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KOMMUNSTYRELSENS
ORDFÖRANDE HAR ORDET

KOMMUNSTYRELSENS
ORDFÖRANDE HAR ORDET

Anders Berngarn, Kommunstyrelsens ordförande

I början av 2011 var 
bilden för Sveriges eko-
nomi mycket ljus. Under 
2010 var BNP- tillväxten 
historisk hög, hela 5,5 %. 
Den höga farten i ekono-
min beräknades fort-
sätta under 2011. Under 
sommaren och hösten 
försvagades den interna-
tionella utvecklingen med 
statsfinansiella problem 
och finansiell oro. Sve-
rige är som bekant en 
liten exportberoende 
ekonomi och tillväxten 
tappade fart och var till 
och med negativ under 
det fjärde kvartalet. 

Den goda tillväxten under större delen av året bidrog 
dock till ett relativt god ekonomisk utveckling för kom-
munen. 

Några av de stora nämndernas ekonomiska utveckling 
är däremot oroväckande. Flera nämnder visade negati-
va budgetavvikelser och de åtgärder som vidtogs under 
året var inte i tillräcklig omfattning för att nå balans. För 
kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling är det 
viktigt att nämndernas ekonomi är i balans.

Befolkningsökningen var under året fortsatt mycket hög 
vilket till stor del är följden av ett omfattande bostads-
byggande samt att Lomma är en attraktiv boendekom-
mun. Under året utnämnde tidningen Fokus Lomma till 
”Sveriges bästa kommun att bo i”. 

Nya invånare ställer emellertid också krav på utbyggd 
kommunal service och därför har vi under året inlett 
det stora utbyggnadsprogrammet. Såväl förskolan 
som skolan behöver bygga ut sin verksamhet för att 
kunna ta emot både nyinflyttade och de som redan 
bor i kommunen. En del befintliga byggnader behöver 
rivas eller rustas upp för att de inte har tillräckligt hög 

kvalitet idag - allt för att 
möta framtidens krav 
och behov. Även de allra 
äldsta invånarna blir allt 
fler och därför behöver 
också äldreomsorg och 
vårdboende byggas ut. 

Under året har en rad 
investeringsprojekt färdig-
ställts såsom idrottshallen 
i Borgeby, Brohus för-
skola, Montessoriskolan i 
Borgeby och nya lokaler 
för vind- och kitesurfare. 

Den höga kvalitén 
på förskola och skola 
bekräftas även 2011 i en 
rad utvärderingar och 

mätningar, bland annat i en andraplats i tävlingen ”Årets 
bästa skolkommun”. Det är en enastående bedrift att 
befinna sig i Sverigetoppen år efter år!

Andra projekt och händelser som bör uppmärksam-
mas är antagandet av ny översiktsplan, upprustningen av 
lekplatser, invigningen av Bjerehovsparken, utvecklingen 
av e-tjänster och framförallt de 20,4 miljoner vi satsade 
på underhåll av våra fastigheter och gator.

Lommas utvecklingsarbete är föremål för stort intresse 
av omvärlden och vi har fått många positiva omdömen. 
Förutom priserna för bästa boendekommun och näst 
bästa skolkommun, fick vi under året en hedersam 
andraplats i Årets Återvinningskommun. I statistiska 
centralbyråns undersökning avseende ”Sveriges mest 
nöjda invånare” hamnade Lomma på en delad förstap-
lats (tillsammans med Danderyd och Kungsbacka) och 
slutligen blev vi utnämnda till Skånes tryggaste kommun 
(fjärdeplats i landet) av SKL.

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till all kom-
munens personal och alla nämnder för ett mycket väl 
genomfört 2011.
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Kommunkoncernen omfattar Lomma kommun med 
 dess nämnder samt företag som kommunen på grund 
av andelsinnehav har ett bestämmande eller ett väsent-
ligt inflytande över.

Som dotterföretag i kommunkoncernen räknas företag 
som kommunen på grund av röstandelsmajoritet har ett 
bestämmande inflytande över (mer än 50 %). Företag 
där kommunen äger minst 20 % och högst 50 % är att 
betrakta som intresseföretag.

