

I samband med beredningen av ärendet har samråd skett med samtliga
förvaltningschefer.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-07, § 167.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-07 § 167
‒ Skrivelse 2020-09-30 från kommundirektören

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2020-11-18

Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att återkomma till
kommunstyrelsen med förslag på reviderad mål- och budgetprocess.
______________________
Sändlista
Samtliga förvaltningschefer

Utdragsbestyrkande

s. 9 (42)

Gällande

Kommunfullmäktige
2022-05-05
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Ärende

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum
2022-04-20

KS AU § 92

KS KF/2021:21

Ingående av nytt samverkansavtal med Burlövs kommun, Kävlinge kommun och
Staffanstorps kommun om tillhandahållande av tjänster avseende
överförmyndarverksamheten

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-16, § 23, att uppdra till förvaltningen att i samarbete med
Burlövs kommun, Kävlinge kommun och Staffanstorps kommun ta fram ett nytt samverkansavtal om
tillhandahållande av tjänster avseende överförmyndarverksamheten som ska börja gälla 2023-01-01.
Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med de övriga samverkanskommunerna tagit fram
ett förslag till nytt avtal. Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-04-13 för ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2022-04-13 från kommunledningsförvaltningen
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-02-16 § 23
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-01-27 § 7
- Nu gällande samverkansavtal om tillhandahållande av tjänster avseende
överförmyndarhandläggning
Beslut:
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta att Lomma kommun ska ingår samverkansavtal med Burlövs
kommun, Kävlinge kommun och Staffanstorps kommun om tillhandahållande av tjänster
avseende överförmyndarverksamheten i enlighet med föreliggande förslag till avtal. Det nya
avtalet börjar gälla 2023-01-01, under förutsättning att samtliga samverkanskommuner
beslutar att godkänna avtalet.
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta att kommundirektören bemyndigas att underteckna
samverkansavtalet.

_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2022-04-13

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kansliavdelningen
Vår referens: Maria Franzén
Telefon: 040-641 10 00
E-post: maria.franzen@lomma.se
Diarienummer: KS KF/2021:21

Förslag till ingående av nytt samverkansavtal med Burlövs kommun, Kävlinge
kommun och Staffanstorps kommun om tillhandahållande av tjänster avseende
överförmyndarverksamheten
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
-

Lomma kommun ingår samverkansavtal med Burlövs kommun, Kävlinge kommun och
Staffanstorps kommun om tillhandahållande av tjänster avseende överförmyndarverksamheten i
enlighet med föreliggande förslag till avtal. Det nya avtalet börjar gälla 2023-01-01, under
förutsättning att samtliga samverkanskommuner beslutar att godkänna avtalet.

-

Kommundirektören bemyndigas att underteckna samverkansavtalet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-16, § 23, att uppdra till förvaltningen att i samarbete med
Burlövs kommun, Kävlinge kommun och Staffanstorps kommun ta fram ett nytt samverkansavtal om
tillhandahållande av tjänster avseende överförmyndarverksamheten som ska börja gälla 2023-01-01.
Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med de övriga samverkanskommunerna tagit fram
ett förslag till nytt avtal. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att Lomma kommun ska ingå nytt samverkansavtal i enlighet med föreliggande förslag till
avtal.
Bakgrund/Analys
Lomma kommun ingick år 2014 ett samverkansavtal med Burlövs kommun, Kävlinge kommun och
Staffanstorps kommun om tillhandahållandet av tjänster avseende överförmyndarhandläggning.
Avtalet började gälla 2015-01-01 och förlängs med fyra år i taget om inte avtalet sägs upp senast 18
månader innan avtalets utgång.
Mot bakgrund av förändrad lagstiftning och ett ökat antal ärenden beslutade kommunstyrelsen
2021-01-27, § 7, att uppdra till förvaltningen att säga upp nuvarande samverkansavtal om
tillhandahållandet av tjänster avseende överförmyndarhandläggning. Kommunstyrelsen beslutade
vidare att göra en formell framställan till kommunstyrelsen i Burlövs kommun, Kävlinge kommun och
Staffanstorps kommun med förslag till nytt avtal som inkluderade en utökning med två
heltidstjänster. Samtliga samarbetskommuner meddelade därefter att de inte önskade ingå nytt
samverkansavtal i enlighet med förslaget. Efter detta har dialog mellan samverkanskommunerna
pågått, varpå kommunerna kommit överens om att förhandla fram ett nytt samverkansavtal som kan
börja gälla 2023-01-01.
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Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-16, § 23, att återkalla sitt beslut från 2021-01-27, § 7, om
uppdrag till förvaltningen att säga upp nuvarande samverkansavtal om tillhandahållande av tjänster
avseende överförmyndarhandläggning. Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra till
förvaltningen att i samarbete med de övriga kommunerna ta fram ett nytt avtal som ska börja gälla
2023-01-01.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-02-16 § 23
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-01-27 § 7
- Nu gällande samverkansavtal om tillhandahållande av tjänster avseende
överförmyndarhandläggning
Samråd
I samband med ärendets beredning har samråd skett intern på kommunledningsförvaltningen.
Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets
beredning.

Maria Franzén
Utredare

Eva-Lena Sanderberg
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommundirektören
Förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen
Burlövs kommun
Kävlinge kommun
Staffanstorpskommun
Bilaga: Förslag till ”Avtalssamverkan överförmyndarverksamhet”
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Avtalssamverkan överförmyndarverksamhet
Detta avtal reglerar av parterna överenskommen gemensam organisation för handläggning av
överförmyndarärenden. Avtalet är upprättat med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen, KL.
Uppdragsgivarnas övergripande och yttersta ansvar för överförmyndarverksamheten enligt gällande
lagstiftning kan inte överlåtas och har inte genom detta avtal överlåtits till uppdragstagaren.

§ 1 Part
Detta avtal har upprättats mellan Lomma kommun organisationsnummer 212000-1066, Kävlinge
kommun organisationsnummer 212000-1058, Burlövs kommun organisationsnummer 212000-1025
och Staffanstorps kommun organisationsnummer 212000- 1017. Lomma kommun är i detta avtal
uppdragstagare, och övriga kommuner är uppdragsgivare.

§ 2 Syfte
Parterna är eniga om att samverkan i gemensam drift är ett bra sätt att utveckla och stärka
överförmyndarverksamheten till gagn för kommunernas medlemmar. Syftet med gemensam drift är
att minska sårbarheten, skapa en effektiv och rättssäker hantering, uppnå kostnadseffektivitet och
sörja för ett nära ledarskap, genom att använda resurser gemensamt.

§ 3 Gemensamma åtaganden
Samtliga parter utser överförmyndare och ersättare för denne, alternativt överförmyndarnämnd,
som delegerar rätten att fatta beslut på överförmyndarens vägnar till tjänstemän i
handläggarorganisationen. Handläggarorganisationen skall utföra de uppgifter som ankommer på
överförmyndaren/överförmyndarnämnden i respektive kommun och som har delegerats till
tjänsteman i handläggarorganisationen.
Samtliga parter förbinder sig vidare att:
•

Upprätta den delegation som krävs från vald överförmyndare och ersättare till
tjänstepersonerna i den gemensamma organisationen.

•

Ansvara för att fattade beslut av överförmyndare, avseende till exempel styrdokument,
delegationsordning, verksamhetsplan, intern kontroll och dokumenthanteringsplan,
protokollförs och kommuniceras med den gemensamma organisationen.

•

Vara den gemensamma organisationen behjälplig vid rekrytering av ställföreträdare.

•

Tillämpa de gemensamma rutiner, blanketter och liknande som upprättas av den
gemensamma organisationen.

•

I respektive kommun slutarkivera ärenden som avslutats för mer än tre år sedan.

•

Utse en styrgrupp med en representant från varje samverkanskommun för årlig uppföljning
av verksamheten.

§ 4 Uppdragstagarens åtaganden
Lomma kommun ansvarar såsom uppdragstagare för den gemensamma handläggarorganisationen.
Handläggarorganisationen ska utföra följande uppgifter:
•

Uppgifter som delegerats till handläggare i Lomma kommun enligt 19 kap 14 § FB.

•

Inom ramen för delegationen ansvara för överförmyndarens tillsynsverksamhet över gode
män, förvaltare och förmyndare enligt 16 kap FB.

•

I ärenden som faller utanför beslutsdelegationen skall handläggarorganisationen, efter
föredragning av ärendet, lägga fram förslag till beslut och svara för dokumentationen.

•

Handläggarorganisationen ansvarar för den löpande administrationen inklusive all erforderlig
dokumentation i personakter, register och diarieföring.

•

Handläggarorganisationen fattar beslut om arvoden och kostnadsersättningar åt gode män
och förvaltare enligt respektive överförmyndares riktlinjer. Arvoden och
kostnadsersättningar utbetalas därefter av samverkanskommunen.

•

Rekrytering och utbildning av ställföreträdare.

•

Samverkan med överförmyndaren/överförmyndarnämnden i respektive kommun.

•

Framtagande av informationsmaterial och blanketter.

•

Verka för en ökad digitalisering genom utveckling av digitala tjänster.

•

Att varje arbetsdag ha öppet för allmänheten minst två timmar.

•

Tillse att arkivering och förvaring av avslutade ärenden från den senaste treårsperioden samt
pågående ärenden sker i Lomma.

Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. Uppdragstagaren ska se till att
uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som uppdragsgivarna har bestämt för
verksamheten samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för uppgifterna.

§ 5 Avgränsningar
Av 19 kap 14 § föräldrabalken (FB) framgår att överförmyndare kan delegera beslutanderätt i alla
ärenden utom framställning eller yttrande till kommunfullmäktige, beslut om att entlediga eller skilja
en god man eller förvaltare från uppdrag, beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
eller föreläggande av vite. Finner den som fått rätt att besluta med stöd av delegation att samtycke,
tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande av god man eller förvaltare i ett visst fall inte
bör meddelas eller beslutas, eller anser han/hon att frågan är tveksam, ska ärendet hänskjutas till
överförmyndaren/överförmyndarnämnden.

§ 6 Uppdragsgivarnas åtagande
Uppdragsgivare ska
• ansvara för upprättande av beslutsförslag och föredragning av ärenden inför uppdragsgivarens
arbetsutskott eller nämnd, i fråga om ärenden där beslutanderätten inte delegerats.
• vid förfrågan tillhandahålla lokal för besök/samtal som genomförs hos uppdragsgivaren.

§ 7 Arbetsgivaransvar
Handläggarorganisationen har sitt arbetsställe och säte i Lomma. Uppdragstagaren är arbetsgivare
för den personal som utför uppdrag som regleras i avtalet och är ytterst ansvarig för sin personals
arbetsmiljö och arbetsvillkor. Uppdragstagaren ansvarar för instruktioner, stöd och handledning i det
löpande arbetet. Uppdragsgivaren har arbetsmiljöansvar för uppdragstagarens arbetstagare när de
utför arbete i uppdragsgivarens verksamhet och i dennes lokaler.
Organisationen ska, så långt det är möjligt, bemannas med kompetens inom tillämplig juridik och
administration. Handläggare ska ha relevant utbildning och god erfarenhet.
För det fall avtalet sägs upp, eller omförhandlas på ett sätt som påverkar bemanningen i
handläggarorganisationen, ska vid var tidpunkt gällande arbetsrättslig lagstiftning gälla.

§ 8 Beslutsfattande och delegation
Uppdragsgivaren får ge en anställd hos uppdragstagaren i uppdrag att besluta på uppdragsgivarens
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden (extern delegation).
Det är ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i vilken omfattning delegation ska ske
och vad som i övrigt ska gälla fråga om den delegerade beslutanderätten.

Uppdragstagaren ansvarar för att uppdragsgivaren har tillgång till uppdaterad personallista och
underrättas om personella förändringar av betydelse för uppdragets utförande.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska av uppdragstagaren anmälas till uppdragsgivaren på
det sätt och i den tid som uppdragsgivaren anvisar.
Dessa bestämmelser hindrar inte nämnden från att när som helst ändra eller återkalla tidigare
medgiven delegation.

§ 9 Administration
Under aktiv handläggning av ett ärende, och till och med tre år efter att ett ärende avslutats,
ansvarar uppdragstagaren för förvaring av aktuell dokumentation. Sådana handlingar ska hållas
ordnade och, i den mån de inte diarieförs hos uppdragsgivaren, diarieföras hos uppdragstagaren. Tre
år efter att ett ärende avslutats sänds aktuella handlingar till uppdragsgivaren för slutarkivering.
Uppdragsgivaren får delegera rätten att gallra handlingar enligt uppdragsgivarens
dokumenthanteringsplan till anställda hos uppdragstagaren.
Uppdragstagaren ansvarar för utlämnande av allmänna handlingar inom ramen för uppdraget som
förvaras hos uppdragstagaren, om utlämnandet inte hindras av sekretess. Formellt beslut om att
avslå begäran om utlämnande av allmän handling fattas enligt respektive kommuns
delegationsordning.
Uppdragstagaren beslutar i samråd med handläggarorganisationen vilka öppettider och telefontider
som ska gälla för verksamheten.

§ 10 Uppföljning av samverkan
Parterna har rätt att kontrollera och följa upp verksamheten. Alla parter är skyldiga att medverka i
uppföljning och utvärdering av verksamheten. Uppdragstagaren tar emot och utreder eventuella
klagomål mot verksamheten.
Uppdragsgivare har genom ansvarig nämnd rätt till löpande insyn i överförmyndarverksamheten och
de ärenden som är hänförliga till uppdragsgivarens verksamhetsområde.
Årlig verksamhetsberättelse och ekonomisk bokslutsrapport ska upprättas av uppdragstagaren och
redovisas till respektive kommun. Uppdragstagaren ansvarar för årlig inlämning av uppgifter till SCB.
Samverkansmöten mellan uppdragstagaren och uppdragsgivarna ska genomföras minst två gånger
per år hos uppdragstagaren. Respektive part representeras på dessa möten av sin kanslichef, eller av
tjänsteperson av motsvarande befattning. Uppdragstagaren ansvarar för att protokollföra dessa
möten.

§ 11 Kontaktpersoner

För att ytterligare stärka samarbetet mellan parterna ska respektive part utse en kontaktperson som
kan hantera löpande frågeställningar inom avtalets omfattning. Överförmyndaren, eller i
förekommande fall ordföranden i överförmyndarnämnden i respektive samverkanskommun, är
kontaktperson, med vilka samråd ska ske löpande.
§ 12 Bemanning
Uppdragstagaren ska vid förändring, i samråd med uppdragsgivarna, bemanna
handläggarorganisationen utifrån verksamhetens behov.
Parterna är införstådda med att bemanningen kan komma att påverkas av exempelvis förändringar i
lagstiftning, som påverkar innehållet i handläggningen genom tillkommande eller minskade
arbetsuppgifter.
§ 13 Ersättning
Uppdragsgivarna ska till uppdragstagaren betala en ersättning som är baserad på uppdragstagarens
självkostnader med anledning av uppdraget. Vardera part betalar sin andel av den totala kostnaden
för verksamheten, d.v.s. en fjärdedel av de totala kostnaderna så länge avtalet omfattar fyra parter,
o.s.v.
Ersättningen revideras årligen till följd av sedvanlig löne- och prisuppräkningar. En preliminär budget
för kommande år tas fram av uppdragstagaren senast den 30 april för dialog mellan parterna. Senast
den 15 december ska fastställd budget och uppgift om ersättning för kommande år lämnas till
uppdragsgivarna.
Uppdragstagaren ansvarar för regelbunden dialog kring eventuella budgetförändringar och
oförutsedda händelser som kan påverka kostnaden. Årligen görs en avräkning mellan budgeterade
kostnader och utfall, där överskott eller underskott regleras mellan parterna enligt
kostnadsfördelningen.
Grunden för budgeterade självkostnader:
Kostnadsslag
Lön och PO-kostnader
System, licenser, telefoni
Datorer, inklusive drift och
support
Lokalkostnader
Utbildningar
Övriga personalkostnader
Administration, overhead

Kostnad
Enligt faktisk lönekostnad och
av SKR beslutat PO-pålägg
Enligt faktisk kostnad
Enligt uppdragstagarens
internkostnad
Enligt uppdragstagarens
internkostnad
Max 15 tkr årligen per
medarbetare
Enligt faktiska kostnader
Ingen kostnad utgår

Övrigt
Löneöversyn enligt utfall,
budgetmässigt enligt schablon

§ 14 Fakturering och dröjsmålsränta
Uppdragstagaren fakturerar uppdragsgivaren enligt de principer för bestämmandet av ersättningen
som anges i § 13. Debitering ska ske halvårsvis i förskott genom användande av e-faktura. Betalning
ska erläggas senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag. Vid försenad betalning utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. Fakturerings-, påminnelse- eller faktureringsavgifter utgår inte.
§ 15 Avtalstid och uppsägningsvillkor
Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31.
Om samverkansavtalet inte sägs upp av part senast 18 månader före avtalstidens utgång förlängs
avtalet med fyra år för varje gång med 18 månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden om 18
månader ska ses mot bakgrund av att uppdragstagaren ska få rimlig tid för anpassning av sina
personalresurser. Uppsägning ska ske skriftligen och delges den andra parten.
För det fall en av uppdragsgivarna säger upp avtalet äger uppdragstagaren rätt att säga upp avtalet
med samtliga övriga uppdragsgivare för omförhandling.
För det fall hela handläggarorganisationen ska avvecklas fördelas tillgångar och avvecklingskostnader
på motsvarande sätt som för organisationens verksamhet. Arbetsrättsligt gäller vad som stadgas i § 7
Arbetsgivaransvar.
Personakter och register ska överlämnas till den kommun med vilken samverkan upphör.

§ 16 Ändringar och tillägg
Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av
behöriga företrädare för respektive part. Ändringar och tillägg ska för att vara gällande godkännas av
samma organ som hos respektive part godkänt avtalet.

§ 17 Omförhandling
Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under
avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov.
Skulle på grund av beslut av riksdag, regering eller myndighet förutsättningarna för detta avtal
väsentligen förändras och medföra att tillämpning av avtalet blir oskäligt betungande eller oskäligt
med hänsyn till de ändrade förhållandena, ska parterna snarast uppta diskussioner i syfte att
omförhandla avtalet. Underrättelse mellan parterna om önskemål om förhandling ska ske skriftligen.
Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring av avtalets innehåll.
§ 18 In- och utträde
Samtliga parter ska vara överens och samråd ska ske om och när nya uppdragsgivare kan ansluta sig
till samverkansavtalet.

§ 19 Hävning
Om någon av parterna väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal, och inte efter
skriftligt påpekande vidtar åtgärder för att för att uppfylla sina åtaganden, har motparten rätt att
säga upp avtalet till upphörande i förtid.

§ 20 Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt medgivande från övriga samverkanskommuner.
§ 21 Tvist
Tvist skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om parterna inte kan komma
överens så ska tvist avgöras av allmän domstol.
§ 22 Avtalets giltighet
Detta avtal förutsätter för sig giltighet att det godkänns av kommunfullmäktige i uppdragstagaren
respektive uppdragsgivaren.
Avtalet ersätter samtliga mellan parterna tidigare upprättade samverkansavtal och
överenskommelser som rör överförmyndarverksamhet.

§ 23 Utväxling av avtal
Detta avtal har upprättats i fyra exemplar, varav parterna tagit varsitt.

_______________________________

________________________________

För Lomma kommun

För Kävlinge kommun

Datum 2022-

Datum 2022-

________________________________

_________________________________

För Burlövs kommun

För Staffanstorps kommun

Datum 2022-

Datum 2022-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 18 av 21
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
2022-02-16

KS § 23

KS KF/2021:21

Återkallande av beslut om uppsägning av samarbetsavtal om tillhandahållande av
tjänster avseende överförmyndarhandläggning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27, § 7, att uppdra till förvaltningen att säga upp nuvarande
samarbetsavtal om tillhandahållandet av tjänster avseende överförmyndarhandläggning. Vidare
beslutade kommunstyrelsen att göra en formell framställan till kommunstyrelsen i Burlövs kommun,
Kävlinge kommun och Staffanstorps kommun med förslag till nytt avtal som inkluderade en utökning
med två heltidstjänster.
På grund av ändrade förutsättningar föreslår nu kommunledningsförvaltningen i skrivelse 2022-02-04
att kommunstyrelsen ska besluta återkalla uppdraget om uppsägning av avtalet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsen ska besluta uppdra till
förvaltningen att i samarbete med de övriga kommunerna ta fram ett nytt avtal som ska gälla från
och med 2023-01-01.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09, § 40.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09 § 40
- Skrivelse 2022-02-04 från kommunledningsförvaltningen
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-01-27 § 7
- Nu gällande samarbetsavtal om tillhandahållande av tjänster avseende
överförmyndarhandläggning
Beslut:
- Kommunstyrelsen återkallar sitt beslut från 2021-01-27, § 7, om uppdrag till förvaltningen att
säga upp nuvarande samarbetsavtal om tillhandahållande av tjänster avseende
överförmyndarhandläggning.
-

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att i samarbete med de övriga kommunerna ta
fram ett nytt avtal som ska gälla från och med 2023-01-01.

_________________________________
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen
Burlövs kommun
Kävlinge kommun
Staffanstorps kommun

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KS KF/2021:21 - 191

Uppsägning och eventuell omförhandling av samarbetsavtal om
tillhandahållande av tjänster avseende överförmyndarhandläggning
Ärendebeskrivning
År 2014 ingicks samarbetsavtal med Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps kommuner om
tillhandahållande av tjänster avseende överförmyndarhandläggning att börja gälla
2015-01-01.
På grund av förändrad lagstiftning och ökat antal ärenden behövs en
resursförstärkning om två medarbetare. Nuvarande avtal ger inte den möjligheten
varför avtalet måste sägas upp och eventuellt omförhandlas.
Bakgrund/analys
Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet. Överförmyndaren utövar tillsyn
över gode män och förvaltare som i sin tur enligt särskilt förordnande sköter enskilda
individers ekonomi. Överförmyndaren utövar även tillsyn över vissa förmyndare.
Tillsynen syftar till att vara ett skydd för den enskilde. Kommunens överförmyndare
står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen.
År 2014 ingicks samarbetsavtal med Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps kommuner att
börja gälla 2015-01-01. Lomma kommun tog på sig uppdraget att vara värdkommun
och tillhandahålla tjänster till samarbetskommunerna.
Kommundirektör Katarina Pelin konstaterar i skrivelse 2020-12-06 att under
avtalsperioden har antalet ärenden ökat och en ny lagstiftning ställer högre krav på
tillsynsverksamheten. Verksamheten har idag 4,45 årsarbetare totalt varav 4,2 är
handläggare och 0,25 är samordnare. Enligt Katarina Pelin innebär det en belastning i
handläggarorganisationen på 251 ärenden per årsarbetare. Genomsnittet i Sverige är,
enligt kommundirektören, 132,94 ärenden per årsarbetare och genomsnittet i Skåne
är 174,29 ärenden per årsarbetare. Det innebär, enligt kommundirektören, att
belastningen är ca 45 % högre än genomsnittet i Skåne och närmare dubbelt så hög
som genomsnittet i Sverige.
Kommundirektören konstaterar vidare att då verksamheten inte hunnit med de
arbetsuppgifter som lag, praxis och riktlinjer från Länsstyrelsen och JO åligger
överförmyndaren, har extrapersonal under perioder anställts. Trots detta har inte
lagkraven kunnat uppfyllas. Detta medför, enligt kommundirektören, risk att
rättssäkerheten sätts ur spel.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 15 (19)

2021-01-27

För att komma tillrätta med situationen krävs, enligt kommundirektören, två
heltidstjänster. Belastningen på organisationen blir då, enligt kommundirektören, 173
ärenden per årsarbetare och ytterligare något om samordnartjänsten ska vara 50 % av
en tjänst.
Kommundirektören redogör vidare att under året har med utgångspunkt i
ovanstående förts diskussioner med samarbetskommunerna för att inom nuvarande
avtal få till stånd nödvändig utökning. Diskussionen har inkluderat olika metoder för
kostnadsfördelning.
Efter samtalen med samarbetskommunerna har, enligt kommundirektören, Burlövs
kommun och Kävlinge kommun muntligen godkänt en utökning med en årsarbetare.
Staffanstorps kommun har meddelat att frågan kommer att behandlas politiskt.
Eftersom förvaltningen bedömer att en årsarbetare inte räcker föreslår
kommundirektören att nuvarande samarbetsavtal sägs upp. Uppsägningstiden för
avtalet är, enligt kommundirektören, 18 månader. Det innebär att Lomma kommun
enligt nuvarande avtal har kvar ansvaret till och med 2022-12-31.
Därefter finns enligt kommundirektören två möjligheter:
1) Lomma kommun handlägger endast den egna kommunens ärenden.
2) Kommunstyrelsen gör en formell framställan till Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps
kommuner med förslag till nytt avtal som inkluderar en med två heltidstjänster.
Ärendet har hanterats på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-13, § 6.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-13 § 6
‒ Skrivelse 2020-12-16 från kommundirektören
‒ Utkast till samverkansavtal för överförmyndarverksamheten i Lomma, Kävlinge,
Burlöv och Staffanstorps kommuner
‒ Nuvarande samarbetsavtal om tillhandahållande av tjänster avseende
överförmyndarhandläggning
‒ Skrivelse 2014-09-01 från kommundirektören
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att säga upp nuvarande
samarbetsavtal om tillhandahållande av tjänster avseende
överförmyndarhandläggning.
‒ Kommunstyrelsen gör en formell framställan till kommunstyrelsen i Burlöv,
Kävlinge och Staffanstorps kommuner med förslag till nytt avtal som inkluderar en
utökning med två heltidstjänster.
______________________
Sändlista:
Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2022-05-05
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Beslut om ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Ärendebeskrivning
Fråga om ändring av Kommunassurans Syds bolagsordning kommer att behandlas vid bolagets
årsstämma den 12 maj 2022. Godkännande från kommunfullmäktige i respektive ägarkommunerna
behövs för att bolagsordningen ska kunna ändras.
Ekonomichef Samuel Sköld redogör i skrivelse 2022-03-30 för ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2022-03-30 från ekonomiavdelningen
- Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning
- Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markering av
ändringar samt med kommentarer
Beslut:
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd
Försäkrings AB (org nr 516406-0294).
_________________________________
Beslutet expedieras till:

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKT

2022-03-30

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Ekonomiavdelningen
Vår referens: Samuel Sköld
Telefon: 040-641 10 00
E-post: samuel.skold@lomma.se
Diarienummer: KS KF/2022:60

Tjänsteskrivelse - Beslut om ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings
AB
Förslag till beslut:
- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna ny bolagsordning för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (org nr 516406-0294).
Ärendebeskrivning
Fråga om ändring av Kommunassurans Syds bolagsordning kommer att behandlas vid bolagets
årsstämma den 12 maj 2022. Godkännande från kommunfullmäktige i respektive ägarkommunerna
behövs för att bolagsordningen ska kunna ändras.
Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av utökning av de försäkringsklasser som
Kommunassurans tillstånd från Finansinspektionen får omfatta samt permanentande av möjligheten
att tillåta poströstning på förhand inför bolagsstämmor i Kommunassurans. Förslaget till ändring av
bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre principiell vikt, t ex att bolagets
företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med
omröstning från distans ska tillåtas framöver.
Ekonomiavdelningen har inget att erinra mot förslaget.
Bakgrund/Analys
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag och Lomma kommun är en av de 72
delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas
sfär. Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja försäkringsbolaget för
administration av aktivt risk managementarbete och sammanhängande utökning av
ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för
närvarande inom Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för beslut vid
senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet.
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 12 maj 2022
att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad
till förslaget om Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är motiverade även
oberoende av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del av justeringen av
bolagsordningen som har koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser
som försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i
bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala
elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är
nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen.
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Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl.
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från Finansinspektionen får
omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring).
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför bolagsstämmor i
Kommunassurans.
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre principiell vikt, t
ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att
hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas framöver.