I kommunkoncernen ingår Lomma kommun, Lomma 
Servicebostäder AB (LSAB) med 100 %, Lomma Uthyr-
ningsfastigheter AB med 100 %, Lomma Varmbadhus AB 
med 100 % och Kommunupphandling Syd AB med 25 %. 

ORGANISATIONSÖVERSIKT

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

• AB Malmöregionens Avlopp 40,00 %
• Sydvästra Skånes Avfalls AB 3,50 %
• Sydvatten AB 2,58 %
• Kraftringen AB 2,11 %
• Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,88 %
• Föreningen Företagshälsan Arlöv-Lomma

Kommunfullmäktige
 M S Fp C MP SD Kd Spi 
 24 8 5 2 2 2 1 1 

KommunstyrelsenÖverförmyndare

Revision

Valnämnd Lomma Servicebostäder AB 100 %

Lomma Uthyrningsfastigheter AB 100 %

Lomma Varmbadhus AB 100 %

Kommunupphandling Syd AB 25 %

Barn- & utbildningsnämnd

Kultur- & fritidsnämnd

Socialnämnd

Teknisk nämnd

Miljö- & byggnadsnämnd

Nämnder Bolag
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Avgifter 16 %

VART GICK SKATTEPENGARNA?

       
SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR…

83 % kommer från skatter och utjämningsbidrag.

16 % kommer från avgifter

  1 % är finansiella intäkter.

36,93 kronor till för- och grundskoleverksamhet 

 16,82 kronor till hälsa, vård och omsorg

 15,78 kronor till teknisk verksamhet

 10,01 kronor till gymnasieskola och vuxenutbildning

 6,91 kronor till kommunövergripande verksamhet

 3,48 kronor till LSS-verksamhet

 2,48 kronor till individ- och familjeomsorg

 2,03 kronor till fritidsverksamhet

 1,92 kronor till årets överskott

 1,84 kronor till kulturverksamhet

 0,97 kronor till räddningstjänst

 0,52 kronor till plan- och byggverksamhet

 0,31 kronor till miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Skatter och generella statsbidrag 83 %

… OCH 100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN  
ANVÄNDES UNDER 2011 SÅ HÄR:

Finansiella intäkter 1 %
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

 2007 2008 2009 2010 2011

Allmänt     

Antal invånare 31 dec 20 023 20 449 21 065 21 559 22 017

- varav 0–6 år 2 013 2 125 2 240 2 284 2 326

- varav 7–15 år 2 429 2 462 2 517 2 568 2 643

- varav 16–18 år 836 895 906 891 912

- varav 19–64 år 11 060 11 133 11 406 11 580 11 728

- varav 65 år och äldre 3 685 3 834 3 996 4 236 4 408

Skattekraft,  % 124 124 124 125 125 *

  

Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter :

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

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

Begravningsavgift Bjärred, kr 0,12 0,17 0,17 0,17 0,17

Begravningsavgift Lomma, kr 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Resultat

Skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämningar, mnkr 740,8 800,1 824,1 897,5 936,8

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 713,4 794,9 835,1 856,0 914,4