Beslutsunderlag
- Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning
- Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markering av ändringar
samt med kommentarer
Samråd
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på ekonomiavdelningen.
Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets
beredning.

Samuel Sköld
Ekonomichef/Tf kommundirektör
Beslutet expedieras till:
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Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB,
organisationsnummer 516406-0294
Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,
godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx)
Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr.
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Kommunassurans Försäkring AB.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Lund.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att tillhandhålla aktieägande
kommuner, regioner och deras organisationer tjänster inom risk- och försäkringsområdet.
I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att bolagets
förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras andel i
aktiekapitalet.

§ 4 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda,
meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser1 och grupper2.
Direkt Försäkring
Försäkringsklass 1
Försäkringsklass 4
Försäkringsklass 5
Försäkringsklass 6
Försäkringsklass 7
Försäkringsklass 8
Försäkringsklass 9
Försäkringsklass 11
Försäkringsklass 12
Försäkringsklass 13
Försäkringsklass 16
Försäkringsklass 17

1

Olycksfall
Spårfordon
Luftfartyg
Fartyg
Godstransport
Brand och naturkrafter
Annan sakskada
Luftfartygsansvar
Fartygsansvar
Allmän ansvarighet
Annan förmögenhetsskada
Rättsskydd

Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska
vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än en försäkringsklass omfattas av tillståndet.
Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna.
2

Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp b), Motorfordonsförsäkring.
Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12 utgör grupp c), Sjö- och transportförsäkring.
Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör grupp d), Luftfartsförsäkring.
Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp e), Försäkring mot brand och annan skada på egendom.
Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör grupp f), Ansvarsförsäkring.
Mottagen återförsäkring
Samma försäkringsklasser och grupper som för direkt försäkring, dock enbart med
annat försäkringsföretag utan privat ägarintresse som cedent.
Bolaget
- ska tillföra de försäkrade ökad kompetens inom risk- och försäkringsområdet.
- ska bistå och vara en resurs för de försäkrade gällande risk- och försäkringsfrågor.
- ska erbjuda aktieägarna ett välanpassat försäkringsskydd.
- kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till sådan juridisk person som helt eller
till majoritet ägs eller kontrolleras av en eller flera aktieägare i bolaget.
- får när det är förenligt med den kommunala kompetensen, dock aldrig till större omfattning
än vad som sammantaget motsvarar tjugo (20) procent av bolagets omsättning,
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
- ska verka för att den kommunala sektorns möjligheter till adekvat försäkringsskydd
säkerställs på kort och lång sikt.
Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.
Bolagets verksamhet ska alltid bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer
som framgår av 2 kap. kommunallagen

§ 5 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst
etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.

§ 6 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 45 000 och högst 180 000.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelse
utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en
ledamot ska vara oberoende. En ledamot ska vara ordförande och en ledamot ska vara vice
ordförande.
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två
tredjedelar av hela antalet ledamöter.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de
närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om
styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela
antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet.

§ 8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och
verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett
auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt. För revisor får av
årsstämman en revisorssuppleant utses.

§ 9 Lekmannarevisorer
Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma som hålles efter
allmänna val för en tid av högst fyra år.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 Former för bolagsstämma och omröstning vid bolagsstämma
Bolagsstämma får hållas som s.k. hybridstämma, med möjlighet för aktieägarna att delta både
fysiskt och på distans. Distansdeltagare vid hybridstämma får enbart utöva sin rösträtt om
deltagarens identitet har kunnat fastställas genom avancerad elektronisk signatur.
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per
post före stämman.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till och underlag inför bolagsstämma ska sändas med brev med posten eller e-post till
aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Av kallelsen ska följande framgå.
1. Om rösträtt ska kunna utövas från distans och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt
inte ska kunna utövas från distans.
2. Om rösträtt ska kunna utövas per post och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt inte
ska kunna utövas per post.

§ 13 Ordförande vid bolagsstämma
Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, ska vara ordförande på
bolagsstämma till dess stämmoordförande har valts.

§ 14 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Stämmans öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av två justeringsmän
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapporter
Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställd
balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
Beslut om antalet styrelseledamöter
Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
Val av övriga ledamöter till styrelsen
Val av suppleanter till styrelsen
Val av revisor och revisorssuppleant
I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter
Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen
Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare
Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551),
försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet.
Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens m.m.
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.
1.
2.
3.

Ram för upptagande av krediter
Ställande av säkerhet i form av pant
Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget.

Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i
övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska fattas av bolagsstämman
och kräver, om inte annat anges i lag eller i denna bolagsordning kvalificerad majoritet

utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor
vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.

§ 16 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Förutom styrelsens ledamöter och verkställande direktören har följande personer rätt att
närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma, trots att de inte är utsedda
som stämmoombud för aktieägare.
- Tjänstepersoner hos aktieägare som innehar tjänst som kommunchef, ekonomichef,
säkerhetschef, upphandlingschef, jurist vid kommunledningsförvaltningen,
försäkringsansvarig eller motsvarande
- Bolagets vice verkställande direktör
- Bolagets ekonomichef
- Övriga tjänstepersoner hos bolaget om inte bolagets VD har beslutat att dessa inte ska
delta vid stämman
- Gäster som inbjudits att tala inför stämmans deltagare
Stämman kan avseende enskild punkt, för att upprätthålla ordning eller av annat skäl, besluta
att vissa eller samtliga av ovanstående inte ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa
förhandlingarna vid den enskilda punkten.
Stämman kan även besluta att stämman ska vara öppen för allmänheten.

§ 17 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören
tecknar bolagets firma i löpande förvaltning. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska
framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer.

§ 18 Underställning m m
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt
fattas. Sådana beslut ska så långt möjligt beredas vid föregående ägarsamråd och ägarna ska
ges möjlighet att bereda ärendet två (2) månader före stämma.
För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor ska äga giltighet ska sådant beslut
godkännas av samtliga aktieägare.
- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering
- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren eller av
dotterbolag eller annan likvärdig association.
- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.
- Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 18
- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga ska beslutas av bolagsstämma
ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte
författningsmässiga hinder möter.

§ 19 Överlåtelse av aktier och hembud
Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom
skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om
samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om
samtycke avser.
Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget
ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor
för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska
bolaget meddela beslut i frågan.
Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan
vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare
som begärt samtycke.
De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den
tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.
Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska
aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets
styrelse. Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas
om den betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till
varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget,
med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties
övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits,
aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav
bland dem, som framställt lösningsanspråk.
Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som,
om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän
stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev
bestämt.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen
inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 21 Kommunstyrelsens inspektionsrätt
Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,
godkänd av Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx)

Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294
Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,
godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx) Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr.
Nytillkommen text i förhållande till bolagsordning 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text
med röd textfärg i den vänstra kolumnen innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen föreslås få ny
placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen. Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan.
Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. All text med gul bakgrund (som denna) är kommentarer som tas bort.
Bolagsordning 2018

Förslag till bolagsordning 2022

§ 1 Firma

§ 1 Företagsnamn

Bolagets firma är
Kommunassurans Syd Försäkrings
AB.

Bolagets företagsnamn är
Kommunassurans Försäkring AB.

Kommentarer till förslagen.

Förslag om ändring av bolagets företagsnamn till
Kommunassurans Försäkring AB.
Förslaget till ändring av företagsnamn föranleds av att verksamheten i
bolaget numera omfattar ägarkommuner från hela landet. Tillägget
”Syd” infördes sannolikt i företagsnamnet eftersom ”Kommunassurans”
år 2005 inte kunde godkännas självständigt pga att namnet ännu inte var
inarbetat. Det föreligger dock nu år 2022 ett förhandsgodkännande från
Bolagsverket för ändringen av företagsnamn i enlighet med förslaget.
”Kommunassurans” bedöms av Bolagsverket nu vara så inarbetat att det
kan godkännas utan tilläggsord. Bolaget har registrerat domännamnet
kommunassurans.se. Mindre justering av logotype enligt bilderna till
vänster (inte del av bolagsordningen).
Även redaktionell ändring i bolagsordningen där det obsoleta begreppet
firma ersätts av det nuvarande begreppet företagsnamn.

§ 2 Styrelsens säte

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

Styrelsen har sitt säte i Lund.

§ 3 Ändamålet med bolagets
verksamhet

§ 3 Ändamålet med bolagets
verksamhet

Bolagets syfte är inte att bereda vinst
till aktieägarna utan att erbjuda dessa
ett välanpassat försäkringsskydd.

Bolagets syfte är inte att bereda vinst
till aktieägarna utan att tillhandhålla
aktieägande kommuner, regioner och
deras organisationer tjänster inom
risk- och försäkringsområdet.

Bolaget kan även erbjuda ett
välanpassat försäkringsskydd till de
juridiska personer som helt eller till
majoritet ägs av de kommuner och
landsting/regioner som ingår som
aktieägare i bolaget och kontrolleras av
dessa kommuner/landsting/regioner.

Syftet föreslås paragrafen beskrivas mer översiktligt, medan
regleringarna om vad bolaget i detalj ska göra samlas i § 4. Det viktiga i
denna paragraf är att det klargörs att bolagets syfte inte är att generera
vinst/avkastning.
Vilka som kan vara ägare regleras inte i detalj här, utan i ägaravtalet.

Första delen av stycket föreslås flyttas till § 4.
”Kommuner/regioner” framgår nu i första stycket.

Bolaget skall tillföra de försäkrade
ökad kompetens inom
försäkringsområdet och
vara en resurs inom försäkringsfrågor.
I händelse av bolagets likvidation ska
vinst och bolagets behållning, efter det
att bolagets förpliktelser fullgjorts,
fördelas mellan aktieägarna i
förhållande till deras andel i
aktiekapitalet.

Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett
redan existerande bolag.

Stycket föreslås flyttas till § 4.

I händelse av bolagets likvidation ska
vinst och bolagets behållning, efter det
att bolagets förpliktelser fullgjorts,
fördelas mellan aktieägarna i
förhållande till deras andel i
aktiekapitalet.

Ingen ändring föreslås.

§ 4 Verksamhetsföremål

§ 4 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål att, med
begränsning till ägarnas egna risker
och egna anställda, meddela försäkring
hänförlig till följande
försäkringsklasser och grupper:

Bolaget har till föremål att, med
begränsning till ägarnas egna risker
och egna anställda, meddela försäkring
hänförlig till följande
försäkringsklasser1 och grupper2.

Direkt försäkring
Grupp e)
Försäkring mot brand och
annan skada på egendom
FK 6
Fartyg
FK 13
Allmän ansvarighet
FK 16
Annan förmögenhetsskada

Direkt försäkring
FK 1
Olycksfall
FK 4
Spårfordon
FK 5
Luftfartyg
FK 6
Fartyg
FK 7
Godstransport
FK 8
Brand och naturkrafter
FK 9
Annan sakskada
FK 11 Luftfartygsansvar
FK 12 Fartygsansvar
FK 13 Allmän ansvarighet
FK 16 Annan förmögenhetsskada
FK 17 Rättsskydd

Anm. Ordet ”Försäkringsklass”
förkortas av utrymmesskäl i § 4 i
denna handling till ”FK”. I slutlig
version kommer ”FK” att ersättas av
”Försäkringsklass”.

Förslag att utöka Bolagets tillståndsmässiga möjligheter att erbjuda
ägarkommunerna försäkring, avseende
a. olycksfall, främst elevolycksfall (försäkringsklass 1)
b. spårfordon (försäkringsklass 4), exv. spårvagn – inte
ansvarsfrågan som hanteras i annan försäkringsklass,
c. luftfartyg (försäkringsklass 5), avseende kommunalt ägda
drönare
d. godstransport (försäkringsklass 7), exv. verktyg i bilar,
e. luftfartygsansvar, avseende kommunalt ägda drönare
(försäkringsklass 11),
f. fartygsansvar (försäkringsklass 12), som komplement till den
möjlighet som i dag föreligger att försäkra kommunala båtar
g. rättsskydd (försäkringsklass 17).
I den mån försäkringsklasserna b.-f. ovan omfattas av försäkringar som
är tecknade i Kommunassurans i dag så utgör de underordnad risk som
får hanteras i annan försäkringsklass. Att även söka tillstånd för dessa
klasser gör att tecknade försäkringar inte nödvändigtvis måste hanteras
som en underordnad risk. Avseende b.-f. är ändringen i bolagsordningen
och tillståndet således en teknikalitet.
Detta gäller dock inte försäkringsklasserna olycksfall och rättsskydd, där
även faktiskt utökning av bolagets verksamhet/tillstånd görs.
Försäkringsklasser som Kommunassurans inte heller fortsatt kommer att
ha tillstånd inom är försäkringsklasserna 2. sjukdom, 3. landfordon
(andra än spårfordon), 10. motorfordonsansvar, 14. kredit, 15. borgen
och 18. assistans.

1

Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än
en försäkringsklass omfattas av tillståndet. Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna.
2

Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp
b), Motorfordonsförsäkring.
Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12
utgör grupp c), Sjö- och
transportförsäkring.
Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör
grupp d), Luftfartsförsäkring.
Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp
e), Försäkring mot brand och annan
skada på egendom.
Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör
grupp f), Ansvarsförsäkring.

Redovisningen av gruppering av försäkringsklasser är ett formkrav
enligt Finansinspektionens föreskrifter. Grupperingen saknar praktisk
betydelse.

Mottagen återförsäkring
Samma försäkringsklasser och grupper
som för direkt försäkring, dock enbart
med annat försäkringsföretag utan
privat ägarintresse som cedent.

Förslag till att låta tillståndet från Finansinspektionen omfatta möjlighet
att ingå avtal med andra kommuncaptive om ömsesidigt samarbete om
återförsäkring. Det föreligger inget förslag om sådant samarbete, men
för det fall frågan blir aktuell i framtiden är det bra om
Kommunassurans tillstånd redan omfattar möjligheten, eftersom det tar
lång tid att söka tillstånd. Självfallet måste bolagsstämma i
Kommunassurans ändå godkänna en eventuell framtida utökning av
verksamheten om sådant samarbete blir aktuellt. Denna ändring avser
således enbart att Finansinspektionen lämnar sådant tillstånd som gör att
det är möjligt för Kommunassurans bolagsstämma att senare besluta om
att samarbete gällande återförsäkring kan ske, för sådant fall att frågan
vid något tillfälle skulle bli aktuell.
(Ordet cedent betyder köpare av återförsäkring.)

I bolagsordning 2018 redovisades grupperingen istället genom att
försäkringsklasserna 8 och 9 angavs som grupp e (jfr. under rubriken
Direkt försäkring på föregående sida).

Bolaget
• ska tillföra de försäkrade ökad
kompetens inom risk- och
försäkringsområdet.
• ska bistå och vara en resurs för de
försäkrade gällande risk- och
försäkringsfrågor.
• ska erbjuda aktieägarna ett
välanpassat försäkringsskydd.
• kan även erbjuda ett välanpassat
försäkringsskydd till sådan juridisk
person som helt eller till majoritet
ägs eller kontrolleras av en eller
flera aktieägare i bolaget.
• får när det är förenligt med den
kommunala kompetensen, dock
aldrig till större omfattning än vad
som sammantaget motsvarar tjugo
(20) procent av bolagets
omsättning, tillhandahålla tjänster
till andra än direkta eller indirekta
aktieägare.
• ska verka för att den kommunala
sektorns möjligheter till adekvat
försäkringsskydd säkerställs på
kort och lång sikt.

Bolaget får också driva annan med
bolagets försäkringsrörelse förenlig
verksamhet.

Bolaget får också driva annan med
bolagets försäkringsrörelse förenlig
verksamhet.

Förslag att bolagets uppgifter samlas i ett stycke.
Första punkten i förslaget är hämtad från tredje stycket i § 3 2018 års
bolagsordning. Tillägg av även riskområdet (utöver försäkringsområdet).
Samma sak gällande andra punkten i förslaget. Ordet bistå bör läggas till
för att visa att bolaget kan agera även operativt för en kommuns räkning,
exv. vid bedömning av riskaptitfrågor eller säkerställande av att varken
för mycket eller för lite försäkring tecknas av kommunen.
Tredje punkten i förslaget är hämtad från första stycket i 3 § i 2018 års
bolagsordning.
Fjärde punkten i förslaget är hämtad från andra stycket i 3 § i 2018 års
bolagsordning. Tillägg av ”kontrolleras” eftersom exempelvis
kommunalförbund eller stiftelser inte ”ägs”.

Femte punkten i förslaget är hämtad från fjärde stycket i 4 § i 2018 års
bolagsordning. Justering av nivån till nu gällande nivå enligt LOU.
Innan införande av nivån om tjugo procent i LOU gällde tio procent
enligt rättspraxis. Nivån är numera 20 % även i SKR:s mall för
bolagsordningar i kommunala bolag. Kommunassurans nyttjar denna
möjlighet mycket sparsamt.
Sjätte punkten (ny). Förslag att det ska tydliggöras att Kommunassurans
har till uppdrag att i sådan mån det gynnar aktieägarnas intressen har att
tillvarata även kommunsektorns långsiktiga intressen på försäkringsoch återförsäkringsmarknaden i vid mening, avseende kommunerna som
kollektiv. Uppgiften framgår av ägardirektivet, men bör tydliggöras
även i bolagsordningen.

Ingen ändring föreslås.

Bolagets verksamhet skall alltid
bedrivas med iakttagande av de
kommunalrättsliga principer som
framgår av 2 kap. kommunallagen

Bolagets verksamhet ska alltid
bedrivas med iakttagande av de
kommunalrättsliga principer som
framgår av 2 kap. kommunallagen

Ingen ändring föreslås.

Bolaget får bara när det är förenligt
med den kommunala kompetensen och
aldrig till större omfattning än tio (10)
procent av bolagets omsättning
tillhandahålla tjänster till andra än
direkta eller indirekta aktieägare.
§ 5 Aktiekapital

Stycket föreslås flyttas upp inom paragrafen (till femte punkten på
föregående sida).

§ 5 Aktiekapital

Ingen ändring föreslås.

Bolagets aktiekapital skall uppgå till
lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000)
kronor och högst etthundraåttio
miljoner (180 000 000) kronor.
§ 6 Antalet aktier

Bolagets aktiekapital ska uppgå till
lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000)
kronor och högst etthundraåttio
miljoner (180 000 000) kronor.
§ 6 Antalet aktier

Ingen ändring föreslås.

Antalet aktier skall vara lägst 45 000
och högst 180 000.

Antalet aktier ska vara lägst 45 000
och högst 180 000.

§ 7 Styrelse

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och
högst nio ledamöter med högst sju
suppleanter. Styrelse utses av
årsstämman för tiden från årsstämman
och för tiden intill nästa årsstämma.
Minst en ledamot och en suppleant
skall vara försäkringssakkunnig. En
ledamot skall vara ordförande och en
ledamot skall vara vice ordförande.

Styrelsen ska bestå av lägst fem och
högst nio ledamöter med högst sju
suppleanter. Styrelse utses av
årsstämman för tiden från årsstämman
och för tiden intill nästa årsstämma.
Minst en ledamot ska vara oberoende.
En ledamot ska vara ordförande och en
ledamot ska vara vice ordförande.

Det föreligger inte något författningsreglerat krav om särskild
försäkringssakkunnig i styrelsen. Begreppet infördes såvitt har gått att
utröna i bolagsordningen för att år 2005 möjliggöra en styrelse av
representanter från ägarkommunerna. I nu gällande regelverk ställs krav
på varje individuell styrelseledamots kompetens inom
försäkringsområdet och andra områden såväl som styrelsens samlade
kompetens. Det föreslås därför att begreppet försäkringssakkunnig tas
bort ur bolagsordningen. Det föreslås dock inte att funktionen med en
oberoende styrelseledamot med bakgrund från försäkringsområdet ska
tas bort, men det bör beskrivas med begreppet oberoende istället för
begreppet försäkringssakkunnig för att vara i linje med gällande rätt.

Kravet på att även en suppleant ska vara särskilt angiven
försäkringssakkunnig föreslås tas bort.

Styrelsen är beslutför när de vid
sammanträdet närvarande ledamöterna
uppgår till minst två tredjedelar av hela
antalet ledamöter.

Styrelsen är beslutför när de vid
sammanträdet närvarande ledamöterna
uppgår till minst två tredjedelar av hela
antalet ledamöter.

Ingen ändring föreslås.

Såsom styrelsens beslut gäller den
mening för vilken vid sammanträde
mer än hälften av de närvarande röstar
eller vid lika röstetal den mening som
ordföranden ansluter sig till. Om
styrelsen inte är fulltalig får beslut
anses föreligga endast om fler än en
tredjedel av hela antalet
styrelseledamöter har röstat för
beslutet.

Såsom styrelsens beslut gäller den
mening för vilken vid sammanträde
mer än hälften av de närvarande röstar
eller vid lika röstetal den mening som
ordföranden ansluter sig till. Om
styrelsen inte är fulltalig får beslut
anses föreligga endast om fler än en
tredjedel av hela antalet
styrelseledamöter har röstat för
beslutet.

Ingen ändring föreslås.

§ 8 Revisorer

§ 8 Revisorer

Ingen ändring föreslås.

För granskning av bolagets
årsredovisning jämte räkenskaperna
samt styrelsen och verkställande
direktörens förvaltning utses på
årsstämma en auktoriserad revisor eller
ett auktoriserat revisionsbolag för tiden
från den årsstämman och ett år framåt.
För revisor får av årsstämman en
revisorssuppleant utses.
§ 9 Lekmannarevisorer

För granskning av bolagets
årsredovisning jämte räkenskaperna
samt styrelsen och verkställande
direktörens förvaltning utses på
årsstämma en auktoriserad revisor eller
ett auktoriserat revisionsbolag för tiden
från den årsstämman och ett år framåt.
För revisor får av årsstämman en
revisorssuppleant utses.
§ 9 Lekmannarevisorer

Ingen ändring föreslås.

Två lekmannarevisorer och två
suppleanter för dessa utses på den

Två lekmannarevisorer och två
suppleanter för dessa utses på den

årsstämma som hålles efter allmänna
val för en tid av högst 4 år.
§ 10 Räkenskapsår

årsstämma som hålles efter allmänna
val för en tid av högst fyra år.
§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara
kalenderår.

Bolagets räkenskapsår är
kalenderår.
§11 Former för bolagsstämma och
omröstning vid bolagsstämma

Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett
redan existerande bolag.

Bolagsstämma får hållas som s.k.
hybridstämma, med möjlighet för
aktieägarna att delta både fysiskt och
på distans. Distansdeltagare vid
hybridstämma får enbart utöva sin
rösträtt om deltagarens identitet har
kunnat fastställas genom avancerad
elektronisk signatur.

Första stycket gäller redan, men bör för tydlighets skull anges explicit i
bolagsordningen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma
besluta att aktieägarna ska kunna
utöva sin rösträtt per post före
stämman.

Förslag att den möjlighet till förenkling av förfarandet vid stämma som
har erbjudits genom den tillfälliga stämmolagen som tillkommit med
anledning av covid-19 ska permanentas. I praktiken innebär det att
stämma i Kommunassurans i fortsättningen kan hållas på samma sätt
som har skett år 2020, 2021 och 2022, även om stämmolagen inte skulle
förlängas av riksdagen efter utgången av år 2022.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till och underlag inför
bolagsstämma skall sändas med brev
med posten eller e-post till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman.

Kallelse till och underlag inför
bolagsstämma ska sändas med brev
med posten eller e-post till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman.
Av kallelsen ska följande framgå.

Enligt aktiebolagslagen och praxis ska det av kallelsen framgå om
rösträtt ska kunna utövas från distans. Det föreslås att det i

§ 12 Ordförande vid stämman

1. Om rösträtt ska kunna utövas från
distans och i så fall på vilket sätt
eller om rösträtt inte ska kunna
utövas från distans.
2. Om rösträtt ska kunna utövas per
post och i så fall på vilket sätt eller
om rösträtt inte ska kunna utövas
per post.
§ 13 Ordförande vid bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller vid förfall
för denne, vice ordförande, skall vara
ordförande på bolagsstämma till dess
stämmoordförande valts.

Styrelsens ordförande eller vid förfall
för denne, vice ordförande, ska vara
ordförande på bolagsstämma till dess
stämmoordförande har valts.

bolagsordningen förtydligas att rösträttsmöjligheterna ska tydliggöras i
kallelsen inför varje enskild bolagsstämma.

Eftersom rubriken har angett stämma i singular har det kunnat uppfattats
att enbart bolagsstämma som utgör årsstämma/ordinarie stämma har
avsetts. Genom ändringen tydliggörs att även extra bolagsstämma
omfattas.
• Bolagsstämma – samlingsbegrepp för årsstämma och extra
bolagsstämma, i kortform enbart stämma
• Årsstämma – ”ordinarie bolagsstämma”
• Extra bolagsstämma – när det behöver framgå att en bolagsstämma
är extra och således inte en årsstämma
Tillägget ”har” – enbart språklig korrigering.

§ 13 Årsstämma

§ 14 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden
behandlas.

På årsstämma ska följande ärenden
behandlas.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Stämmans öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av två justeringsmän
Upprättande och godkännande av
röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad
7. Framläggande av
årsredovisningen,

Stämmans öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av två justeringsmän
Upprättande och godkännande av
röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad
7. Framläggande av
årsredovisningen,

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas
granskningsrapporter
Beslut om
a. fastställelse av
resultaträkningen och
balansräkningen
b. dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och
verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt
styrelsen, revisor och
lekmannarevisor med suppleanter
Beslut om antalet
styrelseledamöter
Val av ordförande och vice
ordförande i styrelsen
Val av övriga ledamöter till
styrelsen
Val av suppleanter till styrelsen
Val av revisor och
revisorssuppleant
I förekommande fall val av
lekmannarevisorer och
suppleanter
Fastställande av ordningen för
suppleanternas inträde som
tjänstgörande i styrelsen
Val av fem ledamöter, varav en
sammankallande, i
valberedningen

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas
granskningsrapporter
Beslut om
a. fastställelse av
resultaträkningen och
balansräkningen
b. dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och
verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt
styrelsen, revisor och
lekmannarevisor med suppleanter
Beslut om antalet
styrelseledamöter
Val av ordförande och vice
ordförande i styrelsen
Val av övriga ledamöter till
styrelsen
Val av suppleanter till styrelsen
Val av revisor och
revisorssuppleant
I förekommande fall val av
lekmannarevisorer och
suppleanter
Fastställande av ordningen för
suppleanternas inträde som
tjänstgörande i styrelsen
Val av fem ledamöter, varav en
sammankallande, i
valberedningen

18. Annat ärende som ankommer på
stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551),
försäkringsrörelselagen
(2010:2043), bolagsordningen
eller aktieägaravtalet.
19. Beslut att ägardirektivet ska gälla
fram till nästa årsstämma.
§ 14 Bolagsstämmans kompetens
m.m.

18. Bemyndigande för styrelsen att
anta nya delägare
19. Annat ärende som ankommer på
stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551),
försäkringsrörelselagen
(2010:2043), bolagsordningen
eller aktieägaravtalet.
20. Beslut att ägardirektivet ska gälla
fram till nästa årsstämma.
§ 15 Bolagsstämmans kompetens
m.m.

Beslut i följande frågor ska alltid fattas
av bolagsstämman.

Beslut i följande frågor ska alltid fattas
av bolagsstämman.

1. Ram för upptagande av krediter
2. Ställande av säkerhet i form av
pant
3. Beslut i annat ärende av
principiell betydelse eller annars
av större vikt för bolaget.

1. Ram för upptagande av krediter
2. Ställande av säkerhet i form av
pant
3. Beslut i annat ärende av
principiell betydelse eller annars
av större vikt för bolaget.

Beslut i frågor om ändring av
bolagsordningen, fastställande av
ägardirektiv samt frågor i övrigt som
är av principiell betydelse eller annars
av större vikt ska fattas av
bolagsstämman och kräver, om inte
annat anges i lag eller i § 16 i denna
bolagsordning kvalificerad majoritet
utgörande minst 2/3 av de aktier som
är företrädda på stämman. Beslut
avseende övriga frågor vid

Beslut i frågor om ändring av
bolagsordningen, fastställande av
ägardirektiv samt frågor i övrigt som
är av principiell betydelse eller annars
av större vikt ska fattas av
bolagsstämman och kräver, om inte
annat anges i lag eller i denna
bolagsordning kvalificerad majoritet
utgörande minst 2/3 av de aktier som
är företrädda på stämman. Beslut
avseende övriga frågor vid

Förslag till ny standardpunkt till årsstämmans dagordning. Denna punkt
förekommer varje år på årsstämman, så det bör tydliggöras i
bolagsordningen.

Ingen ändring föreslås.

bolagsstämma fattas med enkel
majoritet om inte annat anges i lag.

bolagsstämma fattas med enkel
majoritet om inte annat anges i lag.
§ 16 Utomståendes närvaro vid
bolagsstämma
Förutom styrelsens ledamöter och
verkställande direktören har följande
personer rätt att närvara eller på
annat sätt följa förhandlingarna vid
bolagsstämma, trots att de inte är
utsedda som stämmoombud för
aktieägare.
-

-

-

Tjänstepersoner hos aktieägare
som innehar tjänst som
kommunchef, ekonomichef,
säkerhetschef, upphandlingschef,
jurist vid
kommunledningsförvaltningen,
försäkringsansvarig eller
motsvarande
Bolagets vice verkställande
direktör
Bolagets ekonomichef
Övriga tjänstepersoner hos
bolaget om inte bolagets VD har
beslutat att dessa inte ska delta
vid stämman
Gäster som inbjudits att tala inför
stämmans deltagare

Stämman kan avseende enskild punkt,
för att upprätthålla ordning eller av
annat skäl, besluta att vissa eller
samtliga av ovanstående inte ska ha
rätt att närvara eller på annat sätt

Förslag till förtydligande, eftersom detta tillämpas i praktiken. Utan
denna paragraf krävs formellt ett godkännande av stämman att
personerna har rätt att delta.

följa förhandlingarna vid den enskilda
punkten.
Stämman kan även besluta att
stämman ska vara öppen för
allmänheten.
§ 15 Firmateckning

§ 17 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än
styrelseledamot eller VD att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande
får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar
bolagets firma i löpande ärenden. Vad
som inbegrips i löpande förvaltning ska
framgå av VD-instruktionen som
styrelsen fastställer.

Styrelsen får ej bemyndiga annan än
styrelseledamot eller VD att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande
får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar
bolagets firma i löpande förvaltning.
Vad som inbegrips i löpande
förvaltning ska framgå av VDinstruktionen som styrelsen fastställer.

Begreppet är ”löpande förvaltning” i aktiebolagslagen. Begreppet
”löpande ärenden” kan skapa oklarheter och bör därför ändras till lagens
begrepp.

§ 16 Underställning m m

§ 18 Underställning m m

Bolaget skall bereda
kommunfullmäktige i envar
delägarkommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt
fattas. Sådana beslut skall så långt
möjligt beredas vid föregående
ägarsamråd och ägarna skall ges
möjlighet att bereda ärendet två (2)
månader före stämma.

Bolaget ska bereda
kommunfullmäktige i envar
delägarkommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt
fattas. Sådana beslut ska så långt
möjligt beredas vid föregående
ägarsamråd och ägarna ska ges
möjlighet att bereda ärendet två (2)
månader före stämma.

För att beslut på bolagsstämma i nedan
följande frågor skall äga giltighet skall
sådant beslut godkännas av samtliga
aktieägare.

För att beslut på bolagsstämma i nedan
följande frågor ska äga giltighet ska
sådant beslut godkännas av samtliga
aktieägare.

- Beslut i strategiska frågor om
verksamhetens inriktning och
finansiering
- Beslut om bildande, förvärv
överlåtelse eller nedläggning av
verksamhetsgren eller av
dotterbolag eller annan likvärdig
association.
- Teckning, förvärv eller avyttring av
näringsbetingade aktier.
- Ändring av § 5, antalet aktier, och
innehåll i denna § 16
- Beslut om särskilt stora
investeringar och finansiering av
dessa

- Beslut i strategiska frågor om
verksamhetens inriktning och
finansiering
- Beslut om bildande, förvärv
överlåtelse eller nedläggning av
verksamhetsgren eller av
dotterbolag eller annan likvärdig
association.
- Teckning, förvärv eller avyttring av
näringsbetingade aktier.
- Ändring av § 5, antalet aktier, och
innehåll i denna § 18
- Beslut om särskilt stora
investeringar och finansiering av
dessa

Ingen ändring föreslås.

Om aktieägare till styrelsen framställer
önskemål om att fråga skall beslutas av
bolagsstämma ankommer det på
styrelsen att snarast sammankalla
sådan bolagsstämma såvida inte
författningsmässiga hinder möter.

Om aktieägare till styrelsen framställer
önskemål om att fråga ska beslutas av
bolagsstämma ankommer det på
styrelsen att snarast sammankalla
sådan bolagsstämma såvida inte
författningsmässiga hinder möter.

§ 17 Överlåtelse av aktier och
hembud

§ 19 Överlåtelse av aktier och
hembud

Den som avser att överlåta aktie till
någon som inte är aktieägare i bolaget,
ska genom skriftlig anmälan hos
bolagets styrelse begära bolagets
samtycke till överlåtelsen. Frågan om
samtycke ska prövas av styrelsen.
Samtycke kan bara ges för alla de
aktier som begäran om samtycke
avser.

Den som avser att överlåta aktie till
någon som inte är aktieägare i bolaget,
ska genom skriftlig anmälan hos
bolagets styrelse begära bolagets
samtycke till överlåtelsen. Frågan om
samtycke ska prövas av styrelsen.
Samtycke kan bara ges för alla de
aktier som begäran om samtycke
avser.

Av ansökan ska framgå vem den
tilltänkte förvärvaren är och om
överlåtaren vill att bolaget ska anvisa
någon annan förvärvare om samtycke
vägras. Överlåtaren ska ange samtliga
villkor för överlåtelsen i sin ansökan.
Inom två månader från behörig
ansökan om samtycke ska bolaget
meddela beslut i frågan.

Av ansökan ska framgå vem den
tilltänkte förvärvaren är och om
överlåtaren vill att bolaget ska anvisa
någon annan förvärvare om samtycke
vägras. Överlåtaren ska ange samtliga
villkor för överlåtelsen i sin ansökan.
Inom två månader från behörig
ansökan om samtycke ska bolaget
meddela beslut i frågan.

Aktieägare som är missnöjd med
bolagets beslut att vägra eller ge
samtycke får väcka talan vid allmän
domstol inom en månad från det att

Aktieägare som är missnöjd med
bolagets beslut att vägra eller ge
samtycke får väcka talan vid allmän
domstol inom en månad från det att

Ingen ändring föreslås.

bolagets beslut skickades till den
aktieägare som begärt samtycke.

bolagets beslut skickades till den
aktieägare som begärt samtycke.

De aktier som överlåtits till en av
bolaget anvisad köpare ska betalas
inom en månad från den tidpunkt då
priset på aktierna blev bestämt.

De aktier som överlåtits till en av
bolaget anvisad köpare ska betalas
inom en månad från den tidpunkt då
priset på aktierna blev bestämt.

Har aktie övergått till någon, som inte
förut är aktieägare i bolaget, skall
aktien genast hembjudas till
aktieägarna till inlösen genom skriftlig
anmälan hos bolagets styrelse.
Åtkomsten av aktie skall styrkas samt,
där aktien övergått genom köp, uppgift
lämnas om den betingade
köpeskillingen.

Har aktie övergått till någon, som inte
förut är aktieägare i bolaget, ska
aktien genast hembjudas till
aktieägarna till inlösen genom skriftlig
anmälan hos bolagets styrelse.
Åtkomsten av aktie ska styrkas samt,
där aktien övergått genom köp, uppgift
lämnas om den betingade
köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties
övergång, skall styrelsen genast
skriftligen meddela detta till varje
lösningsberättigad, vars postadress är
införd i aktieboken eller eljest känd för
bolaget, med en anmodan till den, som
önskar begagna sig av lösningsrätten,
att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två
månader, räknat från anmälan hos
styrelsen om akties övergång.

När anmälan gjorts om akties
övergång, ska styrelsen genast
skriftligen meddela detta till varje
lösningsberättigad, vars postadress är
införd i aktieboken eller eljest känd för
bolaget, med en anmodan till den, som
önskar begagna sig av lösningsrätten,
att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två
månader, räknat från anmälan hos
styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade,
skall företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd
av notarius publicus, dock att om
samtidigt flera aktier hembjudits,

Anmäler sig flera lösningsberättigade,
ska företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd
av notarius publicus, dock att om
samtidigt flera aktier hembjudits,

aktierna först, så långt kan ske, skall
fördelas proportionellt i förhållande till
tidigare innehav bland dem, som
framställt lösningsanspråk.

aktierna först, så långt kan ske, ska
fördelas proportionellt i förhållande till
tidigare innehav bland dem, som
framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget
är köp, av köpeskillingen, men eljest
av belopp, som, om parterna inte
kommer överens, bestämmes i den
ordning lagen (1999:116) om
skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall
erläggas inom en månad från den
tidpunkt, då lösenbeloppet blev
bestämt.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget
är köp, av köpeskillingen, men eljest
av belopp, som, om parterna inte
kommer överens, bestämmes i den
ordning lagen (1999:116) om
skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska
erläggas inom en månad från den
tidpunkt, då lösenbeloppet blev
bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon
lösningsberättigad framställer
lösningsanspråk eller lösen inte
erlägges inom föreskriven tid, äger den
som gjort hembudet, att bli registrerad
för aktien.

Om inte inom stadgad tid någon
lösningsberättigad framställer
lösningsanspråk eller lösen inte
erlägges inom föreskriven tid, äger den
som gjort hembudet, att bli registrerad
för aktien.

§ 18 Kommunstyrelsens
inspektionsrätt

§ 21 Kommunstyrelsens
inspektionsrätt

Respektive delägares kommunstyrelser
äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper och i
övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.

Respektive delägares kommunstyrelser
äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper och i
övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder ej möter på grund av
författningsreglerad sekretess.

Tillägg av skydd för sekretess. Exempel på när sekretess råder är vid
handläggning av skadeståndskrav mot enskild kommun, där
Kommunassurans omfattas av den enskilda kommunens sekretess i
fråga om personuppgifter m.m. Den föreslagna lydelsen enligt SKR:s
standardrekommendation.

Godkänd av bolagsstämma 180517

Antagen av bolagets årsstämma den 12
maj 2022, godkänd av
Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 Anm. platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum respektive
(dnr. FI 22-xxxx)
diareienummer.
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Sammanträdesdatum
2022-04-20

KS AU § 97

KS KF/2022:50

Reviderade bidragsregler för verksamhetsbidrag till studieförbunden i Lomma
kommun

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-02-28, § 6, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige att fastställa reviderade bidragsregler för studieförbunden i Lomma kommun i
enlighet med nämndens förlag.
Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-04-04 för ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2022-04-04 från kommunledningsförvaltningen
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2022-02-28 § 6
- Nu gällande bidragsregler för studieförbunden i Lomma kommun, fastställda av
kommunfullmäktige 1999-10-21 § 142
Beslut:
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta fastställa reviderade bidragsregler för verksamhetsbidrag till
studieförbunden i Lomma kommun i enlighet med föreliggande förslag.
_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2022-04-04

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kansliavdelningen
Vår referens: Maria Franzén
Telefon: 040-641 10 00
E-post: maria.franzen@lomma.se
Diarienummer: KS KF/2022:50

Förslag till reviderade bidragsregler för verksamhetsbidrag till studieförbunden i
Lomma kommun
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
-

Reviderade bidragsregler för verksamhetsbidrag till studieförbunden i Lomma kommun fastställs
i enlighet med föreliggande förslag.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-02-28, § 6, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige att fastställa reviderade bidragsregler för studieförbunden i Lomma kommun i
enlighet med nämndens förlag.
Bakgrund/Analys
I Sverige finns tio studieförbund som Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till i enlighet med
förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Dessa studieförbund arrangerar
studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet i Sveriges olika kommuner. Bakom
studieförbunden står olika folkrörelser och andra organisationer. Utöver statsbidrag erhåller de
studieförbund som är verksamma i kommunerna ofta kommunalt bidrag.
Nu gällande bidragsregler för studieförbunden i Lomma kommun fastställdes av kommunfullmäktige
1999-10-21, § 142. Kultur- och fritidsnämnden har gjort en översyn av nu gällande bidragsregler för
studieförbunden och föreslår att bidragsreglerna kompletteras med de grundläggande och
organisatoriska villkoren för statsbidrag som studieförbunden måste uppfylla för att erhålla Lomma
kommuns verksamhetsbidrag för studieförbund. Vidare föreslår kultur- och fritidsnämnden att de
övriga villkoren för att erhålla bidrag delvis förändras. Bland annat föreslår nämnden att
studieförbunden ska upprätta ett socialt bokslut och att förbunden ska delta i ett årligt föreningssamtal med tjänstepersoner från Lomma kommun där verksamheten redovisas. Nämnden föreslår
vidare att de delar av nu gällande bidragsregler som handlar om fördelning av bidraget och
redovisning/utvärdering av verksamheten stryks.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att de grundläggande villkor för statsbidrag som
studieförbunden måste uppfylla för att erhålla Lomma kommuns verksamhetsbidrag presenteras på
ett mer överskådligt sätt. Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att uppräkningen över
grundläggande och organisatoriska villkor som studieförbunden måste uppfylla för att erhålla
statsbidrag kompletteras, så att uppräkningen inkluderar samtliga villkor som Folkbildningsrådets
styrelse har slagit fast att studieförbunden ska uppfylla.
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KOMMUNSTYRELSEN

2022-04-04

Kommunledningsförvaltningen föreslår slutligen att samma begrepp ska användas genomgående i
bidragsreglerna vad det gäller kommunens bidrag till studieförbunden. I kultur- och fritidsnämndens
förslag till reviderade bidragsregler benämns bidraget på vissa ställen verksamhetsbidrag och på
andra ställen kommunbidrag till studieförbunden. Kommunledningsförvaltningen föreslår efter
samråd med kultur- och fritidschefen att bidraget ska benämnas verksamhetsbidrag till
studieförbunden i Lomma kommun.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2022-02-28 § 6
- Nu gällande bidragsregler för studieförbunden i Lomma kommun, fastställda av
kommunfullmäktige 1999-10-21 § 142
Samråd
I samband med ärendets beredning har samråd skett med kultur- och fritidschefen.
Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets
beredning.
Maria Franzén
Utredare

Eva-Lena Sanderberg
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidschefen
Författningssamlingen

Bilaga: Förslag till reviderade bidragsregler för verksamhetsbidrag till studieförbunden i Lomma
kommun

Sida 2 av 2
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L. 5

BIDRAGSREGLER FÖR VERKSAMHETSBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDEN I LOMMA
KOMMUN
För att få ta del av Lomma kommuns verksamhetsbidrag till studieförbund ska
studieförbundet uppfylla de grundläggande och organisatoriska villkoren för statsbidrag.
Grundläggande villkor för att erhålla statsbidrag:
Studieförbundet ska formulera målen för sin verksamhet utifrån syftet med
samhällets stöd till en fri och frivillig folkbildningsverksamhet samt den egna profilen.
Studieförbundet ska:
-

-

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande
demokratiska värderingar och får inte bedriva eller främja antidemokratisk
verksamhet,
vara en demokratiskt styrd organisation som agerar i enlighet med sitt ändamål,
använda statsbidraget till det ändamål det beviljats för och ha ett tydligt
anordnarskap i all sin verksamhet,
lämna de uppgifter som Folkbildningsrådet begär för att kunna fullfölja sitt
myndighetsuppdrag.

Organisatoriska villkor för att erhålla statsbidrag:
De organisatoriska villkoren ska säkerställa att studieförbundet har en uppbyggnad,
förutsättningar och kapacitet att bedriva och ta ansvar för statsbidragsberättigad
folkbildningsverksamhet.
Studieförbundets förbundsstyrelse är som mottagare av statsbidrag ytterst ansvarig för att
all verksamhet som bedrivs med stöd av, och rapporteras som underlag för, statsbidrag
följer såväl Folkbildningsrådets villkor som studieförbundets egna mål och anvisningar.
Studieförbundet ska:
-

vara en registrerad ideell förening,
ha en ansvarig styrelse,
ha minst tre medlemsorganisationer,
ha minst fem av förbundsstyrelsen godkända juridiska enheter som bedriver lokal
folkbildningsverksamhet,
dokumentera den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten,
årligen genomföra revision utförd av godkänd eller auktoriserad revisor,
redogöra för på vilket sätt eventuellt oförbrukat statsbidrag kommer att användas i
enlighet med sitt ändamål,
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upprätta mål- och styrdokument som beskriver de för verksamheten beslutade
målen,
ha en samlad folkbildningsverksamhet som omfattar minst 200 000 studietimmar.

Lomma kommuns verksamhetsbidrag till studieförbunden ska:
-

Stärka människors möjligheter att i samverkan påverka och förändra sina egna
livsvillkor och samhällets utveckling i enlighet med sina ideal och värderingar.
Förbättra möjligheterna till fritt och frivilligt kunskapssökande och
kunskapsutveckling i samarbete.
Ge förutsättningar för mångfald och ideologisk pluralism i kunskapsutveckling och
folkligt kulturarbete.