Verksamhetens nettokostnader, tkr/inv 35,6 38,9 39,6 39,7 41,5

Nämndernas budgetavvikelser, mnkr 8,7 -14,8 -14,3 -9,2 -7,2

Finansnetto, mnkr 3,9 -13,3 26,2 1,4 -4,5

- varav pensionsförvaltning 5,7 -13,5 27,8 5,2 5,6

Årets resultat kommunen, mnkr 31,3 111,8 15,2 42,9 17,9

Årets resultat koncernen, mnkr 31,5 82,2 15,1 42,8 17,9

Balansnivå kommunen,  % 103,6 101,1 99,7 104,1 101,6

Balans     

Nettoinvesteringar, mnkr 100,1 200,2 187,7 126,1 151,0

Låneskuld, mnkr 100,6 15,6 170,0 260,0 320,0

Borgensåtaganden, mnkr 179,8 110,5 111,0 104,9 105,1

Personal     

Antal tillsvidare- och visstidsanställda 1 219 1 255 1 259 1 250 1 339

Antal årsarbetare 1 141 1 179 1 167 1 138 1 215

36,93 kronor till för- och grundskoleverksamhet 

 16,82 kronor till hälsa, vård och omsorg

 15,78 kronor till teknisk verksamhet

 10,01 kronor till gymnasieskola och vuxenutbildning

 6,91 kronor till kommunövergripande verksamhet

 3,48 kronor till LSS-verksamhet

 2,48 kronor till individ- och familjeomsorg

 2,03 kronor till fritidsverksamhet

 1,92 kronor till årets överskott

 1,84 kronor till kulturverksamhet

 0,97 kronor till räddningstjänst

 0,52 kronor till plan- och byggverksamhet

 0,31 kronor till miljö- och hälsoskyddsverksamhet

* prognos
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OMVÄRLD, BEFOLKNING  
OCH ARBETSMARKNAD

Samhällsekonomisk utveckling
Informationen i detta avsnitt är hämtad ur cirkulär 2012:06 
från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) februari 2012.

Den ekonomiska utvecklingen har varit ytterligt svag un-
der slutet av 2011 i stora delar av Europa. Den svaga 
utvecklingen har bidragit till ett påtagligt fall i svensk ex-
port och industriproduktion. Men trots den försvagning 
som skett uttrycker idag många industriföretag en större 
optimism om framtiden än tidigare. Även andra tecken 
tyder på att oron för eurons framtid och risken för en 
akut skuldkris har lättat något. SKL:s bedömning är att 
tillväxten i svensk ekonomi tillfälligt stannat av, men att 
svensk ekonomi snart växer igen. Tillväxten blir dock i år 
och nästa år väsentligt svagare än under 2010 och 2011. 
Arbetslösheten kommer därför att stiga något, men inte 
särskilt mycket. Lägre sysselsättning och dämpad inflation 
håller tillbaka skatteunderlaget, men andra faktorer som 
ökade pensioner verkar i motsatt riktning.

SKL:s bedömning utgår från att skuldkrisen på sikt klaras 
upp under ordnade former. Även med ett lyckligt slut 
kommer det dock ta tid innan förtroendet återvänder 
och oron på de finansiella marknaderna lägger sig. SKL:s 
utgångspunkt är att oron för ett eurosammanbrott kvar-
står, men att sannolikheten för och förväntningarna om 
en positiv lösning gradvis växer. Trots detta i huvudsak 
positiva anslag antas det svaga tillståndet i framförallt 
södra Europa bestå under lång tid framöver.

Enligt SKL:s bedömning kommer utvecklingen – både i 
Sverige och i övriga Europa – att vara som svagast under 
vinterhalvåret 2011/2012. I takt med att turbulensen på 
de finansiella marknaderna lägger sig påbörjas en åter-
hämtning av den internationella konjunkturen. Mark-
nadstillväxten för svensk export ökar också. För många 
länder riskerar dock återhämtningen ta tid och tillväxtta-
len till en början bli måttliga. Men ökad draghjälp från ex-
portindustrin i kombination med gynnsamma förutsätt-
ningar för inhemsk efterfrågan gör att svensk ekonomi 
kan växa i relativt snabb takt från och med 2014. Även 
sysselsättningen beräknas på sikt ta fart vilket bidrar till 
att arbetslösheten kan sjunka från 8 % ner till 6 %. Den 
positiva utvecklingen på arbetsmarknaden för med sig 
att också skatteunderlaget fortsätter växa i god takt.

Befolkning
Vid årsskiftet 2011/2012 uppgick antalet invånare i Lom-
ma kommun till 22 017. Folkmängden ökade under år 
2011 med 458 (2010: 494) personer. Detta är betydligt 
mera än den genomsnittliga tillväxttakten som under den 
senaste 20-årsperioden ligger på strax under 250 perso-
ner per år. Sett över en femårsperiod är Lomma den 3:e 
snabbast växande kommunen i landet relativt sett. 