Villkor för att erhålla Lomma kommuns verksamhetsbidrag till studieförbund
Verksamhetsbidrag utgår till studieförbund, vars centrala organisation godkänts för
erhållande av statsbidrag för deras verksamhet i kommunen.
Bidrag erläggs under förutsättning att respektive studieförbunds avdelning:
-

Lämnar in verksamhetsplan med mål och riktlinjer för den verksamhet
studieförbundet avser bedriva i kommunen det kommande verksamhetsåret
Utarbetar en plan för utvärdering och uppföljning
Upprättar verksamhetsberättelse
Upprättar ett socialt bokslut
Deltar på ett årligt föreningssamtal med tjänstepersoner från Lomma kommun där
verksamheten redovisas:
o Hur har verksamheten lyckats i förhållande till uppsatta mål och riktlinjer
o Hur många cirklar, kulturgrupper, kulturarrangemang och andra aktiviteter har
ägt rum
o Antalet deltagare i de olika aktiviteterna, uppdelade på olika ämnesområden
o De samlade resursernas användning till verksamhet respektive administration

Tid för ansökan
Verksamhetsplan för Lomma kommun ska vara insänd till kulturnämnden senast den 1
december före kommande verksamhetsår.
De dokument som efterfrågas ska vara uppladdad på Webb-förening senast den 30 april året
efter verksamhetsårets slut.
Utbetalning av bidrag
Bidraget utbetalas i april månad.
____________________________________
Lomma kommun
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KFN § 6

KFN/2021:75

Beslut om upphävning av kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-12-06 §86 att
godkänna förslag till reviderade bidragsregler för studieförbunden
(författningsdokument L. 5.) samt beslut om att föreslår kommunstyrelsen att
rekommendera kommunfullmäktige att besluta att fastställa förslag till reviderade
bidragsregler för studieförbunden (författningsdokument L. 5.)

Ärendebeskrivning
Bidragsreglerna för studieförbunden i Lomma kommun, dokument L.5, har reviderats och synkats
med reglerna för stöd till föreningar samt de nationella direktiven för stöd till studieförbund.
Bidragsreglerna reviderades senast 1999 §142.
Kultur- och fritidsnämnden tog beslut 2021-12-06 om reviderade bidragsregler för studieförbunden i
tron om att nämnden hade mandat i delegation.
Ärendet behandlades av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-02-14, §7.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-02-14, §7
- Missiv 2022-02-09 från kultur- och fritidschef och förvaltningschef
- Reviderat förslag: Bidragsregler för studieförbunden i Lomma kommun L. 5.
- Nuvarande bidragsregler för studieförbunden i Lomma kommun L. 5.
Beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
-

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphäva kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-1206 §86 att godkänna förslag till reviderade bidragsregler för studieförbunden
(författningsdokument L. 5.)

-

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera
kommunfullmäktige att besluta att fastställa förslag till reviderade bidragsregler för
studieförbunden (författningsdokument L. 5.) enligt nämndens givna direktiv enligt bilaga.

./. Bilaga.

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2022-02-28

KFN § 6 (fort.)

KFN/2021:75

_________________________________
Beslutet expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande
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L. 5 REVIDERAD

BIDRAGSREGLER FÖR STUDIEFÖRBUNDEN I LOMMA KOMMUN
För att få ta del av Lomma kommuns verksamhetsbidrag till studieförbund ska
studieförbundet uppfylla de grundläggande och organisatoriska villkoren för statsbidrag.
Grundläggande villkor för att erhålla statsbidrag:
-

Studieförbundet ska formulera målen för sin verksamhet utifrån syftet med
samhällets stöd till en fri och frivillig folkbildningsverksamhet samt den egna profilen.
Studieförbundet ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och
för grundläggande demokratiska värderingar och får inte bedriva eller främja
antidemokratisk verksamhet, vara en demokratiskt styrd organisation, använda
statsbidraget till det ändamål det beviljats för, lämna de uppgifter som
Folkbildningsrådet begär för att kunna fullfölja sitt myndighetsuppdrag.

Organisatoriska villkor för att erhålla statsbidrag:
- De organisatoriska villkoren ska säkerställa att studieförbundet har en uppbyggnad,
förutsättningar och kapacitet att bedriva och ta ansvar för statsbidragsberättigad
folkbildningsverksamhet.
- Studieförbundets förbundsstyrelse är som mottagare av statsbidrag ytterst ansvarig
för att all verksamhet som bedrivs med stöd av, och rapporteras som underlag för,
statsbidrag följer såväl Folkbildningsrådets villkor som studieförbundets egna mål och
anvisningar.
Studieförbundet ska även:
- vara en registrerad ideell förening
- ha en ansvarig styrelse
- ha minst tre medlemsorganisationer
- ha minst fem av förbundsstyrelsen godkända juridiska enheter som bedriver lokal
folkbildningsverksamhet
- dokumentera den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten,
- årligen genomföra revision utförd av godkänd eller auktoriserad revisor,
- redogöra för på vilket sätt eventuellt oförbrukat statsbidrag kommer att användas i
enlighet med sitt ändamål,
Lomma kommuns bidrag till studieförbunden ska:
-

Stärka människors möjligheter att i samverkan påverka och förändra sina egna
livsvillkor och samhällets utveckling i enlighet med sina ideal och värderingar.
Förbättra möjligheterna till fritt och frivilligt kunskapssökande och
kunskapsutveckling i samarbete.
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Ge förutsättningar för mångfald och ideologisk pluralism i kunskapsutveckling och
folkligt kulturarbete.

Villkor för att erhålla Lomma kommuns verksamhetsbidrag till studieförbund
Kommunbidrag utgår till studieförbund, vars centrala organisation godkänts för erhållande
av statsbidrag, för deras verksamhet i kommunen.
Bidrag erlägges under förutsättning att respektive studieförbunds avdelning:
- Lämnar in verksamhetsplan med mål och riktlinjer för den verksamhet
studieförbundet avser bedriva i kommunen det kommande verksamhetsåret
- Utarbetar en plan för utvärdering och uppföljning
- Upprättar verksamhetsberättelse
- Upprättar ett socialt bokslut
- Deltar på ett årligt föreningssamtal med tjänstepersoner från Lomma kommun där
verksamheten redovisas:
o Hur har verksamheten lyckats i förhållande till uppsatta mål och riktlinjer
o Hur många cirklar, kulturgrupper, kulturarrangemang och andra aktiviteter har
ägt rum
o Antalet deltagare i de olika aktiviteterna, uppdelade på olika ämnesområden
o De samlade resursernas användning till verksamhet respektive administration
Kulturnämnden kallar studieförbunden till överläggning en gång per år för att diskutera
studieförbundens verksamhet och samspelet mellan folkbildning och kommunens biblioteksoch kulturverksamhet.
Fördelning av kommunbidraget
Varje studieförbunds avdelning (på grundval av sin verksamhet inom kommunen) erhåller sin
relativa andel av kommunens totala anslag till studieförbunden.
Redovisning / utvärdering av verksamheten
Redovisningen ska omfatta följande:
- Hur har verksamheten lyckats i förhållande till uppsatta mål och riktlinjer
- Hur många cirklar, kulturgrupper, kulturarrangemang och andra aktiviteter har ägt
rum
- Antalet deltagare i de olika aktiviteterna, uppdelade på olika ämnesområden
- De samlade resursernas användning till verksamhet respektive administration
Tid för ansökan
Verksamhetsplan för Lomma kommun ska vara insänd till kulturnämnden senast den
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30 november 1 december före kommande verksamhetsår.
Redovisning / utvärdering De dokument som efterfrågas samt verksamhetsberättelse med
revisionsberättelse ska vara insänd uppladdad på webb-förening till kulturnämnden senast
den 30 april året efter verksamhetsårets slut.
Utbetalning av bidrag
Under januari månad görs á conto-utbetalning med 50 % beräknat på föregående års
bidragssumma.
Under juni månad utbetalas 40 % och i december resterande 10 %.
Bidraget utbetalas i april månad.
____________________________________
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L. 5
BIDRAGSREGLER FÖR STUDIEFÖRBUNDEN I LOMMA KOMMUN
Allmänna förutsättningar
Riksdagen beslutade 1998 om nya bidragsregler för studieförbunden. Författningen har SFS
1998:973.
Statsbidraget till folkbildningen har två nya syften: Statsbidraget ska bidra till att stärka och
utveckla demokratin. Det ska vidare bidra till att bredda kulturintresset i samhället och bidra
till ökad delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser samt till eget skapande. Riksdagen
beslutade vidare att arbetslösa ska vara en ny prioriterad grupp inom folkbildningen.
Syften med statsbidraget är:
•

Stödja en verksamhet som gör det möjligt för människor att påverka sin livssituation och
att skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.

•

Verksamheter som syftar till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i
samhället ska prioriteras.

•

Personer som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynnade skall särskilt
prioriteras. Invandrare och deltagare med funktionshinder utgör särskilt viktiga
målgrupper.

•

Statsbidraget till folkbildningen skall bidra till att stärka och utveckla demokratin.

•

Statsbidraget skall bidra till att bredda kulturintresset i samhället, till ökad delaktighet i
kulturlivet, till kulturupplevelser samt till eget skapande.

•

Arbetslösa skall tillföras som en prioriterad målgrupp.

Lokala förutsättningar
Lomma kommuns bidrag till studieförbunden ska:
•

Stärka människors möjligheter att i samverkan påverka och förändra sina egna livsvillkor
och samhällets utveckling i enlighet med sina ideal och värderingar.

•

Förbättra möjligheterna till fritt och frivilligt kunskapssökande och kunskapsutveckling i
samarbete.

•

Ge förutsättningar för mångfald och ideologisk pluralism i kunskapsutveckling och
folkligt kulturarbete.
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Förutsättningar för bidrag
Kommunbidrag utgår till studieförbund, vars centrala organisation godkänts för erhållande av
statsbidrag, för deras verksamhet i kommunen.
Bidrag erlägges under förutsättning att respektive studieförbunds avdelning
•

Lämnar in verksamhetsplan med mål och riktlinjer för den verksamhet studieförbundet
avser bedriva i kommunen det kommande verksamhetsåret

•

Utarbetar en plan för utvärdering och uppföljning

•

Upprättar verksamhetsberättelse

Kulturnämnden kallar studieförbunden till överläggning en gång per år för att diskutera
studieförbundens verksamhet och samspelet mellan folkbildning och kommunens biblioteksoch kulturverksamhet.
Fördelning av kommunbidraget
Varje studieförbunds avdelning (på grundval av sin verksamhet inom kommunen) erhåller sin
relativa andel av kommunens totala anslag till studieförbunden.
Av det årliga anslaget används
50 % till studiecirklar i ämnen inom
huvudämnesgrupp 0 (beteendevetenskap och humaniora),
2 (företagsekonomi, handel och kontor)
3 (matematik och naturvetenskapliga ämnen) med undantag för
undergrupperna 334 (fiske) och 335 (jakt och viltvård)
5 (samhällskunskap och information)
6 (språk)
40 % till studiecirklar i estetiska ämnen, huvudämnesgrupp 1
10 % till studiecirklar och kulturprogram där minst hälften av deltagarna är
funktionshindrade, vårdboende eller hemtjänsttagare.
Redovisning / utvärdering av verksamheten
Redovisning / utvärdering av verksamheten ska ske varje år dels i skriftlig form, dels muntligt
vid träff enligt ovan som kulturnämnden bjuder in till.
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FÖRFATTNINGSSAMLING
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Redovisningen ska bl a omfatta följande:
•

Hur har verksamheten lyckats i förhållande till uppsatta mål och riktlinjer

•

Hur många cirklar, kulturgrupper, kulturarrangemang och andra aktiviteter har ägt rum

•

Antalet deltagare i de olika aktiviteterna, uppdelade på olika ämnesområden

•

De samlade resursernas användning till verksamhet respektive administration

Tid för ansökan
Verksamhetsplan för Lomma kommun ska vara insänd till kulturnämnden senast den
30 november före kommande verksamhetsår.
Redovisning / utvärdering samt verksamhetsberättelse med revisionsberättelse ska vara insänd
till kulturnämnden senast den 30 april året efter verksamhetsårets slut.
Utbetalning av bidrag
Under januari månad görs á conto-utbetalning med 50 % beräknat på föregående års
bidragssumma.
Under juni månad utbetalas 40 % och i december resterande 10 %.
____________________________________
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Sammanträdesdatum
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KS AU § 98

KS KF/2021:307

Fastställande av handlingsprogram för Lomma kommun enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor

Ärendebeskrivning
Samtliga kommuner i Sverige ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ha ett
handlingsprogram. Efter samråd med berörda myndigheter har ett förslag på handlingsprogram
tagits fram av Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp.
Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-04-14 för ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2022-04-14 från kommunledningsförvaltningen
- Analys av risker som kan föranleda räddningsinsatser enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor i Lomma kommun 2022
- Nu gällande handlingsprogram för Lomma kommun enligt lagen om skydd mot olyckor,
fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-11 § 57
Beslut:
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta att fastställa handlingsprogram för Lomma kommun enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta att bemyndiga kommunstyrelsen att framgent fastställa
handlingsprogram för Lomma kommun enligt lagen om skydd mot olyckor.

_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2022-04-14

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Säkerhets- och trygghetsenheten
Vår referens: Anders Åkesson
Telefon: 040-641 10 00
E-post: maria.franzen@lomma.se
Diarienummer: KS KF/2021:307

Förslag till fastställande av handlingsprogram för Lomma kommun enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
-

Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för Lomma kommun enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor.

-

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att framgent fastställa handlingsprogram för
Lomma kommun enligt lagen om skydd mot olyckor.

Ärendebeskrivning
Samtliga kommuner i Sverige ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ha ett
handlingsprogram. Efter samråd med berörda myndigheter har ett förslag på handlingsprogram
tagits fram av Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp.
Kommunstyrelsen behandlade 2022-03-30, § 27, ärendet förslag till fastställande av
handlingsprogram för Lomma kommun enligt lag om skydd mot olyckor och beslutade då att
återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering.
Bakgrund/Analys
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har sedan den trädde i kraft 2004 ställt krav på att
kommunen ska ha ett handlingsprogram för sitt arbete med skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ska bland annat beskriva vilka risker som finns i kommunen och vilken förmåga
kommunen har att hantera riskerna. För att kunna beskriva vilka risker som föreligger bör
kommunen, enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), även genomföra ett mer
detaljerat riskanalysarbete. Detta har gjorts och finns bifogat i ärendet.
Handlingsprogrammet skulle tidigare tas fram för varje mandatperiod och beslutas av
kommunfullmäktige. Den 1 januari 2021 trädde förändringar i LSO i kraft som bland annat innebär en
ökad föreskriftsrätt för MSB. Kravet på att kommunfullmäktige ska besluta om handlingsprogrammet
är borttaget, likaså kravet på att ett nytt handlingsprogram ska antas för varje mandatperiod.
Revidering ska i stället ske vid betydande förändringar och det är upp till varje kommun att avgöra
vilket politiskt organ som ska besluta om revideringar av programmet.
I och med MSB:s utökade föreskriftsrätt beslutade myndigheten den 1:e juni 2021 om föreskrifter
och allmänna råd gällande innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst. Föreskrifterna innebär en relativt tydlig reglering av vilka rubriker
som ska finnas i handlingsprogrammet och vad som ska redogöras för under respektive avsnitt.
Innehållet ska utgå från LSO och beskriva räddningstjänstens arbete med skydd mot olyckor som
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föranleder räddningsinsatser. Övrigt trygghets- och säkerhetsarbete är självklart fortsatt viktigt, men
ska beskrivas i andra dokument. Det kan inte läggas in ytterligare kapitel eller bilagor utöver de som
anges i föreskrifterna.
Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp har med utgångspunkt i de nya föreskrifterna tagit fram en
riskanalys och ett förslag till handlingsprogram. Ett samråd har genomförts där myndigheter som
särskilt berörs har haft möjlighet att yttra sig, vilket också är ett krav i lagen. En beskrivning av
samrådet hittas i bilaga B i handlingsprogrammet.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-30, § 27, att återremittera ärendet till förvaltningen för
komplettering med en barnkonsekvensanalys och en komplettering av förslaget till
handlingsprogram med en formulering om vikten av förebyggande arbete för barn och ungdomar.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att en barnkonsekvensanalys är en utredning som ligger
till grund för beslutsfattande i ärenden som berör barn. Då ärendet fastställande av handlingsprogram för Lomma kommun enligt lag om skydd mot olyckor handlar om räddningstjänstens arbete
med skydd mot olyckor som föranleder räddningsinsatser ser kommunledningsförvaltningen inget
behov av att komplettera ärendet med en barnkonsekvensanalys.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att det i avsnitt 7.2, ”Stöd till den enskilde”, i
förslaget till handlingsprogram redan står att läsa följande: ”Räddningstjänsten bedriver
informationsinsatser riktat mot yngre kommuninvånare i form av brandskyddsutbildning för
skolklasser samt medverkan under kommunens återkommande trygghetsdagar”.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att detta avsnitt, i enlighet med kommunstyrelsens önskemål,
kompletteras med följande formulering: ”Detta för att öka barn och ungdomars förmåga att hantera
olyckor och för att skapa goda relationer mellan blåljuspersonal och barn och ungdomar tidigt i livet.”
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-03-30 § 27
- Analys av risker som kan föranleda räddningsinsatser enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
i Lomma kommun 2022
- Nu gällande handlingsprogram för Lomma kommun enligt lagen om skydd mot olyckor, fastställt
av kommunfullmäktige 2015-06-11 § 57
Samråd
Handlingsprogrammet har varit ute på samråd till berörda myndigheter och samverkanspartners.
Samtliga inkomna yttranden finns i bilaga B i handlingsprogrammet.
Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets
beredning.
Anders Åkesson
Säkerhetschef
Beslutet expedieras till:
Säkerhetschefen
Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp
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1. Inledning
Detta dokument utgör Lomma kommuns handlingsprogram enligt Lag (2003:788) om skydd mot olyckor (LSO).
Lomma kommun har valt att ta fram ett dokument som utgör handlingsprogram för både den förebyggande
verksamheten enligt 3 kap 3 § LSO och för räddningstjänst enligt 3 kap 8 § LSO.
I handlingsprogrammet anges mål för kommunens arbete med skydd mot olyckor samt de risker för olyckor
som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Handlingsprogrammet anger också hur
kommunens förebyggande verksamhet är ordnad, hur den planeras samt vilka förmågor kommunen har
kopplat till räddningsinsatser.
Som underlag till handlingsprogrammet har en riskanalys tagits fram där risker som kan resultera i
räddningsinsatser i kommunen har analyserats. Både riskanalysen och handlingsprogrammet har tagits fram
med stöd från MSB:s handbok Innehåll och struktur i kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd
mot olyckor.
Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp har under 2020 låtit sin operativa verksamhetsmodell granskas av
Lunds Tekniska Högskola som en del i kursen Industriell Management. Slutrapporten från granskningen har
även denna fungerat som ett underlag till handlingsprogrammet.
Handlingsprogrammet har tagits fram av Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp och samråd har genomförts
med de myndigheter som särskilt berörs.

2. Beskrivning av kommunen
Lomma kommun är med sina 56 kvadratkilometer landareal en av landets minsta kommuner. Befolkningen
uppgår till knappt 25 000 invånare och är till stor del uppdelad mellan kommunens två största tätorter, Lomma
och Bjärred. Lomma tätort har ungefär 13 500 invånare och Bjärred cirka 9 900.
Många av invånarna bor i kommunen men arbetar utanför. Nästan fyra av fem förvärvsarbetande
kommuninvånare arbetar utanför kommunen, främst i Malmö och Lund.
De senaste tio åren har kommunens befolkning ökat med i genomsnitt 2 % per år. Under senaste år är det
främst fler barnfamiljer som bosatt sig i kommunen. Kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt
tillväxt under framför allt de allra närmaste åren. År 2030 förväntas befolkningsmängden ha ökat till ungefär 28
000 invånare enligt kommunens prognos, vilket är något mer än SCB:s prognos som förutspår en ökning till
ungefär 2700 invånare.
Den obebyggda marken i kommunen består till allra största del av mycket bördig åkermark medan andelen
skogsmark är mycket liten (mindre än en procent). Ungefär 20 procent av kommunens yta är bebyggd och den
största delen av den bebyggda ytan består av villa- och radhusområden.
Kommunens kustläge med långa fina stränder innebär en stor tillströmning av besökare under sommaren. Den
långa kustremsan är också ett av flera områden i kommunen som är av särskilt naturintresse, utöver denna kan
bland annat nämnas Löddeåns mynning i kommunens norra del och Höje å som rinner genom kommunen.
Stora mängder trafik passerar genom kommunen på motorvägen E6 som knyter samman bland annat Malmö,
Trelleborg och övriga europiska kontinenten med norra Sverige.
Klimatförändringarna innebär ökade risker för naturrelaterade olyckor och händelser såsom stormar, stigande
havsnivåer och kraftig nederbörd. Lomma kommuns utsatta läge vid kusten och det låglänta landskapet
innebär att hänsyn till framförallt översvämningsrisker måste tas i kommunens framtida planering. Höje å är
recipient av mycket av Staffanstorps och Lunds dagvatten vilket gör att åns vattennivå i Lomma snabbt kan öka
vid höga nederbördsmängder. Översvämningskarteringar som behandlar både stigande havsnivåer och höga
flöden har tagits fram av kommunen för att få bättre kunskap om vilka områden i kommunen som kan komma
att drabbas av stigande havsnivåer och ökande flöden.
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3. Styrning av skydd mot olyckor
Handlingsprogrammet enligt LSO fastställs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är tillika räddningsnämnd
och ansvarar för hur kommunens övergripande trygghets- och säkerhetsarbete bedrivs.
Samverkansavtal har tecknats mellan Lomma kommun och Staffanstorp kommun om uppgifter inom Lag
(2003:788) om skydd mot olyckor (LSO). Ett handlingsprogram enligt LSO har tagits fram för vardera kommun.
Handlingsprogrammet ses över årligen och revideras vid större förändringar.
Som underlag till handlingsprogrammet har en analys av risker som kan föranleda räddningsinsatser i
kommunen tagits fram.

4. Risker
Med risk avses en sammanvägd bedömning av vilka händelser som kan föranleda en räddningsinsats,
sannolikheten eller frekvensen för att det ska hända och konsekvenserna när det händer.
I samband med framtagandet av detta handlingsprogram har en analys av risker som kan föranleda
räddningsinsatser enligt LSO i Lomma kommun tagits fram separat. Riskanalysen ligger till grund för vad som
presenteras i det här kapitlet. Data till riskanalysen har bland annat inhämtats från Sveriges Kommuner och
Regioners undersökning ”Öppna jämförelser” samt från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps
statistik- och analysverktyg IDA.
Statistiken över olyckor som föranlett räddningsinsatser i Lomma kommun jämförs i det här kapitlet ofta med
Sverige som helhet men också med jämförbara kommuner. Med jämförbara kommuner avses de kommuner
som grupperats i samma kommungrupp som Lomma i SKR:s kommungruppsindelning, dvs kommungrupp A2 –
”pendlingskommuner nära storstad”.
Från och med 2018 rapporterar alla Sveriges räddningstjänster in sin statistik till MSB genom en ny typ av
händelserapport. På grund av skillnader mellan olika kategoriseringar i statistiken i de nya händelserapporterna
jämfört med det gamla systemet är det svårt att jämföra statistik från innan 2018 med statistik efter 2018.
Mycket av statistiken som redovisas är därför endast från perioden efter årsskiftet 2017–2018.

4.1. Övergripande beskrivning
Riskbilden inom kommunens geografiska ansvarsområde är både komplex och under ständig förändring. Inom
det geografiska området finns åkermark, värdefulla vattendrag och en lång kustremsa. Tätorterna innehåller
mycket bostadsbebyggelse men även en del industrier. Allt detta bidrar med värden som är viktiga att skydda.
Infrastrukturen i form av vältrafikerade vägar och lommabanan sätter också sin prägel på riskbilden i
kommunen.
Invånarantalet i kommunen spås fortsätta växa vilket innebär att en motsvarande ökning av antal olyckor kan
förväntas. Även andelen äldre förutspås växa, likt övriga Sverige, vilket innebär en ökning av den
befolkningsgrupp som är mest utsatt för och vid bland annat bostadsbränder.
Antalet olyckor som föranlett räddningsinsatser i kommunen under de senaste tre åren framgår av Tabell 1. I
tabellen framgår också hur många händelser som räddningstjänsten responderat på totalt, inklusive bland
annat sjukvårdslarm, automatlarm och vägsanering som inte är räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot
olyckor. Figur 1 visar händelserna uppdelat i olika händelsetyper. Cirka 30 % av räddningsinsatserna har varit till
följd av bränder och knappt 50 % till följd av trafikolyckor. Nedgången under 2020 består till största del av en
kraftig nedgång av trafikolyckor. Orsaken till nedgången bedöms vara en kombination av ett infört
omkörningsförbud för lastbilar på E6:an och effekter från corona-pandemin.
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Tabell 1. Antal olyckor i kommunen som föranlett räddningsinsatser enligt LSO samt totalt antal händelser i kommunen där
räddningstjänsten responderat.

År
Antal räddningsinsatser enligt LSO

2018

2019

2020

142

123

72

309

278

214

Totalt antal responderade händelser

Händelser som föranlett räddningsinsatser i Lomma kommun
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Brand utomhus
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Olyckor med farliga ämnen

Naturolycka

Drunkning

Annat
Figur 1. Antalet händelser som föranlett räddningsinsatser enligt LSO i Lomma kommun uppdelat i olika händelsetyper.

4.2. Brand i byggnad
Antalet bränder eller brandtillbud i byggnad som räddningstjänsterna i Sverige larmas till är relativt konstant
över tid, men sett i relation till befolkningsutvecklingen är trenden nedåtgående. En majoritet av
byggnadsbränderna i Sverige sker i bostäder och det är också vid bostadsbränderna som personskador är
vanligast.
Trenden över antalet omkomna i bränder har under det senaste decenniet varit något avtagande, se Figur 2.
Flest individer omkom i ålderskategorin 45–64 år, följt av 65–79 år. Om hänsyn tas till antalet individer per
åldersgrupp framträder dock gruppen 80 år eller äldre som kraftigt överrepresenterade bland de omkomna.
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Figur 2. Antal omkomna i bränder år 1999–2019.

Antal per 1000 inv.

Antalet räddningsinsatser till bränder i byggnader samt specifikt bränder i bostäder per 1000 invånare under
åren 2018–2020 presenteras i Figur 3 respektive Figur 4. Eftersom bränder i bostäder leder till flest
personskador och dödsfall presenteras dessa specifikt. Förutom personskador och dödsfall kan bränder i
byggnader också självklart orsaka stora konsekvenser i form av omfattande egendomsskador samt miljöskador
vid utsläpp av förorenat släckvatten.
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Figur 3. Insatser per 1000 invånare till brand i byggnad.

Antal per 1000 inv.
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Figur 4. Insatser per 1000 invånare till brand i bostad.
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4.3. Brand utomhus
Lomma kommuns utsatthet mot brand i terräng skiljer sig stort mot de flesta andra kommuner i Sverige på
grund av den väldigt låga andelen skogbeklädd mark. Den typen av geografi som finns i kommunen innebär att
risken för terrängbränder som varar i flera dygn eller veckor i princip är obefintlig. Markbränder förekommer
självklart och kan sprida sig snabbt på åkrarna och även hota bebyggelse i närheten men de ger normalt
upphov till insatser som är över inom några timmar.
I Figur 5 framgår antalet bränder i skog eller mark per 1000 invånare i kommunen jämfört med genomsnittet
för Sverige respektive pendlingskommuner nära storstad (A2). Här avviker Lommas riskbild tydligt från den för
Sverige som helhet.

Brand eller brandtillbud i skog eller mark
Antal per 1000 inv.

1,00
0,80
0,60

Lomma
A2

0,40

Sverige

0,20
0,00
2018

2019

2020

Figur 5. Antal insatser till bränder i skog eller mark per 1000 invånare.

Till bränder utomhus räknas också bilbränder och bränder i avfall och återvinning utomhus. Historiskt sett har
frekvenserna för dessa händelser varit närmare genomsnittet för Sverige. I Lomma kommun finns ingen större
avfallsanläggning utan avfallsbränderna är ofta soptunnor eller liknande. Små bränder i soptunnor kan dock
resultera i stora konsekvenser om de sprids till intilliggande byggnader. Bilbränder resulterar ofta i en eller flera
totalförstörda bilar och kan även hota byggnader i närheten. Både bilbränder och avfallsbränder kan beroende
på omfattning bland annat innebära en risk för miljöskador om stora mängder förorenat släckvatten kommer
ut i naturen.

4.4. Trafikolycka
Nationellt sett har antalet trafikolyckor som räddningstjänsten larmats till ökat med cirka 27 % under 10årsperioden 2009–2019. Samtidigt som antalet trafikolyckor har ökat de senaste åren är trenden för antalet
omkomna i trafiken och antalet allvarligt skadade minskande. Få omkommer på vägar med hög
hastighetsbegränsning (100–120 km/h), vilket flera av de mest trafikerade vägarna i Lomma kommun har.
En stor del av räddningstjänstens insatser i Lomma kommun är till just trafikolyckor och i Figur 6 samt Figur 7
framgår det att antalet insatser per invånare i Lomma var ganska mycket högre än snittet för kommungrupp A2
och Sverige för 2018 och 2019. För år 2020 sjunker Lommas siffror till att vara ungefär jämlika med övriga
pendlingskommuner nära storstad. Det är tidigt att uttala sig om orsaken till denna förändring men en del av
förklaringen kan finnas i förändrade resmönster på grund av pandemin men även ett omkörningsförbud för
lastbilar på E6 som infördes i slutet av 2019.
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Trafikolycka Personbil
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2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2018

2019

Lomma

A2

2020
Sverige

Figur 6. Antalet insatser till trafikolyckor med personbil per 1000 invånare.
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Figur 7. Antalet insatser till trafikolyckor med tunga fordon per 1000 invånare.

En annan typ av trafikolycka är de som innefattar spårbunden trafik. Genom Lomma går Lommabanan som från
och med december 2020 är öppen för både persontåg och godståg, tidigare har endast godståg trafikerat
banan. Tågolyckor som följd av urspårningar är sällsynta men innebär komplicerade räddningsinsatser med
potentiellt många drabbade och ett komplext hjälpbehov. Plankorsningsolyckor är desto vanligare och bidrar
till knappt 10 dödsfall per år i Sverige. I samband med utbyggnaden av Lomma-banan gjordes en riskanalys för
att identifiera och åtgärda risker som uppkommer med den ökade tågtrafiken.

4.5. Olyckor med farliga ämnen
Begränsade läckage i form av drivmedel eller olja får räddningstjänsten hantera relativt ofta. Främst inträffar
detta i samband med trafikolyckor. Den typen av begränsat läckage innebär normalt inte några större
konsekvenser för vare sig människor eller miljö.
Begränsade utsläpp av drivmedel eller olja utgjorde 80 % av alla olyckor och tillbud med farliga ämnen i Sverige
under åren 2018–2019.
Antal räddningsinsatser till följd av okontrollerat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämne var i genomsnitt i
Sverige 630 per år under 2018 och 2019. Vid dessa insatser har det handlat om ämnen som genom sina
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kemikaliska eller fysikaliska-kemikaliska egenskaper kunde föranlett skador på människor, egendom eller i miljö
vid felaktig hantering. Utsläppens omfattning och konsekvenserna från dem är dock varierande. Under åren
2018–2019 omkom 4 personer vid utsläpp av farligt ämne och 192 personer fick sjukvård.

4.6. Naturolycka
Stormar har drabbat Skåne ett flertal gånger under det senaste decenniet. Lomma kommuns kustläge innebär
en utsatthet för hård väderlek. Höga vindhastigheter kan förutom att orsaka direkta stormskador på
bebyggelse och infrastruktur även orsaka översvämningar när havsnivån trycks upp långt över normala nivåer.
Även stora mängder nederbörd kan innebära översvämning av vattendrag i kommunen som bland annat kan
leda till skador på bebyggelse. Höje å är till exempel spillvattenrecipient i flera kommuner uppströms från
Lomma och påverkas därför mycket vid kraftig nederbörd.
Kommunen har tagit fram översvämningskarteringar för olika scenarier av höga flöden och förhöjd havsnivå
samt vidtagit vissa åtgärder för att skydda bebyggelse i kommunen.

4.7. Drunkning
I Figur 8 framgår antalet räddningsinsatser till drunkningstillbud per 1000 invånare de tre senaste åren. Lomma
kommuns siffror är betydligt högre än snittet för såväl Sverige som kommungruppen pendlingskommuner nära
storstad (A2). Förklaringen kan förväntas ligga i att Lommas attraktiva stränder lockar tusentals besökare under
sommaren. Det kan också finnas en skillnad mellan kommuner i hur olika typer av händelser redovisas i
statistiken. I Lomma har till exempel ärenden med bortsprungna barn på stranden som resulterat i
drunkningslarm även klassats som det i statistiken, trots att det egentligen inte handlat om ett
drunkningstillbud. Andra kommuner kanske sorterar bort liknande händelser. Detta försvårar
kommunöverskridande jämförelser. Se skillnad mellan larm till drunkningstillbud och faktiska
drunkningshändelser i Lomma i Figur 8.
Den branta nedgången i Lomma under 2020 skulle dels kunna förklaras av en minskad aktivitet på stränderna
under corona-pandemin. De absoluta antalen drunkningstillbud i Lomma kommun är dock låga vilket innebär
att stora fluktuationer på grund av slumpen också kan förekomma.

Drunkningstillbud
0,30

Antal per 1000 inv.

0,25
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0,15

0,10
0,05
0,00
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Lomma

2019
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Faktiska drunkningshändelser Lomma

A2

Sverige

Figur 8. Antal räddningsinsatser till drunkningstillbud per 1000 invånare.

4.8. Utsläpp till havs
Större utsläpp av olja eller annan kemikalie i havet i Sveriges närhet är sällsynta men kan självklart inträffa.
Öresundspassagen används av tiotusentals fartyg varje år och är ett viktigt transportstråk in och ut ur
Östersjön. En olycka som resulterar i ett oljeläckage eller utsläpp av annan typ av kemikalie eller material från
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något av dessa fartyg kan komma att drabba Lommas kust beroende på bland annat väderförhållanden vid
tiden för olyckan. Konsekvenserna då ett större utsläpp av olja eller annan kemikalie når land kan vara
förödande för den region som drabbas. Effekterna kan vara att sjöfåglar och fiskar dör och att marina
reproduktionsområden i områden utefter kusten tar skada för lång tid framöver.
Lomma kommun har tillsammans med Malmö, Kävlinge och Burlöv tagit fram en gemensam oljeskyddsplan.
Oljeskyddsplanen kan användas i kommunens beredskapsarbete och ska fungera som ett stöd vid ett
oljeutsläpp eller oljepåslag.

4.9. Antagonistisk gärning
Enligt SÄPO är för närvarande de tre huvudsakliga extremistmiljöerna i Sverige den våldsbejakande islamistiska
miljön, våldsbejakande högerextremistiska miljön och den våldsbejakande vänsterextremistiska miljön. Enligt
Säpo har det sedan 2017 skett en minskning av antalet genomförda terrorattentat i västvärlden. Den trenden
har dock brutits under 2020. Säpo pekar på ett förhöjt hot från både den våldsbejakande högerextremistiska
miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön. Hotet påverkas av händelser i omvärlden. Det finns ett
gränsöverskridande terrorhot med internet som plattform för både radikalisering och uppmaningar att utföra
terrorattentat. Attentat som riktats mot allmänheten innebär ofta stora konsekvenser och medför ofta höga
skadeutfall.
Antagonistiskt utförda dåd och inte minst pågående dödligt våld (PDV) ställer höga krav på räddningsarbetet
eftersom det fortfarande kan finnas aktiva gärningsmän när de första blåljusenheterna anländer. Ett
välfungerande samarbete mellan polis, ambulans och räddningstjänst är en viktig nyckel för att kunna hantera
dessa situationer på bästa sätt.

5. Värdering
De stora transportlederna genom Lomma kommun innebär att antalet kommunikationsolyckor är relativt högt
jämfört med andra kommuner. I kommunens riskanalys fick olyckstypen trafikolycka det högsta riskvärdet.
Ansvaret för trafiksäkerheten på de större statliga vägarna ligger på Trafikverket men kommunen bör
medverka i samverkansforum och liknande för att kunna påverka och bevaka sina intressen angående en
ständigt ökande trafiksäkerhet. De olika trafikslagen på vägarna innebär att räddningstjänsten behöver kunna
hantera olyckor med tunga fordon och även olyckor med farligt gods transporter.
Kommunen har ett aktivt förebyggande arbete angående trafikolyckor på de kommunala vägarna och arbetar
bland annat med sänkta hastigheter, fartgupp, avskilda cykelvägar med mer för att minska trafikriskerna.
Bränder är också en relativt frekvent händelse i kommunen som kan innebära stora konsekvenser både i form
av omfattande egendomsskada och även skador på människor. I kommunens riskbild är det främst brand i
byggnad som bidrar med störst potentiella konsekvenser. En omfattande brand i en större byggnad ställer stora
krav på både släckresurser och befälsresurser som den operativa organisationen måste klara av att möte upp.
För att förebygga bränder är räddningstjänstens uppdrag inom information och rådgivning viktigt samt
tillsynsverksamheten. Dessa åtgärder kan också minska konsekvenserna av en utbruten brand. Kommunen har,
liksom övriga Sverige, en åldrande befolkning som är mer utsatt för och vid bränder. För att möta denna
förändring kan det vara nödvändigt att rikta förebyggande insatser mot specifika grupper i samhället.
Vid många av de händelser som föranleder olyckor i kommunen finns ett väldigt stort värde i att
räddningsresurser tidigt kommer på plats för att kunna påverka utfallet. Genom att tidigt påverka
olycksförloppet kan konsekvenserna av olyckan ofta lindras avsevärt. Detta gäller för bränder såväl som för
drunkningstillbud, trafikolyckor och flera andra olyckor.
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6. Mål
För att på ett så bra och effektivt som möjligt förebygga och hantera de olyckor som inträffar i kommunen ska
kommunen fastställa mål för både den förebyggande verksamheten och räddningstjänstverksamheten.

6.1. Nationella mål
I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor formuleras flera nationella mål för arbetet med skydd mot olyckor. Det
övergripande målet är att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med
hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
När det gäller den operativa verksamheten ska räddningstjänsten enligt 1 kap 3 § LSO planeras och organiseras
så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
Sedan 2020 har även ett nationellt mål för den olycksförebyggande verksamheten formulerats. Den
olycksförebyggande verksamheten ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga
bränder och andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild
vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga skador.

6.2. Lokala mål
Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp ska själva ha förmågan att möta och hantera de händelser som normalt
kan föranleda räddningsinsatser i kommunen. Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp ska själva ha förmågan
att inledningsvis möta och hantera även omfattande och ovanliga händelser som kan föranleda
räddningsinsatser kommunen. Genom samverkan med andra räddningstjänster och aktörer ska hela
olycksförloppet kunna hanteras.
Räddningstjänsten ska genom sitt förebyggande arbete med utbildningar, informationsinsatser och tillsyner
verka för att kommuninvånarnas skydd mot olyckor ska öka.
Nedan redogörs för de lokala mål som Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp ska arbeta efter.
-

-

-

-

Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp ska arbeta för att bibehålla sina korta responstider och
fortsätta arbeta för att ytterligare förkorta tiden från att en olycka sker till att räddningsresurser
kan påverka händelseförloppet. Konceptet Offensiva enheter och samarbetet med kommunens
trygghetsvärdar är en viktig del av detta. Att eftersträva snabba responstider är i linje med nationella
målet om godtagbar tid och effektiva räddningsinsatser. En tidig insats innebär ofta att mindre
resurser krävs för att hantera olyckan och en effektivare hantering kan uppnås både avseende tid och
pengar.
Räddningstjänsten ska fortsätta bygga upp sin förmåga att hantera trafikolyckor med tunga fordon.
Trafikolyckor utgör en stor del av kommunens riskbild och därför måste Räddningstjänsten LommaStaffanstorp vara väl rustade för att hantera dessa både när det gäller kompetens och utrustning.
Räddningstjänsten har anskaffat utrustning och utbildat personal för att hantera trafikolyckor med
tunga fordon och arbetet inom detta område ska fortsätta.
Räddningstjänsten ska ha en god förmåga att hantera olyckor med farliga ämnen. På
transportlederna genom kommunen färdas stora mängder farligt gods. Detta tillsammans med
industrier i kommunen som också hanterar farliga ämnen innebär att räddningstjänsten behöver ha en
egen förmåga att hantera olyckor där sådana ämnen är inblandade. Räddningstjänsten ska bygga upp
en god förmåga att själva, och i samverkan med andra, hantera olyckor med farliga ämnen.
Skyddet mot olyckor för riskgrupper ska stärkas. Detta ska ske genom att räddningstjänsten inriktar
det förebyggande arbetet, både informationsinsatser och tillsynsverksamhet, för att nå grupper där
insatserna ger störst effekt. Detta kan bland annat ske genom en utökad samverkan mellan
räddningstjänst och omsorgsförvaltningen för att nå grupper som är särskilt utsatta för risker från
bland annat bostadsbränder.
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-

-

Räddningstjänsten ska ha en robust personalförsörjning av Räddningstjänstpersonal i beredskap.
Rekrytering av räddningspersonal i beredskap är en viktig fråga för att räddningstjänsten ska kunna
upprätthålla en god beredskap i kommunen. Räddningstjänsten ska arbeta långsiktigt med frågan.
Räddningstjänsten ska utöka samverkan med närliggande och liknande
räddningstjänstorganisationer. Samverkan med organisationer som hanterar liknande
frågeställningar och problem ska ske både kring det olycksförebyggande arbetet och det operativa,
skadeavhjälpande arbetet.

7. Förebyggande – förmåga och verksamhet
Genom det olycksförebyggande arbetet kan kommunen påverka dels hur ofta olyckor inträffar, dels hur stora
konsekvenserna blir när de väl inträffar. Detta kan göras genom myndighetsutövning i form av tillsyn men även
genom till exempel informationsinsatser och utbildningar. Nedan beskrivs mer om hur det förebyggande
arbetet bedrivs.

7.1. Tillsyn
Tillsynen är ett viktigt verktyg för att säkerställa att byggnader och anläggningar i kommunen har ett skäligt
brandskydd. Ett skäligt brandskydd innebär att brandskyddsnivån ska leva upp till kraven i regelverken, både
avseende byggnadstekniskt brandskydd och organisatoriskt brandskydd.
Verktyget tillsyn ska framförallt användas för att säkerställa brandskyddet på sådana byggnader och
anläggningar där en eventuell brand kan få stora konsekvenser avseende människors liv, hälsa, egendom och
miljö. Behovet av tillsyn bedöms för varje enskilt objekt och kan variera över tid beroende på till exempel
verksamhetsförändringar.
Erfarenheter från räddningsinsatser är också ett viktigt urvalskriterium för tillsyn och erfarenhetsutbytet mellan
de operativa styrkorna och det förebyggande arbetet är viktigt för att effektivt förebygga olyckor.
Tillsynsförrättare som utför tillsyn enligt LSO i kommunen ska ha genomgått minst Tillsyn A eller motsvarande.

7.2. Stöd till den enskilde
Kommunen ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt LSO. En del av räddningstjänstens förebyggande verksamhet bedrivs i form av rådgivning,
information och utbildning inom brand och säkerhetsområdet. Räddningstjänstens personal ska svara för
adekvat information inom sitt verksamhetsområde.
Räddningstjänsten erbjuder utbildningar inom både sjukvård och brandskydd till flera olika målgrupper, både
till annan kommunal personal och till externa kursdeltagare.
Räddningstjänsten bedriver informationsinsatser riktat mot yngre kommuninvånare i form av
brandskyddsutbildning för skolklasser samt medverkan under kommunens återkommande trygghetsdagar.
Detta för att öka barn och ungdomars förmåga att hantera olyckor och för att skapa goda relationer mellan
blåljuspersonal och barn och ungdomar tidigt i livet.

7.3. Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Kommunen är ansvarig för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs i kommunen.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fastställt föreskrifter om vilka objekt som omfattas av
krav på sotning respektive brandskyddskontroll, hur ofta brandskyddskontroll ska ske (kontrollfrister) samt vad
kontrollen ska omfatta. Lomma och Staffanstorps kommuner har tillsammans upphandlat och skrivit avtal med
två olika leverantörer som ska utföra rengöring och brandskyddskontroller i kommunerna. De nuvarande
avtalen gäller i fyra år från och med 2020-01-01 med möjlighet att förlänga avtalet två år.
Privatpersoner kan ansöka om att få utföra egensotning på sin fastighet genom en ansökningsblankett som
bland annat finns tillgänglig via kommunens hemsida. Räddningstjänsten handlägger ansökningar om
egensotning.
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7.4. Övriga förebyggande åtgärder
Räddningstjänsten ingår som en viktig aktör i kommunens övergripande Säkerhets- och trygghetsarbete och
har en regelbunden och fördjupad samverkan med övriga inom kommunens förvaltningar samt även externa
aktörer utifrån ett geografiskt områdesansvar.
Tillsyn och tillståndsärenden för hantering av brandfarlig och explosiva varor, enligt Lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor (LBE), hanteras i Lomma kommun av Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN),
vilken delegerat ärendena till räddningstjänsten.
Räddningstjänsten är delaktig i plan- och byggprocessen och bidrar med sin sakkunnighet inom brandskydd
genom ett nära samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen.
I frågor om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2012:1622) bistår räddningstjänsten socialförvaltningen i
frågor om lokalerna är anpassade för det personantal samt verksamhet som anges i ansökan.
Räddningstjänsten är även remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet vid allmän sammankomst,
offentlig tillställning, användande av offentlig plats, idrottsevenemang eller fyrverkeri, scenfyrverkeri eller
annan pyroteknik enligt ordningslagen (1993:1617). Vid begäran från Polismyndigheten om
sakkunnighetsutlåtande angående risk för brand- och rökspridning är räddningstjänsten behjälplig med detta.
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8. Räddningstjänst – förmåga och verksamhet
Med räddningstjänst menas de räddningsinsatser som kommunen ska ansvara för vid olyckor, eller
överhängande fara för olyckor, för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. I detta
kapitel beskrivs kommunens förmåga att genomföra räddningsinsatser, först övergripande och sedan uppdelat
per händelsetyp.

8.1. Övergripande
Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp upprätthåller en beredskap för att utföra räddningsinsatser i
kommunen och angränsande områden genom att dels hålla egna resurser i form av både utrustning och
personal, dels genom samarbeten och avtal med andra aktörer. Nedan beskrivs räddningstjänstens operativa
verksamhet och förmåga översiktligt.

8.1.1. Egna resurser
Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp operativa organisation består av räddningspersonal i beredskap som
har beredskap året runt, under dygnets alla timmar. I Lomma och Staffanstorp har räddningstjänsten valt att gå
ifrån det mer traditionella sättet att organisera sina resurser i ”en stor brandbil” och istället utvecklat ett
koncept med så kallade Offensiva Enheter. De stora brandbilarna finns kvar men utöver dessa har
räddningstjänsten kompletterat den operativa förmågan med ett antal mindre räddningsfordon som
brandmännen använder under beredskap och som kan röra sig ute i samhället. De offensiva enheterna ska
befinna sig i kommunen och kunna ta sig till kommunhus respektive rådhus på högst 10 minuter.
Konceptet med offensiva enheter har självklart utvärderats internt men under 2020 har räddningstjänsten även
låtit sin operativa verksamhetsmodell granskas av Lunds Tekniska Högskola som en del i kursen Industriell
Management. Slutrapporten från granskningen slår bland annat fast att de offensiva enheterna skapar en
betydande tidsvinst gentemot den traditionella modellen med stora fordon (enligt rapporten är
mediantidsvinsten 3 minuter och 14 sekunder). Tidsvinsten är ett resultat av att brandmännen med offensiv
enhet kan köra direkt till olycksplatsen i stället för via brandstationen, men även av att sannolikheten att en
räddningsresurs ska finnas i närheten av olyckan ökar med fler räddningsresurser ute i samhället. I rapporten
har även en kostnads-nytto-analys utförts som visar att konceptet betalar sig ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv.
Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorps egna operativa resurser listas i Tabell 2. I organisationen finns två
brandstationer, en i Lomma och en i Staffanstorp. Räddningspersonalen som bemannar de stora fordonen på
brandstationen ska ta sig till brandstationen, byta om och vara på väg mot olycksplatsen i räddningstjänstens
fordon inom 5 minuter från larm. Räddningspersonal som kör offensiva enheter är snabbare eftersom de kan
köra direkt till olycksplatsen.
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Tabell 2. Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorps operativa resurser

Resurser Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp

Lomma Brandstation

Offensiva Enheter
I kommunen, högst
10 minuter till
kommunhuset

Styrkeledare + 2 st
Brandmän

Släckbil och
kombinerad
släckbil/höjdfordon
Utgår från Lomma
Brandstation

2 st Brandmän

Staffanstorps brandstation

Offensiva Enheter
I kommunen, högst
10 minuter till
rådhuset

Styrkeledare + 2 st
Brandmän

Släckbil, hävare och
tankbil.
Utgår från
Staffanstorps
Brandstation

Lednignsresurs

3 st Brandmän

I kommunerna,
tillgänglig på radio
inom 90 sekunder
Yttre Befäl

Det finns också ett tätt samarbete mellan räddningstjänsten och trygghetsvärdarna i kommunen. Kommunens
trygghetsvärdar har involverats i räddningstjänstens utryckningsverksamhet och är ett komplement som
möjliggör ännu snabbare tider till att räddningsinsatser kan påbörjas. Detta samarbete innebär att kommunens
resurser används på ett effektivt sätt för att vara till så stor nytta som möjligt för allmänheten.
Trygghetsvärdarna utbildas av räddningstjänsten för att kunna utföra inledande räddningsinsatser och övar
tillsammans med brandmännen för att samarbetet ska fungera på bästa sätt.
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Kommunens riskbild med höga trafikflöden och ett högt antal trafikolyckor har räddningstjänsten LommaStaffanstorp anskaffat utrustning och utbildning specialinriktad för att genomföra räddningsinsatser med tunga
fordon. Utrustningen finns på räddningsfordonen som utgår från Staffanstorp men betjänar även Lomma.
Räddningstjänsten har i dagsläget förmåga för att utföra livräddande kemdykningar i larmställ och
andningspaket vid utsläpp av farligt ämne. Ett arbete pågår för att öka denna förmåga till att själva kunna
utföra bland annat mer långvariga kemdykningar, pumpningar, tätningsarbete och liknande på en olycksplats
med farliga ämnen. Den ökade förmågan beräknas vara i drift under sommaren 2022.

8.1.2. Resurser i samverkan med andra kommuner och organisationer
Utöver resurserna i den egna organisationen kan kommunen med hjälp av olika samverkansavtal dra nytta av
ytterligare resurser som tillhör andra kommuner eller som ägs gemensamt tillsammans med andra kommuner
eller organisationer.
Sedan början av 2021 har Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp tillsammans med
räddningstjänstorganisationerna i Svedala, Trelleborg, Vellinge och Skurup kommuner upprättat en gemensam
beredskapstjänst i form av en vakthavande brandingenjör (VBI). VBI ska vara en resurs för ingående
räddningstjänstorganisationer som kan användas vid bland annat räddningsinsatser med ett stort lednings- och
samverkansbehov. Befattningen bemannas delvis av personal från Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp.
Genom Överenskommelse om samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne säkerställs bland annat att de
skånska kommunerna drar nytta av varandra genom att snabbast tillgängliga och lämpliga räddningsresurs
larmas vid nödläge oavsett kommun och organisationstillhörighet. Överenskommelsen innebär också att
förmågan att leda omfattande räddningsinsatser stärks genom det Skåne-gemensamma ledningsfordonet med
tillhörande stabspersonal samt med Regional Räddningschef som utgör den högst ansvariga för strategiska och
normativa frågor inom länet.

8.1.3. Alarmering av räddningsorganet
Under 2021 upprättades ett avtal mellan Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp och Räddningstjänsten Syd
angående utalarmering av räddningstjänstens resurser vid larm. I och med detta avtal övertogs utlarmningen
från SOS Alarm till Räddningstjänsten Syd genom Räddningscentral Syd. Avtal finns också med SOS Alarm som
bland annat sköter intervjuerna med inringare till 112 samt administrering av automatlarmsobjekt.

8.1.4. Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjning i form av brandposter finns i kommunens tätorter och försörjs av det kommunala
dricksvattensystemet. Tätorter med brandposter är Lomma, Bjärred, Borgeby, Haboljung, Flädie och Fjelie. Vid
behov av ytterligare vattenresurser kan släck- och tankbilar från egen och annan organisation användas.
Möjlighet till brandvattenförsörjning via brandposter vid nybyggnation tas upp och hanteras i plan- och
byggprocessen där räddningstjänsten är remissinstans.

8.1.5. Tid till påbörjad räddningsinsats
Medianvärdet för tiden från att larm inkommer till SOS till att första räddningsresurs blir larmad var 100
sekunder under perioden 2019-2020. Från och med maj 2021 har Räddningscentral Syd tagit över ansvaret för
utlarmningen av räddningsresurser från SOS Alarm.
Tiden från att räddningstjänsten larmats till att räddningsenheterna anländer på skadeplatsen analyserades
under granskningen av räddningstjänsten Lomma-Staffanstorps verksamhetsmodell, specifikt konceptet med
offensiva enheter. Medel- och mediantider för olika enheters responstider presenteras i Tabell 3. Metod och
urval presenteras mer djupgående i rapporten.
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Tabell 3. Responstider (tid från larm till räddningstjänst till framkomst på skadeplats) för olika typer av enheter. Larm från
en period under 2017 till 2020 har studerats.

Enhet Medeltid
Alla typer av enheter
Stor enhet
Offensiva enheter, medel
Första offensiva enhet
Trygghetsvärd

Mediantid

9 min, 36 sek
11 min, 58 sek
8 min, 29 sek
6 min, 9 sek
8 min, 13 sek

8 min, 8 sek
10 min, 55 sek
7 min, 7 sek
5 min, 37 sek
7 min, 32 sek

Det går att konstatera att de offensiva enheterna och även trygghetsvärdarna skapar ett stort värde i och med
den tidsvinst som de bidrar med jämfört med de stora enheterna. Genom att jämföra responstiden för första
offensiva enheten jämfört med responstiden för offensiva enheter generellt, kan man också utläsa värdet av
att ha flera offensiva enheter i stället för endast en.
När analysen gjordes och rapporten skrevs hade trygghetsvärdarna bara varit i drift under en kortare tid och
antalet insatser där trygghetsvärdar deltog var fortfarande lågt. Endast en mycket begränsad mängd data
kunde därför användas i analysen och det är svårt att dra några större slutsatser från resultatet gällande just
trygghetsvärdarnas tider. Vid händelser där trygghetsvärdarna larmas är det inte ovanligt att en trygghetsvärd
är först på plats.
I Figur 9 redovisas en geografisk bild över hur den genomsnittliga tiden från att SOS svarar uppringaren till att
räddningstjänsten anländer på plats varierar i olika delar av kommunen.

Figur 9. Medelvärde på tiden från att SOS svarar uppringaren till att räddningstjänsten anländer för alla olyckor och tillbud
2018–2020 per kvadratkilometer.

8.1.6. Samverkan med andra aktörer
Räddningstjänsten har en etablerad samverkan med flera aktörer som kan vara insatta vid en räddningsinsats,
såsom Polismyndigheten, Region Skåne, Trafikverket, Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet, JRCC och
övriga räddningstjänster i Skåne. Se också avsnitt 8.1.2.
Räddningstjänsten har också avtal med Frivilliga Resursgruppen i Staffanstorp om assistans vid allvarliga
händelser och övar också regelbundet med FRG.
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8.1.7. Varning och information till allmänheten
Kommunen kan signalera viktigt meddelande till allmänheten genom det utomhusvarningssystem som finns
monterat i de två största tätorterna, Lomma och Bjärred. Utomhusvarningssystemet kan också aktiveras på
distans av SOS Alarm.
Räddningstjänsten kan också utfärda ett viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV för att varna och
informera människor om något har inträffat som hotar människors liv och hälsa.

8.2. Beskrivning per olyckstyp
I detta kapitel beskrivs förmågan att utföra räddningsinsatser för de olika typer av olyckor som kan inträffa i
kommunen. Detta görs utifrån vilka effekter som ska uppnås, vilka nyckeluppgifter som krävs för att uppnå
effekterna och vilka resurser som krävs för att utföra uppgifterna. Med resurser avses både materiella och
personella resurser, inklusive kompetens.
Förmågan att utföra räddningsinsatser är lika dygnet runt, året runt. Förmågan att utföra räddningsinsatser i
olika områden varierar mest utifrån tiden från larm till att räddningsresurser anländer, vilket beskrivs i avsnitt
8.1.5.

8.2.1. Förmåga vid brand i byggnad
Effekter som ska uppnås
- Alla personer ska utrymmas ur
byggnaden innan skador på liv
och hälsa uppstår
- Den negativa
händelseutvecklingen ska
bromsas och stoppas i ett tidigt
skede
- Omkringliggande byggnader ska
skyddas mot brand
- Taktik ska väljas med
hänseende till risk för
miljöskador
- Vid behov ska rätt
förstärkningsresurser larmas i
ett tidigt skede
- Samordning och inriktning av
egna och förstärkande
räddningsresurser

Nyckeluppgifter
- Snabbt ha personal på plats
som kan rapportera om
omfattningen av branden samt
dirigera anländande
räddningsenheter till lämpliga
uppställningsplatser
- Tidiga insatser för att
bromsa/bryta
händelseutvecklingen, s.k.
omedelbara åtgärder.
- Invändig livräddande insats
och/eller invändig släckinsats
- Utrymning med stege eller
höjdfordon
- Skydda andra byggnader från
brand genom t.ex. vattendimma
eller vattenbegjutning
- Utvändig släckinsats
- Skapa en säker
vattenförsörjning
- Kommunikation och samverkan
med Räddningscentral Syd och
förstärkande organisationer
- Ledning av egna och
förstärkande resurser

Resurser
- Offensiva enheter som är
utrustade för att snabbt kunna
utföra effektiva omedelbara
åtgärder mot brand i byggnad
- Den samlade räddningsstyrkan
har utrustning och kompetens
för att genomföra en invändig
insats i form av rökdykning
- Räddningstjänsten har
utrustning för att assistera vid
utrymning enligt avsnitt 5:323 i
Boverkets byggregler i form av
stegar och höjdfordon
- Räddningscentral med ständig
bemanning för ledningsstöd och
utlarmning/samordning av
förstärkande resurser
- Släck-, tank- och höjdresurser
från andra räddningstjänster i
Skåne

Utrymning med hjälp av räddningstjänsten
Räddningstjänsten har på Lomma brandstation ett höjdfordon som kan assistera vid utrymning enligt avsnitt
5:323 i Boverkets byggregler. Det område som kan nås med Lommas höjdfordon inom 10 minuters insatstid
redovisas i Figur 10. Med insatstid avses tiden från det att larm inkommit till räddningstjänsten och till dess att
räddningsarbetet har påbörjats. Vid brandskyddsprojektering av byggnader i gränsområden ska dialog föras
med Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp.
Samtliga delar av kommunen beräknas nås av räddningstjänstens höjdfordon inom 20 minuters insatstid.
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Figur 10. Området i och kring Lomma tätort som kan nås av räddningstjänstens höjdfordon inom 10 minuter från larm (5
min anspänningstid + 4 minuter körtid + 1 minut uppställningstid).

8.2.2. Förmåga vid brand utomhus
Vid markbrand:
Effekter
- Branden ska begränsas och
släckas
- Räddningsbefäl ska tidigt ha en
god uppfattning om utbredning
och intensitet på branden
- Byggnader ska skyddas från
brandspridning
- Vid behov ska rätt
förstärkningsresurser larmas i
ett tidigt skede
- Samordning och inriktning av
egna och förstärkande
räddningsresurser

Nyckeluppgifter
- Snabbt ha personal på plats
som kan rapportera om
omfattningen av branden samt
dirigera anländande
räddningsenheter till lämpliga
uppställningsplatser
- Tidiga insatser för att
bromsa/bryta
händelseutvecklingen, s.k.
omedelbara åtgärder.
- Skydda byggnader från brand
genom t.ex begränsningslinjer
- Begränsa spridningen och
släckning av branden
- Skapa en säker tillgång till
släckvatten
- Kommunikation och samverkan
med Räddningscentral Syd och
förstärkande organisationer
- Ledning av egna och
förstärkande resurser
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Resurser
- Offensiva enheter som tidigt
kan vara på plats samt har
utrustning för att genomföra
omedelbara åtgärder
- Släck- och tankbilar med större
vattenvolymer samt utrustning
för att lägga ut längre
slangsystem
- Räddningscentral med ständig
bemanning för ledningsstöd och
utlarmning/samordning av
förstärkande resurser
- Släck och tankresurser från
andra räddningstjänster i Skåne

Vid brand i fordon:
Effekter
- Den negativa
händelseutvecklingen ska
bromsas och stoppas i ett tidigt
skede
- Omkringliggande byggnader ska
skyddas mot brand
- Taktik ska väljas med
hänseende till risk för
miljöskador
- Vid behov ska rätt
förstärkningsresurser larmas i
ett tidigt skede
- Samordning och inriktning av
egna och förstärkande
räddningsresurser

Nyckeluppgifter
- Snabbt ha personal på plats
som kan rapportera om
omfattningen av branden samt
eventuell spridningsrisk
- Tidiga insatser för att
bromsa/bryta
händelseutvecklingen, s.k.
omedelbara åtgärder
- Skydda byggnader från brand
med hjälp av vattendimma eller
genom att släcka branden
- Uppmärksamma vad som
händer med släckvattnet och
vidta vid behov åtgärder för att
skydda miljön, såsom
uppsamling av släckvattnet.
- Kommunikation och samverkan
med Räddningscentral Syd och
förstärkande organisationer
- Ledning av egna och
förstärkande resurser
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Resurser
- Offensiva enheter som är
utrustade för att snabbt kunna
utföra effektiva omedelbara
åtgärder mot brand i fordon
- Räddningspersonal och särskilt
befäl ska ha kunskap om de
särskilda risker som finns
kopplat till olika typer av fordon
- Utrustning för att samla upp
släckvatten, till exempel
brunnstättingar
- Räddningscentral med ständig
bemanning för ledningsstöd och
utlarmning/samordning av
förstärkande resurser

8.2.3. Förmåga vid trafikolycka
Vid trafikolycka på väg:
Effekter
- Olycksplatsen ska vara en säker
arbetsplats för
räddningspersonalen och andra
samverkande aktörer
- Samtliga inblandade ska få
snabb hjälp och skadade ska
omhändertas på lämpligt sätt i
samverkan med
ambulanspersonal
- Trafiken ska inte påverkas mer
än nödvändigt men säkerheten
på skadeplatsen har högst
prioritet.
- Samordning och inriktning av
egna och förstärkande
räddningsresurser

Nyckeluppgifter
- Varna andra trafikanter samt
upprätta trafikavstängningar
med barriärfordon som skydd
mot ankommande trafik
- Stabilisera fordon och säkra mot
brand
- Akut omhändertagande av
skadade och sjukvårdsinsats i
samverkan med ambulans
- Losstagning av personer som
sitter fast i fordon
- Hantera utsläpp av bränsle
- Kommunikation och samverkan
med Räddningscentral Syd och
förstärkande organisationer
- Ledning av egna och
förstärkande resurser

22

Resurser
- Samtlig räddningspersonal ska
ha hög medvetenhet om de
risker som finns vid arbete i
vägtrafikmiljö och hur man
hanterar dem
- Samtlig räddningspersonal ska
ha förmåga att genomföra akut
omhändertagande
- Räddningsstyrkan ska vara
utrustad med och ha
kompetens för att hantera
hydraulverktyg för losstagning
- Räddningsfordon ska vara väl
synliga och ha utrustning för att
stänga av trafik samt genomföra
hastighetssänkande åtgärder
- Räddningspersonalen på båda
stationerna har fått utbildning
inom tung räddning.
Specialutrustning för tung
räddning i form av bland annat
stöttor och lyftkuddar finns på
fordon som utgår från
Staffanstorp.
- Räddningscentral med ständig
bemanning för ledningsstöd och
utlarmning/samordning av
förstärkande resurser
- Trafikräddningsresurser från
andra räddningstjänster i Skåne

Vid olycka på spårväg:
Effekter
- Olycksplatsen ska vara en säker
arbetsplats för
räddningspersonalen och andra
samverkande aktörer
- Samtliga inblandade ska få
snabb hjälp och skadade ska
omhändertas på lämpligt sätt i
samverkan med
ambulanspersonal
- Spårtrafiken ska inte påverkas
mer än nödvändigt men
säkerheten på skadeplatsen har
högst prioritet.
- Samordning och inriktning av
egna och förstärkande
räddningsresurser

Nyckeluppgifter
- Utfärda trafikstopp och/eller
hastighetsbegränsningar på
spårområdet
- Utfärda räddningsfrånkoppling
av kontaktledningar
- Utföra spänningsprovning och
arbetsjordning av
kontaktledningar
- Sanering av spårområde
- Evakuering av tågvagnar
- Kommunikation och samverkan
med Räddningscentral Syd och
förstärkande organisationer
- Ledning av egna och
förstärkande resurser

Resurser
- Utrustning för arbetsjordning av
kontaktledningar finns på
räddningsfordon som utgår från
Lomma brandstation
- Befäl och räddningspersonal
utbildas återkommande inom
arbete på spårområde
- Räddningscentral med ständig
bemanning för ledningsstöd och
utlarmning/samordning av
förstärkande resurser
- Räddningsresurser från andra
räddningstjänster i Skåne

8.2.4. Förmåga vid olyckor med farliga ämnen
Effekter
- Farligt ämne ska
”oskadliggöras” och inte vålla
fortsatt skada
- Eventuella människor i fara ska
skyddas
- Miljön ska skyddas
- Räddningspersonalen ska inte
skadas
- Samordning och inriktning av
egna och förstärkande
räddningsresurser

Nyckeluppgifter
- Identifiera farligt ämne
- Spärra av och zonindela
skadeplatsen på lämpligt sätt
med utgångspunkt från bland
annat ämnets farlighet
- Genomföra livräddande
kemdykning med lämplig
skyddsutrustning
- ”Frys läget” genom att till
exempel stoppa läcka eller
samla upp läckage
- Sanera inblandade personer
- Kommunikation och samverkan
med Räddningscentral Syd och
förstärkande organisationer
- Ledning av egna och
förstärkande resurser

Resurser
- Räddningsbefäl som kan
identifiera farliga ämnen och
göra en första bedömning av
insatsmetod.
- Samtlig räddningstjänstpersonal
kan genomföra akut
omhändertagande av personer
som drabbats av farliga ämnen
- Utrustning för livräddande
kemdykning
- Utrustning för att lägga ut
skumtäcke över brandfarlig
vätska
- Räddningscentral med ständig
bemanning för ledningsstöd och
utlarmning/samordning av
förstärkande resurser
- Räddningsresurser från andra
räddningstjänster i Skåne och
kemresurser från Trelleborg och
Svedala
- Nationell kemresurs från
Perstorp (kan prioriteras till
annan kommun)
- En kemresurs för mer långvariga
kemdykningar, pumpningar,
tätningsarbeten mm är under
uppbyggnad i den egna
organisationen och förväntas
driftsättas under sommaren
2022
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8.2.5. Förmåga vid naturolycka
Effekter
- Människor, egendom och miljö
ska skyddas från skador i
samband med naturolyckor så
som översvämningar och
stormar.
- Samordning och inriktning av
egna och förstärkande
räddningsresurser

Nyckeluppgifter
- Klargör vilka uppdrag som
klassas som räddningstjänst.
- Länspumpning och invallning
för att begränsa vattenskador
- Kommunikation och samverkan
med Räddningscentral Syd och
förstärkande organisationer
- Ledning av egna och
förstärkande resurser

Resurser
- Länspumpar
- Räddningscentral med ständig
bemanning för ledningsstöd och
utlarmning/samordning av
förstärkande resurser
- Räddningsresurser från andra
räddningstjänster i Skåne

8.2.6. Förmåga vid drunkning
Effekter
- Personer i fara för drunkning
ska snabbt lokaliseras och få
hjälp av utbildad personal.
- Samordning och inriktning av
egna och förstärkande
räddningsresurser

Nyckeluppgifter
- Lokalisera drabbad
person/personer
- Samverkan med bland annat
JRCC, Sjöräddningssällskapet
och Kustbevakningen
- Ytlivräddning
- Transport av person över vatten
- Kommunikation och samverkan
med Räddningscentral Syd och
förstärkande organisationer
- Ledning av egna och
förstärkande resurser

Resurser
- Offensiva enheter som tidigt
kan vara på plats för att
lokalisera personer i nöd och
dirigera ankommande enheter
samt genomföra livräddande
insatser
- Utrustning för ytlivräddning
- Båt och Hansa-bräda för
insatser längre ut från land
- Kommunens trygghetsvärdar
har utrustats med en drönare
som kan vara till stor hjälp med
att lokalisera drabbade
- Räddningscentral med ständig
bemanning för ledningsstöd och
utlarmning/samordning av
förstärkande resurser
- Räddningsresurser från andra
räddningstjänster i Skåne

Nyckeluppgifter
- Upprätta en god struktur för
samverkan och för ledning av
insatsen
- Förhindra att oljan når land
alternativt styra utsläppet mot
mindre känsliga landområden
för att begränsa miljöskadorna
så mycket som möjligt
- Kommunikation och samverkan
med Räddningscentral Syd och
förstärkande organisationer
såsom bland annat JRCC,
Sjöräddningssällskapet och
Kustbevakningen
- Upprätta vid behov en stab som
kan stödja räddningsledaren i
arbetet

Resurser
- Oljeskyddsplan som tagits fram i
förväg
- Båt och länsor för att kunna
styra utsläppet innan oljan
träffar stranden
- Oljeduk för att skydda
kustremsa
- MSB:s förstärkningsresurser
inom oljeskydd (kan prioriteras
till en annan kommun)
- Räddningscentral med ständig
bemanning för ledningsstöd och
utlarmning/samordning av
förstärkande resurser
- Räddningsresurser från andra
räddningstjänster i Skåne

8.2.7. Utsläpp till havs
Effekter
- Förhindra och begränsa skador
på kustområden till följd av
utsläppet
- Upprätta ett gott samarbete
med andra inblandade aktörer
- Skapa goda förutsättningar för
ett eventuellt kommande
saneringsarbete
- Samordning och inriktning av
egna och förstärkande
räddningsresurser
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8.2.8. Antagonistisk gärning
Effekter
- En tillräckligt säker arbetsmiljö
skapas tillsammans med polis
- Beredskap för sekundära
attacker eller följdhändelser
- Samordning och inriktning av
egna och förstärkande
räddningsresurser

Nyckeluppgifter
- Tidig informationsdelning för
att skapa en samlad lägesbild
- Snabbt omhändertagande och
transport av skadade till sjukhus
- Upprätta en god struktur för
samverkan och för ledning av
insatsen
- Kommunikation och samverkan
med Räddningscentral Syd och
förstärkande organisationer

Resurser
- Sjukvårdsutrustning för att
vårda flera allvarligt skadade
- Utbildad personal med förmåga
att agera självständigt
- Räddningscentral med ständig
bemanning för ledningsstöd och
utlarmning/samordning av
förstärkande resurser
- Räddningsresurser från andra
räddningstjänster i Skåne

8.3. Ledning i räddningstjänsten
Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp har flera befäl i beredskap samtidigt i sitt insatsområde. I både Lomma
och Staffanstorp finns en styrkeledare vardera i ständig beredskap. Styrkeledarna bemannar varsin offensiv
enhet och kan röra sig i ett område så att de kan ta sig till kommunhus respektive rådhus inom 10 minuter. I
kommunerna finns också ett Yttre Befäl som kan utgå både från Lomma och Staffanstorps kommuner.
Styrkeledarna kan leda räddningsinsatser och agera som räddningsledare, normalt vid insatser som involverar
en räddningsstyrka. Vid insatser där flera räddningsstyrkor är aktiverade och/eller har ett högre ledningsbehov
är Yttre Befäl räddningsledare. Medeltiden från larm till räddningstjänsten till att en första ledningsresurs finns
på olycksplatsen ligger under 10 minuter, se Tabell 3.
När det föreligger ett stort lednings- och/eller samverkansbehov vid en insats finns också ledningsresursen
Vakthavande Brandingenjör (VBI) tillgänglig. VBI är en gemensam resurs med räddningstjänstorganisationerna i
Svedala, Trelleborg, Vellinge och Skurup kommuner och kan agera som räddningsledare eller ledningsstöd
baserat på behov.
Kompetenskrav för de olika befälsnivåerna kan utläsas ur Tabell 4.
Tabell 4. Kompetenskrav för befäl i Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp.

Befattning

Kompetenskrav

Styrkeledare

Räddningsledare A eller motsv.

Yttre Befäl

Räddningsledare B alternativt Brandingenjör med
RUB eller motsv.

Vakthavande brandingenjör

Brandingenjör med RUB eller motsv.

8.3.1. Övergripande ledning
Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp ingår i Räddningscentral Syd som sköter systemledningen över de
operativa räddningsresurserna i södra Skåne. Genom denna gemensamma ledningscentral kan områdets
resurser styras och omfördelas på ett så effektivt sätt som möjligt under pågående räddningsinsatser.
Räddningscentralen är ständigt bemannad och fungerar också som ledningsstöd under räddningsinsatser.
Räddningscentralen har teknikstöd för att enkelt kalla in ytterligare personal för att stärka upp den inre
ledningen vid behov. Det stora antal räddningstjänster som ingår i samarbetet innebär goda förutsättningar för
personalförsörjning vid omfattande och utdragna räddningsinsatser.
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8.4. Samtidiga och omfattande räddningsinsatser
Flera samtidiga händelser i kommunen hanteras genom att Räddningscentral Syd dirigerar lämpliga styrkor till
aktuella händelser. Om Lomma-styrkan är upptagen i en räddningsinsats kan styrkor från närliggande stationer
larmas, till exempel från Staffanstorp.
Konceptet med offensiva enheter innebär också en större flexibilitet och tillåter en uppdelning av styrkan när
det är önskvärt. Om Lomma-styrkan är upptagen i en räddningsinsats kan en eller flera offensiva enheter
alternativt släckbilen frigöras för att åka på ett nytt larm om detta bedöms vara lämpligt.
Vad gäller omfattande räddningsinsatser har Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp genom Överenskommelse
om samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne tillgång till ett stabsfordon med tillhörande stabspersonal.
För ledning på skadeplats finns som tidigare nämnts en vakthavande brandingenjör som alltid är i beredskap.
Utöver detta finns också en utvecklad samverkan med närliggande räddningstjänster som innebär goda
möjligheter för personalförsörjning över tid.
Ett arbete pågår för att skapa ett mer enhetligt ledningssystem mellan de tre ledningscentraler som finns i
Skåne och för att organiseringen ska harmonisera med MSB:s nationella projekt Enhetligt ledningssystem för
kommunal räddningstjänst (ELS).

8.5. Räddningstjänst under höjd beredskap
De kommunala räddningstjänsterna utgör en viktig del av Sveriges totalförsvar. Om Sverige hamnar i krig eller
krigsfara tillkommer ett antal uppgifter som räddningstjänsten ska ansvara för. Det handlar bland annat om
upptäckande och röjning av farliga områden, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och
kemiska stridsmedel, första hjälpen åt och transport av skadade samt åtgärder för befolkningsskydd.
Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorps organisation vid höjd beredskap bygger på den fredstida
organisationen och dess arbetsuppgifter. I avvaktan på centrala myndigheters planeringsinriktning fortsätter
planeringen av kommunens räddningstjänst enligt nu gällande kommunöverenskommelse för civilt försvar. En
grund läggs också i arbetet med att säkerställa förmåga och uthållighet under fredstida kriser.

9. Uppföljning, utvärdering och lärande
Arbetet med handlingsprogrammet ska ses som en process, där kontinuerlig uppföljning, utvärdering och
förbättring är en viktig del i en strävan mot ett säkrare och tryggare samhälle. Årligen sker två samrådsmöten
mellan räddningstjänsten och kommunledningarna i Lomma och Staffanstorp. Uppföljning av övergripande
mål, verksamhetsplan och budget avhandlas i detta forum.

9.1. Olycksundersökningar
Händelserapporter med information om bland annat orsak till insatsen, olycksförloppet och hur insatsen har
genomförts upprättas för samtliga räddningsinsatser i kommunen. Händelserapporterna skickas sedan till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Detta är den lägsta nivån av olycksundersökning.
Efter större händelser utförs en fördjupad utredning av experter inom eller utom organisationen. Detta kan
vara aktuellt bland annat vid olyckor som resulterar i dödsfall eller svåra kroppskador, omfattande bränder,
trafikolyckor med många skadade eller på återkommande platser.
Vid mycket omfattande olyckor kan händelsen komma att utredas av statlig extern expertis såsom Statens
haverikommission.
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10.

Bilaga A Dokumentförteckning

Samverkansavtal:
-

Samverkansavtal Lomma-Staffanstorp
Överenskommelse om Räddsam Skåne, 2021
Styrdokument Räddningscentral Syd
Avtal om utalarmering mellan Räddningstjänsten Syd och Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp
Samarbetsavtal mellan SOS Alarm Sverige AB och Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp
Avsiktsförklaring för fördjupad samverkan mellan Räddningstjänsten Svedala och Räddningstjänsten
Lomma-Staffanstorp
Styrdokument gemensam vakthavande brandingenjör, VBI Skåne Sydväst

Referensdokument:
-

Analys av risker som kan föranleda räddningsinsatser enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor i
Lomma kommun 2022
En offensiv uppbrytning av den traditionella räddningstjänsten: Analys av verksamhetsmodellen hos
Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp, 2020
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11.

Bilaga B Beskrivning av samråd

Handlingsprogrammet sänds på samråd till myndigheter som särskilt berörs av förändringarna. Myndigheter
som särskilt berörs har bedömts vara:
-

Staffanstorps kommun, kommunstyrelsen
Räddningstjänsten Svedala
Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänsten Trelleborg
Länsstyrelsen Skåne
Region Skåne
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Kustbevakningen
Sjöfartsverket
Trafikverket
Försvarsmakten

Synpunkter/yttranden inkomna i samband med samråd inför antagande av handlingsprogrammet redovisas
nedan.
Synpunkt/Yttrande

Inlämnat av:

Lyfter fråga om det finns behov av att
särskilt uppmärksamma risker kopplat
till brand i elfordon.
I kapitel 8.2.6 beskrivs samverkan under
nyckeluppgifter med Kustbevakningen.
Det är önskvärt om samverkan även
beskrivs under 8.2.7 på lika sätt.
Kustbevakningen instämmer på LommaStaffanstorp bedömning av hamnar så
som det framgår av remitterat
handlingsprogram. Det finns dock ett
par bryggor på ert område som kan
bedömas som en brygga enligt MSB:s
handbok.
Handlingsprogrammet anger att
Lommabanan sedan 2020 åter är öppen
för person- och godståg, detta
är delvis sant, sedan december 2020 är
Lommabanan åter öppen för
persontrafik efter att ha varit
nedlagd i flera år. Dock har godståg
trafikerat Lommabanan under en längre
tid, detta då Lommabanan
är en del av Godsstråket genom Skåne.
Sjöfartsverket har tagit del av rubricerad
remiss. Vi välkomnar förslaget.
MSB kan i samrådshandlingen inte se att
det kommer framgå när
handlingsprogrammet antagits, vilket är
ett krav enligt 6 § i föreskrifterna.

Polismyndigheten

Räddningstjänsten LommaStaffanstorps kommentar
Förtydligat i avsnitt 8.2.2.

Kustbevakningen

Korrigerat

Kustbevakningen

Förtydligat i Bilaga C.

Trafikverket

Förtydligat

Sjöfartsverket

-

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

Korrigerat
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Kommunens mål i kapitel 6.2 bör bli
konkretare. På så sätt kan målen också
bli mätbara och effektivare kopplat till
värderingen i kapitel 5, se 10 § i
föreskrifterna. För stöd, se MSB:s
handbok kapitel 12.2.
Enligt 13 § i föreskrifterna ska
kommunen för varje typ av olycka
beskriva vilken förmåga kommunen har,
på egen hand och i samverkan, att
genomföra räddningsinsatser. För att
uppfylla dessa krav behöver
Staffanstorps kommun utveckla
beskrivningarna av kommunens förmåga
att, per olyckstyp, i samverkan med
andra genomföra räddningsinsatser.
Det saknas förmåga att hantera
förväntade olyckstyper. […] I
remissversionen av
handlingsprogrammet identifieras
flertalet olika olyckor där specialresurser
kan komma att behövas, t.ex. vid större
vätskebränder, kemikalieutsläpp eller
transportolyckor.

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

Kapitel 6.2 Lokala mål har uppdaterats.

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

Kapitel 8.2.1 till och med 8.2.8 har
uppdaterats.

Räddningstjänsten Syd

Lomma-Staffanstorp är dimensionerad
så att räddningstjänsten själv, och i
samverkan med andra, besitter
resurser och förmåga för att hantera
kommunens riskbild. De exempel på
olyckor som tas upp i yttrandet
bemöts i punkterna nedan.
- Räddningstjänsten LommaStaffanstorp har flera fordon med
möjlighet att lägga ut skum.
Tillsammans med
samverkanspartners i form av andra
räddningstjänster i Skåne och med
hjälp av Räddningscentral Syd finns
också goda förutsättningar att få in
förstärkande resurser för utläggning
av skumtäcke. Avsnitt 8.2.4 har
förtydligats.
- Idag finns en förmåga att utföra
livräddande insatser och enklare
åtgärder vid kemikalieutsläpp. Ett
arbete pågår för att öka denna
förmåga till att bland annat utföra
mer långvariga kemdykningar,
pumpningar, tätningsarbete mm på
en olycksplats med farliga ämnen.
Den ökade förmågan beräknas vara
i drift under sommaren. Utöver
detta finns en utökad samverkan
med Svedalas och Trelleborgs
räddningstjänster för att ytterligare
öka den gemensamma förmågan att
hantera kemikalieolyckor. Det finns
också en nationell resurs för
händelser med farliga ämnen i
Perstorp. Avsnitt 8.1.1 och 8.2.4 har
förtydligats.
- Förmåga för att hantera
transportolyckor på väg med
personbilar och tunga fordon finns,
detta beskrivs i avsnitt 8.2.3.
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Vidare beskrivs att Lomma har en lång
kustremsa och att frekvensen av
drunkningsolyckor är högre än för andra
liknande kommuner i Sverige. I Lomma
finns även hamnområden inom vilka en
badolycka blir en kommunal
räddningsinsats. I både Lomma och
Staffanstorp finns dammar och liknande
som används som skridskoisar. Även här
blir en räddningsinsats ett kommunalt
ansvar. Räddningstjänsten LommaStaffanstorp saknar specialresursen
vattendyk och bör teckna avtal med
närliggande räddningstjänst för att
tillgodoräkna sig den förmågan.

Räddningstjänsten Syd

Förmåga vid trafikolycka. Som för
alla räddningstjänstens förmågor
finns ett fortlöpande arbete för att
bibehålla och utveckla förmågan.
Det stämmer att antalet larm till
drunkningstillbud i Lomma är högre än
för andra liknande kommuner. I
statistiken gömmer sig dock ett
betydande antal händelser som
egentligen inte är drunkningstillbud
utan till exempel bortsprungna barn
på stranden. På grund av skillnader i
hur olika kommuner registrerar sådana
händelser i statistiken är det svårt att
jämföra antalet faktiska
drunkningshändelser. Detta har
förtydligats i avsnitt 4.7. Drunkning.
Räddningstjänsten LommaStaffanstorp har personal och
utrustning för att utföra ytlivräddning,
se avsnitt 8.2.6. Detta bedöms möta
behovet som kommunens riskbild
genererar. Insatser i havet utanför
hamn och bryggor är
sjöräddningstjänst och leds av
Sjöfartsverket.
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12.

Bilaga C Hamnar och dess gränser i vatten

Lomma kommuns ansvarsområde för räddningsinsatser i anslutning till Lomma hamn är begränsat till
hamnområdet innanför ljusblå markering. Längs kommunen kust finns också ett antal bryggor anlagda.
Kommunen ansvarar för räddningsinsatser i bryggornas omedelbara närhet.
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1 Inledning
Kommunen ska enligt 3 kap. 3 och 8 §§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anta ett handlingsprogram
för den olycksförebyggande verksamheten och räddningstjänstverksamheten. MSB har i anslutning till denna
lag utfärdat föreskrifter om handlingsprogrammens innehåll och struktur. En del av handlingsprogrammets
innehåll ska vara en beskrivning av de risker som finns i kommunen och som kan föranleda en räddningsinsats.
De risker för olyckor som finns i kommunen ska beskrivas sammanfattande på en övergripande nivå i
handlingsprogrammet.
Denna riskanalys har tagits fram som ett underlag till Lomma kommuns handlingsprogram enligt lag (2003:778)
om skydd mot olyckor. MSB har tagit fram en handbok som stöd för kommunernas framtagande av
handlingsprogram enligt LSO. Handboken anger att kommunerna bör beskriva de risker som kan föranleda
räddningsinsatser utifrån lokala förhållanden och behandla följande områden:
-

Tidigare inträffade olyckor
Samhällsutveckling inklusive demografi
Geografi och särskilt skyddsvärda naturmiljöer
Farliga verksamheter och transporter av farligt gods
Bebyggelse med kulturhistoriska värden och anläggningar där stort antal personer vistas och
utrymning är en kritisk faktor
Samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur
Antagonistiska hot, avsiktliga händelser kopplat till sociala risker

Rubrikindelningen i detta dokument har utgått från listan ovan.
Målet är att redovisa vilka olyckor och händelser som är vanliga i kommunen samt redogöra för vilka risker för
större olyckor som finns. Detta sammantaget ska sedan leda till en samlad riskbild för kommunen och där mål
och arbetssätt sedan kan formuleras i handlingsprogrammet utifrån resultaten i riskanalysen.

1.1 Avgränsningar
Riskanalysen avgränsas till att omfatta olyckor som kan leda till en räddningsinsats enligt LSO inom kommunens
geografiska område. Andra händelser som räddningstjänsten responderar på, såsom sjukvårdslarm,
automatiska brandlarm utan brandtillbud och förstärkningar till andra kommuner, har därför sorterats bort ur
statistiken om inget annat anges.

2 Geografi
Lomma kommun ligger fördelaktigt vid Skånes västra kust som en del i den expanderande Öresundsregionen.
Kommunen gränsar mot Burlöv, Staffanstorp, Lund och Kävlinge kommuner.
Bostadsbebyggelsen i Lomma kommun består till stor del av villaområden. Flerbostadshus finns till största del i
Lomma centrum och i närheten av hamnen. En väldigt hög andel av lägenheterna i kommunen upplåts som
bostadsrätter jämfört med övriga Sverige, andelen bostadsrätter var 2019 84 procent i Lomma jämfört med 42
procent i Sverige.1
Lomma kommuns yta upptar 5 551 hektar mark varav nästan 20 procent är bebyggd. Övrig mark består till allra
största del av mycket bördig åkermark, nästan 65 procent av kommunens yta. Andelen skogsmark är mycket
liten (mindre än 1 procent).
I kommunen finns flera områden som är av särskilt naturintresse, bland annat den långa kustremsan, Löddeåns
mynning och Höje å som rinner genom kommunen.
Kommunens kustläge innebär flera fina och populära badstränder. Sommartid är Lomma-beach ett populärt
resmål för väldigt många besökare.

1

(SCB, 2019)
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Motorvägen E6 innebär att ett stort trafikflöde passerar genom kommunen varje dag. På Lommabanan gick
tidigare endast godstrafik med sedan 2020 går också persontåg på spåret mellan Malmö-Lomma-Kävlinge.
Klimatförändringarna innebär ökade risker för naturrelaterade olyckor och händelser såsom stormar, stigande
havsnivåer och kraftig nederbörd. Lomma kommuns utsatta läge vid kusten och det låglänta landskapet
innebär att hänsyn till framförallt översvämningsrisker måste tas i kommunens framtida planering.
Översvämningskarteringar har tagits fram av kommunen för att få bättre kunskap om vilka områden i
kommunen som kan komma att drabbas av stigande havsnivåer och ökande flöden. Höje å är recipient av
mycket av Staffanstorps och Lunds dagvatten vilket gör att åns vattennivå i Lomma kan öka snabbt vid höga
nederbördsmängder.2

3 Samhällsutveckling och demografi
Lomma kommun är hem för cirka 25 000 invånare. Medelåldern i kommunen är 41 år vilket är likt
riksgenomsnittet. Vid en jämförelse i olika åldersgrupper finns det skillnader mellan kommunen respektive
länet och riket. Lomma har en jämförelsevis stor andel barn och unga i åldersgruppen 0–18 år och även hög
andel personer i åldersgruppen 40–55 år. Åldersgruppen 20–29 år är särskilt låg. Andelen invånare i kategorin
65+ liknar den i övriga länet och riket.
Antalet pensionärer kan förväntas fortsätta att öka i kommunen beroende av en åldrande befolkning samt
inflyttning av pensionärer. År 2019 fanns det 5 081 personer som var minst 65 år. År 2025 beräknas det finnas
cirka 5 300.
Lomma kommun har stor utpendling av arbetskraft. Nästan fyra av fem förvärvsarbetande kommuninvånare
arbetar utanför kommunen, främst i Malmö och Lund.
Kommunens befolkning är till stor del uppdelad mellan kommunens två största tätorter, Lomma och Bjärred. I
Lomma bor ungefär 13 500 människor och i Bjärred cirka 9 900.
De senaste tio åren har kommunens befolkning ökat med i genomsnitt 2 % per år. Under senaste år är det
främst fler barnfamiljer som bosatt sig i kommunen. Kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt
tillväxt under framför allt de allra närmaste åren. Skälet till detta är det omfattande bostadsbyggandet, som
leder till en stor inflyttning. År 2030 förväntas befolkningsmängden ha ökat till ungefär 28 000 personer.34

3.1 Kostnader för olyckor
Olyckor resulterar, förutom mänskliga tragedier och lidanden, även i en belastning och kostnad för samhället.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar årligen
fram publikationen Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet. En indikator i dessa jämförelser är samhällets
kostnad för olyckor. I Figur 1 jämförs kommunens kostnader för olyckor per invånare enligt Öppna jämförelser
med genomsnittet för Sverige, Skåne samt kommungrupp A2 enligt SKR:s kommungruppsindelning.
Kommungrupp A2 är ”pendlingskommuner nära storstad” och är den grupp som Lomma kommun placerats i i
SKR:s indelning. Indelningen möjliggör en jämförelse av statistik mellan kommuner som har liknande
förutsättningar.5
I statistiken bakom Figur 1 räknas alla typer av olyckor med, inte bara de som resulterar i en räddningsinsats.
De kostnader som redovisas är kostnader som uppstår efter en olycka för alla delar av samhället; offentlig och
privat sektor samt för medborgare. Kostnader för beredskap och förebyggande åtgärder ingår därmed inte. Det
går att konstatera att Lomma kommuns uppskattade kostnader för olyckor ligger under snittet för både Sverige
och Skåne, dock något över genomsnittet för pendlingskommuner nära storstad.
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5 (SKR, 2017)
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Figur 1. Samhällets kostnader för olyckor per invånare under de senaste fem åren enligt SKR:s Öppna Jämförelser 6.

4 Farliga verksamheter och transporter av farligt gods
Under 2019 fraktades drygt 9 miljoner ton farligt gods med tunga lastbilar i inrikestrafiken i Sverige. Detta är i
stort sett lika mycket farligt gods som under 2018. Sedan 2015 har däremot mängden lastbilstransporter av
farligt gods i Sverige minskat med omkring 40 procent. 7
Genom kommunen passerar E6 som utgör rekommenderad väg för farligt gods. Kommunens närhet till två av
landets största godshamnar i Malmö och Trelleborg samt närheten till Öresundsbron innebär att stora mängder
farligt gods transporteras genom kommunen. I dagsläget kör cirka 7 000 tunga fordon per dygn i båda
riktningar mellan Malmö och Helsingborg.8 Även på järnvägen som går genom Lomma tätort förekommer
transport av farligt gods.
Framtidsprognoser inom transportsektorn pekar på att tyngre och längre fordon kan komma att tillåtas på det
svenska vägnätet i framtiden. Detta på grund av en högre kostnadseffektivitet men även på grund av
miljömässiga fördelar kopplat till minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser.
I Lomma kommun finns endast en verksamhet, Lomma Hårdkrom AB, som är klassad som farlig verksamhet
enligt 2 kap 4 § i lagen om skydd mot olyckor. Verksamheten utför hårdförkromning av metalldelar. I processen
används bland annat kromtrioxid som är ett oxiderande, giftigt och frätande ämne. Lomma Hårdkrom AB har
tillstånd för att hantera 9 ton kromtrioxid och en sammanlagd volym av 39 m 3 förkromningsbad.
En olycka med ett farligt ämne på en verksamhet eller under transport kan leda till stora konsekvenser
avseende liv, egendom och miljö, men kan också leda till omfattande samhällsstörningar då denna typ av
händelser ofta blir insatsmässigt komplicerade, långvariga och kan påverka en stor yta.
Vid händelser som innefattar stora volymer eller ämnen som kan utgöra en direkt hälsofara för människor i
närområdet av olyckan (framförallt vid läckage av giftiga och/eller brännbara gaser eller läckage av vätskor som
ger upphov till sådana) krävs ofta både specialkompetens och specialutrustning. Stora krav ställs även på
samverkan med andra organisationer under insatsarbetet.
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(SKR, MSB, 2020)
(Trafikanalys, 2019)
(SWECO, 2019)
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5 Samhällsviktig verksamhet samt särskild skyddsvärd bebyggelse
Lomma kommun har precis som övriga kommuner i landet, enligt lag, ansvar för vissa verksamheter. Vissa av
dessa verksamheter, till exempel äldreomsorg, skola och förskola, klassas som samhällsviktiga. Samhällsviktig
verksamhet kan definieras som sådan verksamhet som måste finnas och fungera för att en kris/allvarlig
händelse inte ska uppstå, eller för att en kris/allvarlig händelse ska kunna hanteras med så små
skadeverkningar som möjligt.
Exempel på särskilt skyddsvärd bebyggelse i kommunen är därmed bland annat sådana byggnader som krävs
för att samhällsviktig verksamhet i kommunen ska fungera, till exempel skolor och äldreboenden. Kommunen
har upprättat en risk- och sårbarhetsanalys enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) där samhällsviktig verksamhet i kommunen
identifierats mer ingående. Andra särskilt skyddsvärda byggnader kan vara byggnader av kulturhistoriskt värde
såsom till exempel kyrkor.
Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp utövar regelbunden tillsyn enligt LSO på dessa särskilt skyddsvärda
objekt för att säkerställa att brand och andra olyckor förebyggs och att brandskyddet håller en skälig nivå enligt
lagstiftningen. I kommunens verksamheter finns en rutin för hur det systematiska brandskyddsarbetet ska
bedrivas för att förebygga skador på både människor och byggnader.

6 Antagonistiska hot
Dessa typer av risker karaktäriseras av att de är uppsåtliga och kan resultera i skadeutfall som varierar väldigt
mycket beroende på den antagonistiska gärningen. Det handlar om gärningsmän som ser våld och lagbrott som
legitima sätt att få till den förändring av samhället som de vill se. Här återfinns händelser med terrormotiv.
Enligt SÄPO är för närvarande de tre huvudsakliga extremistmiljöerna i Sverige den våldsbejakande islamistiska
miljön, våldsbejakande högerextremistiska miljön och den våldsbejakande vänsterextremistiska miljön. 9
Europa har under det senaste decenniet fått stå emot många attentat och även Sverige har drabbats, bland
annat när en lastbil körde in i fotgängare på Drottninggatan i Stockholm 2017.
Antagonistiskt utförda dåd och inte minst pågående dödligt våld (PDV) ställer höga krav på räddningsarbetet
eftersom det fortfarande kan finnas aktiva gärningsmän när de första blåljusenheterna anländer. Ett
välfungerande samarbete mellan polis, ambulans och räddningstjänst är en viktig nyckel för att kunna hantera
dessa situationer på bästa sätt.
Att förebygga antagonistiska gärningar är väldigt svårt just eftersom gärningarnas karaktär kan variera så
mycket. Det är också många gånger svårt för samhället att fånga upp människor som håller på att radikaliseras,
bland annat eftersom det kan ske helt via internet. Att förebygga antagonistiska hot kräver därför att hela
samhället; regering, myndigheter och kommuner, agerar tillsammans för att motverka våldsbejakande
extremistiska miljöer.

7 Riskidentifiering
På en övergripande nivå är vissa olyckstyper likartade och kan i varierande utsträckning inträffa i varje
kommun. I MSB:s föreskrifter om innehåll i handlingsprogram enligt LSO framgår sex sådana olyckstyper.
Denna indelning stämmer bra överens med den typen av olyckor som inträffat i kommunen sett till den
olyckshistorik som finns att tillgå genom att bland annat studera räddningstjänstens händelserapporter. Den är
dock inte lika bra på att fånga in sällanhändelser som inte inträffat men skulle kunna hända i kommunen. Av
denna anledning har listan kompletterats med ytterligare två olyckstyper, utsläpp till hav samt antagonistisk
gärning. Utsläpp till havs kan handla om oljeutsläpp men även andra kemikalier eller material som kan leda till
en räddningsinsats i kommunen. Den sista olyckstypen är till för att fånga upp risken för terrorattentat och
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liknande händelser som inte platser i någon av de andra kategorierna, till exempel pågående dödligt våld på
skola.
Identifierade olyckstyper:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brand i byggnad
Brand utomhus
Trafikolycka
Olycka med farliga ämnen
Naturolycka
Drunkning
Utsläpp till havs
Antagonistisk gärning

8 Olyckshistorik och frekvenser
För att identifiera hur ofta olika olyckstyper som leder till räddningsinsatser inträffar i kommunen är
kommunens egen insatsstatistik är en viktig kunskapskälla. I det här avsnittet kommer statistik för olika
olyckstyper som inträffat i Lomma kommun under treårsperioden 2018 till 2020 att presenteras. Kommunens
statistik kommer att jämföras med statistik för hela Sverige samt med kommuner i kommungruppen
”pendlingskommuner nära storstad” enligt SKR:s indelning.
Från och med 2018 rapporterar alla Sveriges räddningstjänster in sin statistik till MSB genom en ny typ av
händelserapport. På grund av skillnader mellan olika kategoriseringar i statistiken i de nya händelserapporterna
jämfört med det gamla systemet är det svårt att jämföra statistik från innan 2018 med statistik efter 2018. Av
denna anledning redovisas endast statistik från olyckor och tillbud som inträffat efter årsskiftet 2017–2018.
Om inget annat anges är statistiken över olyckor och tillbud hämtad från MSB:s statistik- och analysverktyg IDA.
Figur 2 visar totala antalet händelser i Lomma kommun som föranlett räddningsinsatser under 2018–2020.
Grafen visar att Lomma kommun ligger i närheten av snittet för kommungrupp A2 och något under snittet för
Sverige. För 2020 sjunker antalet betydligt mer än statistiken för kommungrupp A2 och Sverige som helhet. En
möjlig anledning till detta är en minskning av trafikolyckor som eventuellt kan förklaras av ett infört
omkörningsförbud för lastbilar på E6 samt minskad trafik under pandemin.
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Figur 2. Antal händelser per 1000 invånare som föranlett räddningsinsatser under de tre senaste åren.
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8.1 Brand i byggnad
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar
årligen indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. För år 2020 genomfördes
jämförelsen med ett särskilt tema inriktat på bostadsbränder och presenteras i rapporten Öppna jämförelser:
trygghet och säkerhet 2020. Några intressanta indikatorer angående brand i byggnad från jämförelsen
presenteras i Figur 3. Statistiken visar att Lomma kommun ligger betydligt lägre än genomsnittet för Sverige
och Skåne för samtliga indikatorer men även att Lomma ligger något lägre än genomsnittet för
pendlingskommuner nära storstad.10

Statistik angående Brand i byggnad under 2020
från SKR:s Öppna Jämförelser
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Figur 3. Indikatorer angående brand i byggnad från Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020.

För att se historiken presenteras antalet räddningsinsatser vid brand i byggnad per 1000 invånare under åren
2018 till 2020 i Figur 4. Även därifrån går att utläsa att Lomma kommun ligger lägre i statistiken än snittet för
övriga kommungrupp A2 samt Sverige. Kategoriseringen i statistiken skiljer sig något mellan Öppna Jämförelser
och MSB:s databas IDA (som är underlag till Figur 4) vilket gör att värdena för 2020 inte helt överensstämmer
mellan figurerna.
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Figur 4. Antal räddningsinsatser till brand i byggnad per 1000 invånare under de tre senaste åren.

8.1.1 Brand i bostad
Bostaden är den plats där flest människor omkommer på grund av brand och det är därför självklart intressant
att kolla statistiken för brand i bostäder. Detta presenteras i Figur 5. Lomma kommun har ett relativt lågt antal
bränder i bostäder. Under 2019 närmade sig Lomma kommun visserligen genomsnittet för övriga kommuner i
kommungrupp A2 men detta i sin tur ligger under snittet för riket.
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Figur 5. Antal bränder i bostäder per 1000 invånare under de senaste tre åren.
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8.1.2 Brand i andra typer av verksamheter
Nedan presenteras statistik över bränder i andra typer av verksamheter som inträffat i Lomma kommun under
de tre senaste åren. Eftersom det är ett relativt lågt antal bränder per kategori i Lomma kommun kan slumpen
ha stor inverkan på Lommas kurvas utseende. Ett fåtal fler eller färre fall per år kan orsaka en kraftig
fluktuation i Lommas värden per 1000 invånare.
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8.2 Brand utomhus
Brand utomhus delas in i tre olika kategorier; Brand i skog eller mark, Brand i fordon och Brand i avfall
utomhus. Statistik över de olika kategorierna redovisas i Figur 6, Figur 7 och Figur 8. I Figur 8 syns en brant
ökning av avfallsbränder i Lomma. Det är en negativ utveckling men det återstår att se om trenden fortsätter
eller om det beror på slumpen. Händelserapporterna från insatserna visar att det i de flesta fall har handlat om
brand i soptunnor och containrar och att flera av dem sannolikt varit anlagda.
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Lomma kommuns utsatthet mot brand i terräng skiljer sig stort mot de flesta andra kommuner i Sverige på
grund av den väldigt låga andelen skogbeklädd mark. Den typen av geografi som finns i kommunen innebär att
risken för terrängbränder som varar i flera dygn eller veckor i princip är obefintlig. Markbränder förekommer
självklart och kan sprida sig snabbt på åkrarna och även hota bebyggelse i närheten men de ger normalt
upphov till insatser som är över inom några timmar.
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Figur 6. Antal bränder i skog eller mark per 1000 invånare.
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Figur 7. Antal bränder i fordon eller fartyg utomhus per 1000 invånare.
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Figur 8. Antal bränder i avfall eller återvinning utomhus per 1000 invånare.
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8.3 Trafikolycka
Trafikolyckor står för en stor del av de olyckor som leder till räddningsinsatser i kommunen. Många av dem
inträffar på den mycket vältrafikerade motorvägen som går genom kommunen. Nationellt sett har antalet
trafikolyckor som räddningstjänsten larmats till ökat med cirka 27 % under 10-årsperioden 2009–2019.
Samtidigt som antalet trafikolyckor har ökat de senaste åren är trenden för antalet omkomna i trafiken och
antalet allvarligt skadade minskande. Få omkommer på vägar med hög hastighetsbegränsning (100–120 km/h).
En stor del av räddningstjänstens insatser i Lomma kommun är till just trafikolyckor och i Figur 9 samt Figur 10
framgår det att antalet insatser per invånare i Lomma var ganska mycket högre än snittet för kommungrupp A2
och Sverige för 2018 och 2019. För år 2020 sjunker Lommas siffror till att vara ungefär jämlika med övriga
pendlingskommuner nära storstad, detta kan antas ha att göra med förändringar i trafikflödet under coronapandemin men även att ett infört omkörningsförbud för lastbilar på E6 har gett effekt.
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Figur 9. Antalet trafikolyckor med personbil som föranlett räddningsinsatser per 1000 invånare.
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Figur 10. Antalet trafikolyckor med tunga fordon (tung lastbil eller buss) som föranlett räddningsinsatser per 1000 invånare.
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När det gäller spårtrafikolyckor finns det ett väldigt begränsat statistiskt underlag eftersom det är sällsynta
händelser. Antalet skadehändelser med tåg har minskat med åren, men med bristande underhåll i
järnvägssystemet och ökande hastigheter kan risken för denna typ av olyckshändelser öka framöver.
I december 2020 började persontåg att köra på Lommabanan mellan Malmö-Lomma-Kävlinge. Sedan tidigare
går även godståg på sträckan.
En annan typ av trafikolycka är flygolyckor. Denna typ av olycka är än mer sällsynt än spårtrafikolyckor men kan
innebära stora konsekvenser vid en inträffad olycka. Lomma kommun ligger i relativ närhet till både Malmö
Airport och Köpenhamns flygplats och många plan passerar över kommunen under sin inflygning till
flygplatserna.

8.4 Olycka med farliga ämnen
I räddningstjänstens händelserapporter delas olycka med farligt ämne upp i två delar; Begränsat läckage och
Utsläpp farligt ämne.
Omfattande utsläpp av farligt ämne är sällsynta och statistiken blir därför haltande. Begränsade läckage i form
av drivmedel eller olja får räddningstjänsten ofta hantera, främst i samband med trafikolyckor. Den typen av
begränsat läckage innebär normalt inte några större konsekvenser för vare sig människor eller miljö. Att de
begränsade läckagen ofta uppstår i samband med trafikolyckor gör det svårt att ta fram relevant statistik även
för dessa händelser eftersom de specificeras som trafikolyckor och inte som utsläpp av farligt ämne. Av dessa
anledningar utelämnas diagram från detta avsnitt.
Begränsade utsläpp av drivmedel eller olja utgjorde 80 % av alla olyckor och tillbud med farliga ämnen i Sverige
under åren 2018–2019. Majoriteten, cirka 70 %, av de begränsade utsläppen skedde på väg, gata eller
parkeringsplats.
Med utsläpp farligt ämne avses okontrollerat utflöde/utsläpp eller överhängande fara för utflöde/utsläpp av
ämnen som genom sina kemikaliska eller fysikaliska-kemikaliska egenskaper kunde föranlett skador på
människor, egendom eller i miljö vid felaktig hantering. Antal räddningsinsatser till följd av annat utsläpp eller
fara för utsläpp av farligt ämne var i genomsnitt i Sverige 630 per år under 2018 och 2019.

8.5 Naturolycka
Stormar har drabbat Skåne ett flertal gånger under det senaste decenniet. Lomma kommuns kustläge innebär
en utsatthet för hård väderlek. Höga vindhastigheter kan förutom att orsaka direkta stormskador på
bebyggelse och infrastruktur även orsaka översvämningar när havsnivån trycks upp långt över normala nivåer.
Stormar som har haft påtagliga konsekvenser för Skåne under de senaste tio åren har bland annat varit Gorm
och Egon under 2015 samt Sven under 2013.
När stormen Sven drog in över södra Sverige i december 2013 blev flera kustområden översvämmade. Vid
nordvästra Skånes kust var vattenståndet 1,5 meter över det normala. Drabbade skånska kommuner var
Lomma, Helsingborg, Malmö, Landskrona, Ängelholm, Båstad och Höganäs.11
Stora mängder nederbörd kan också innebära översvämning av vattendrag i kommunen som bland annat kan
leda till skador på bebyggelse. Lomma är medlemskommun i Höje å vattenråd som bland annat bevakar
vattenkvalitet och flödesnivåer i Höje å. Både vattenrådet och MSB har genomfört översvämningskarteringar
över Höje å. I Figur 11 redovisas vattennivån vid ett hundraårsflöde i Höje å samtidigt som havsnivån är på
normal nivå enligt Lomma kommuns översvämningskarteringar. En förhöjd havsnivå innebär ett förvärrat
scenario.12

11
12

(FOI, 2017)
(SWECO, 2009)
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Figur 11. Beräknad vattennivå vid 100-årsflöde i Höje å vid normal havsnivå.

8.6 Drunkning
I Figur 12 framgår antalet räddningsinsatser till drunkningstillbud de tre senaste åren. Lomma kommuns siffror
är betydligt högre än snittet för såväl Sverige som för kommungrupp A2. Förklaringen kan förväntas ligga i att
Lommas attraktiva stränder lockar tusentals besökare under sommaren. Det är också värt att nämna att
statistiken innefattar flera händelser som visat sig vara bortsprungna barn eller liknande och alltså egentligen
inte varit drunkningstillbud. Skillnader i hur de olika kommunerna registrerar sådana händelser försvårar
jämförelser mellan olika kommuner. Se skillnad mellan larm till drunkningstillbud och faktiska
drunkningshändelser i Lomma i Figur 12.
Den branta nedgången i Lomma under 2020 skulle dels kunna förklaras av en minskad aktivitet på stränderna
under corona-pandemin men kan även bero på slumpen. De absoluta antalen drunkningstillbud i Lomma
kommun är låga vilket innebär att stora fluktuationer på grund av slumpen kan förekomma.

Drunkningstillbud
Antal per 1000 inv.

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
2018
Lomma

2019

2020

Faktiska drunkningshändelser Lomma

Figur 12. Antal räddningsinsatser till drunkningstillbud per 1000 invånare.

14

A2

Sverige

8.7 Utsläpp till havs
Större utsläpp av olja eller annan kemikalie i havet i Sveriges närhet är sällsynta men kan självklart inträffa.
Öresundspassagen används av tiotusentals fartyg varje år och är ett viktigt transportstråk in och ut ur
Östersjön. En olycka som resulterar i ett oljeläckage eller utsläpp av annan typ av kemikalie eller material från
något av dessa fartyg kan komma att drabba Lommas kust beroende på bland annat väderförhållanden vid
tiden för olyckan.
Olja som hotar att nå stränder betraktas normalt som skäl för räddningstjänst och inledningen av en sådan
händelse hanteras därmed som en räddningsinsats. Räddningsinsatsens inriktning kan då vara att begränsa
konsekvenserna av utsläppet genom att till exempel länsa in eller styra utsläppet mot områden som är mindre
sårbara eller lättare att sanera. När oljan nått stranden och skadan inte kan förvärras uppfylls inte kriterierna
för räddningstjänst och det blir i stället fråga om en saneringsinsats.

8.8 Antagonistiska gärningar
De senaste åren har Sverige och flera andra länder i vår närhet drabbats av terrorattentat. Även om Sverige är
ett land som varit relativt förskonat från terrorism jämfört med många andra länder, kan framtida attentat inte
uteslutas.
Enligt Säpo har det sedan 2017 skett en minskning av antalet genomförda terrorattentat i västvärlden. Den
trenden har dock brutits under 2020. Säpo pekar på ett förhöjt hot från både den våldsbejakande
högerextremistiska miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön. Hotet påverkas av händelser i
omvärlden. Det finns ett gränsöverskridande terrorhot med internet som plattform för både radikalisering och
uppmaningar att utföra terrorattentat.13

13

(SÄPO, 2020)
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9 Konsekvenser
För att identifiera vilka konsekvenser som de olika typerna av olyckor leder till har statistik för Lomma kommun
år 2018–2020 använts. De indikatorer som bedömdes vara mest intressanta att studera är hur ofta
olyckstyperna lett till dödsfall, vistelse på vårdenhet, egendomsskador och miljöskador. Statistiken visar endast
om en skada enligt indikatorerna har inträffat men säger inte mer om storleken av skadan, till exempel hur
många som transporterats till vårdenhet eller hur omfattande de ekonomiska skadorna var.
I Figur 13 framgår hur stor andel av händelserna som lett till räddningsinsatser i Lomma under 2018–2020 som
också resulterat i ett skadeutfall enligt de olika konsekvensindikatorerna. Figuren visar bland annat att
olyckstypen trafikolycka är den olyckstyp som har störst sannolikhet att resultera i att personer måste
transporteras till en vårdenhet.

Procent

Andel av inträffade händelser i Lomma som lett
till olika typer av skadeutfall
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Andel händelser med
omkomna på plats

Andel händelser med
personer
avtransporterade till
vårdenhet

Andel händelser med
egendomsskada

Brand i byggnad

Brand utomhus

Trafikolycka

Begränsat läckage drivmedel

Annat utsläpp farligt ämne

Drunkning

Andel händelser med
miljöskada

Figur 13. Figuren illustrerar hur stor andel av olyckstyperna som resulterat i de olika typerna av konsekvenser i Lomma under
åren 2018–2020. Under de studerade åren har inga naturolyckor inträffat och den olyckstypen finns därav inte med i
diagrammet.

Figur 13 ger en bild av vilka konsekvenser som blir följden av de olyckstyper som MSB identifierat i sina
föreskrifter i Lomma kommun. Tabell 1 visar det totala antalet händelser i Lomma som resulterat i olika typer
av skadeutfall under 2018–2020. Informationen från diagrammet och tabellen behöver kombineras för att ge
en bättre bild av konsekvenserna. Från Figur 13 ser vi till exempel att Annat utsläpp farligt ämne har den
högsta andelen händelser som resulterat i egendomsskador, från Tabell 1 framgår dock att det endast inträffat
två sådana händelser under den aktuella tidsperioden.
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Tabell 1. Det totala antalet händelser med ett visst skadeutfall under treårs-perioden 2018-2020 i Lomma kommun.

Olyckstyp

Skadeutfall
Omkomna på plats

Avtransporterade
till vårdenhet

Egendomsskada

Miljöskada

0
0
2

1
0
59

24
21
136

0
0
1

0

0

1

3

Annat utsläpp
farligt ämne

0

0

2

0

Naturolycka
Drunkning

0

3

0

0

Brand i byggnad
Brand utomhus
Trafikolycka
Begränsat läckage
drivmedel

Utöver den här informationen är det också intressant att visa vilken typ av konsekvenser som normalt följer
efter de andra olyckstyperna som identifierats för kommunen, det vill säga utsläpp till havs och antagonistisk
gärning.
Konsekvenserna då ett större utsläpp av olja eller annan kemikalie når land kan vara förödande för den region
som drabbas. Effekterna kan vara att sjöfåglar och fiskar dör och att marina reproduktionsområden i områden
utefter kusten tar skada för lång tid framöver. Skadornas omfattning beror självklart på utsläppets storlek men
även tiden på året spelar stor roll för hur olika ekosystem kan ta skada. Skador på människor i samband med
oljeutsläpp eller liknande är sällsynta.
Lomma kommun har tillsammans med Malmö, Burlöv och Kävlinge kommuner tagit fram en oljeskyddsplan
som beskriver kommunernas hantering och organisation för oljepåslag. Oljeskyddsplanen är tänkt att användas
under kommunens beredskapsarbete och som ett stöd för kommunens saneringsarbete vid en eventuell olycka
till havs som leder till ett oljeutsläpp och oljepåslag. Oljeskyddsplanen är också ett bra verktyg om det skulle
röra sig om något annat typ av utsläpp än olja.
När det gäller antagonistiska handlingar varierar måltavlorna för ideologiskt motiverade brott beroende på vad
den aktuella individen eller gruppen vill uppnå. I vissa fall är målet att åsamka så stor fysisk skada som möjligt
och gärningspersonen eller gärningspersonerna eftersträvar då att skada och döda så många som möjligt. I
andra fall är målet att skrämma människor från att utöva en viss tro eller driva en viss politisk fråga och då kan
symboliska byggnader som moskéer, kyrkor eller föreningslokaler vara intressanta måltavlor. Attentat som
riktats mot allmänheten innebär ofta stora konsekvenser och medför ofta höga skadeutfall.
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10 Riskvärdering
En riskvärdering har genomförts med hjälp av information från de två föregående kapitlen om frekvens och
konsekvens, i syftet att underlätta jämförelse mellan riskerna för de olika olyckstyperna. Värderingen har
genomförts av Säkerhetschefen i Lomma kommun samt Räddningschefen för Räddningstjänsten LommaStaffanstorp. För att värderingen ska vara relevant och intressant har det i värderingsprocessen använts
scenarier som innebär påtagliga men rimliga konsekvenser för olyckstypen. Scenarierna listas nedan.
-

Brand i byggnad – Utvecklad brand i byggnad
Brand utomhus – av större omfattning eller i fordon
Trafikolycka – olyckor med allvarliga personskador
Olycka med farliga ämnen – Okontrollerat utsläpp av farligt ämne
Naturolycka – Storm och översvämningar med påverkan på samhället
Drunkning – Med personskador
Utsläpp till havs – Oljepåslag längs kusten
Antagonistisk gärning – Terrorhandling

För att värdera risken för de olika olyckstyperna i förhållande till varandra används en skala för frekvensen över
hur ofta olyckstypen förväntas inträffa samt tre olika skalor för att värdera konsekvensen. Konsekvensen har
delats upp i tre skalor för att bättre åskådliggöra konsekvenser i form av skador på människor, egendom
och/eller miljö. Se Figur 14 och Figur 15 där de olika skalorna presenteras.

1 Liten sannolikhet

Frekvens

Mindre än en
gång per 50 år

2

En gång per
10–50 år

3 Sannolik

1 gång per
3–10 år

4

1 gång per
1–3 år

5 Mycket sannolik

Flera gånger per år

Figur 14. Skala över frekvens.

1 Små

2 Lindriga

3 Stora

4 Mycket stora

5 Katastrofala

Liv och
hälsa

Övergående
lindriga
obehag

Enstaka svårt
skadade,
varaktiga obehag

Enstaka svårt
skadade, svåra
obehag

Enstaka
dödsfall, flera
svårt skadade

Flera dödsfall,
10-tals svårt
skadade

Egendom

Mindre än 200
000 kr

Mellan 0,2 och 2
miljoner kr

Mellan 2 och 10
miljoner kr

Mellan 10 och
35 miljoner kr

Större än 35
miljoner kr

Ingen
sanering, liten
utbredning

Enkel sanering,
liten utbredning

Enkel sanering,
stor utbredning

Svår sanering,
liten utbredning

Svår sanering,
stor utbredning

Miljö

Figur 15. Skalor över konsekvens. En skala per konsekvensområde, dvs människors liv och hälsa, egendom och miljö.
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Efter en genomförd riskvärdering enligt processen ovanför, utförd av personer med lång erfarenhet av
räddningstjänst och säkerhetsarbete, uppnås ett resultat i form av tre riskmatriser. De olika riskmatriserna
redovisar den värderade risken för respektive olyckstyp och konsekvenstyp, dvs konsekvens på människor,
egendom och miljö. Desto högre upp och längre åt höger i matrisen en olyckstyp befinner sig, desto högre risk.
Genom att multiplicera värdena på frekvens- och konsekvensskalorna och sedan addera ihop dem för varje
olyckstyp erhålls ett totalt riskvärde som är en indikation på riskens sammanlagda storlek.

AG

5

Dru

4

TrO

3

FÄ

2
1
1

Konsekvens Miljö

Konsekvens Egendom

Konsekvens Liv och Hälsa

Resultatet i form av riskmatriser och totalt riskvärde för de olika olyckstyperna redovisas nedan.

UtH

NO

2

3

BiB

1

BiB
BU
TrO
FÄ
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Dru
UtH
AG

3

BiB

1
1
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Dru

2

3

4

BiB

Dru

Förk.

2

FÄ

BU
TrO

5
Frekvens

FÄ

4

UtH
AG

3

1

UtH

5

NO

4

2

BU
4

5

BU
TrO

2

3

4

5
Frekvens

Totalt
riskvärde
28
Brand i byggnad
25
Brand utomhus
35
Trafikolycka
Olycka med farliga ämnen 27
18
Naturolycka
24
Drunkning
18
Utsläpp till havs
Antagonistiska gärningar 18
Olyckstyp

-

5
Frekvens

Figur 16. Riskmatriser med utplacerade olyckstyper samt tabell med totalt riskvärde för de olika olyckstyperna.

Resultatet visar att trafikolyckor ger det högsta riskvärdet i kommunen med relativt god marginal. Brand i
byggnad, olycka med farliga ämnen, brand utomhus, och drunkning följer därefter med ungefär lika stora totala
riskvärden. Brand utomhus får ett högt riskvärde till stor del på grund av den höga frekvensen, men de
förväntade konsekvenserna har en låg värdering. Trafikolycka och drunkning ligger båda i det röda området i
matrisen över risk för människors liv och hälsa eftersom dödsfall och allvarliga skador inom de olyckstyperna
inte är ovanliga. Ingen olyckstyp hittas i det röda området i fler än en konsekvenskategori.
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Nu gällande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 5 av 26
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
2022-03-30

KS § 27

KS KF/2021:307

Fastställande av handlingsprogram för Lomma kommun enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor

Ärendebeskrivning
Samtliga kommuner i Sverige ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ha ett
handlingsprogram. Efter samråd med berörda myndigheter har ett förslag på handlingsprogram
tagits fram av Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-02, § 51.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-02 § 51
- Skrivelse 2022-02-17 från kommunledningsförvaltningen
- Analys av risker som kan föranleda räddningsinsatser enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor i Lomma kommun 2022
- Nu gällande handlingsprogram för Lomma kommun enligt lagen om skydd mot olyckor,
fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-11 § 57
Överläggning
Lisa Bäck (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta återremittera ärendet för att komplettera
ärendet med barnkonsekvensanalys samt att dokumentet kompletteras med en formulering om
vikten av förebyggande arbete för barn och ungdomar.
Beslut:
- Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för att komplettera ärendet med
barnkonsekvensanalys samt att dokumentet kompletteras med en formulering om vikten av
förebyggande arbete för barn och ungdomar.
_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2022-05-05

9

Ärende

Enkel fråga ll Lomma kommunfullmäk ge

De esta kommunala verksamheter hade klarat sig utan allvarliga konsekvenser
vid en kortare IT-a ack. När det kommer ll socialnämndens verksamheter
hade dock e kort avbro på endast e par mmar kunnat vara katastrofal för
våra äldre och andra utsa a grupper som är i desperat behov av dagliga
mediciner och annan hjälp.
När vi ck svar på vår interpella on under förra fullmäk gemötet angående
kommunens IT-säkerhet, verkade det väldigt tveksamt om socialverksamhetens
nuvarande ru ner och beredskap hade klarat av a hantera en IT-a ack. Vi är
for arande oroade över a även en kortare a ack hade få katastrofala följder
i vår socialverksamhet. Trots bra IT-säkerhet behövs stark beredskap ifall det
värsta ändå skulle ske.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialnämndens ordförande
Susanne Borgelius följande:
- Anser du a kommunen i nuläget kan garantera våra mest utsa a och svagas
hälsa, säkerhet och medicinska behov om vi skulle utsä as för en IT-a ack
under 24 mmar?

Oscar Sedira (SD)
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