Befolkningsökningen i kommunen under år 2011 mot-
svarar 2,1 %, vilket kan jämföras med den totala ök-
ningen i Skåne län på 0,8 %. I landet som helhet ökade 
befolkningen med 0,7 %.

Befolkningsutveckling i Lomma kommun 1991-2011

 

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

 Befolkningsutveckling

Tätort  2008 2009 2010 2011
Bjärred 9 249 9 372 9 512 9 660
Lomma 9 707 10 118 10 460 10 971
Flädie 237 251 248 240
Landsbygden 1 256 1 324 1 339 1 146
Totalt 20 449 21 065 21 559 22 017

Under år 2011 föddes 246 barn i kommunen. Anta-
let avlidna under året uppgick till 152 personer, vilket 
innebär att kommunen fick ett födelseöverskott på 94 
personer. Därmed har två tidigare trender med minskat 
antalet födda i kommunen och minskat antal avlidna i 
kommunen brutits.

Under år 2011 flyttade drygt 1 400 personer till kom-
munen och strax över 1 050 från kommunen, vilket 
innebär ett överskott på ungefär 350 personer. Kom-
munen har ett stort inflyttningsöverskott sedan många 
år, vilket är en direkt konsekvens av det omfattande bo-
stadsbyggandet.

De största åldersgrupperna i kommunen är 0-9 år och 
35-49 år. Åldersgrupperna 20-29 år är särskilt små.

Medelåldern i kommunen är 40,5 år, vilket är något lägre 
än i Skåne län och riket som helhet. Vid en jämförelse 
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i olika åldersgrupper finns det stora skillnader mellan 
kommunen respektive länet och riket.

Antalet barn i förskoleåldern, 0-5 år, i kommunen har 
ökat något jämfört med föregående år, från 1 920 till  
1 980. Andelsmässigt är denna åldersgrupp något större 
i kommunen (8,0 %) än i länet (7,3 %) och riket (7,2 %). 

Antalet skolbarn har också ökat något under år 2011. 
Vid årets slut uppgick antalet barn i åldern 6-15 år till  
2 989 (2 932 vid årsskiftet 2010/2011). Andelen skol-
barn är betydligt större i kommunen jämfört med i länet 
och i landet som helhet. Lomma är den kommun i Skåne 
som har den största andelen ungdomar i åldersgruppen 
0-17 år, 25,4 %.

Ålderspensionärernas andel av befolkningen är något 
större i Lomma kommun (20,0 %) än i länet (18,7 %) 
och riket (18,8 %). Under de senaste fem åren har ande-
len pensionärer i kommunen ökat med nästan 0,5 pro-
centenheter årligen.

Kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt 
stark tillväxt under framför allt de allra närmaste åren. 
Skälet till detta är det omfattande bostadsbyggandet. De 
flesta åldergrupper förväntas att öka i antal, men störst 
blir ökningen bland de unga, framför allt de åldersgrup-
per som går i låg- och mellanstadiet. 

Näringsliv och sysselsättning
Lomma är en typisk utpendlarkommun. Mer än tre av 
fyra förvärvsarbetande kommuninvånare arbetar utanför 
kommunen, främst i Malmö och Lund. En viss inpendling 
finns också till kommunen. Den lokala arbetsmarknaden 
omfattar drygt 5 100 arbetstillfällen. Störst arbetsgivare 
är Lomma kommun med nästan 1 339 anställda. Näst 
störst är Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp med 
drygt 400 anställda. Inom lantbruksuniversitet studerar 
också närmare 1 000 personer. Antalet kommuninvå-
nare som förvärvsarbetar är strax över 10 000.

I Lomma kommun finns cirka 2 100 registrerade företag 
representerande många olika branscher. Tjänstesektorn 
är mycket dominerande med bland annat många företag 
som sysslar med konsultverksamhet, service och handel. 

Lomma kommun har länets lägsta arbetslöshet. Vid års-
skiftet 2011/2012 var 1,6 % (1,6 % även vid föregående 
årsskifte) öppet arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år i 
förhållande till hela arbetskraften. Motsvarande andel i 
länet var 4,2 % och i riket 3,6 %. 

Bostadsmarknad
I kommunen finns idag totalt nästan 8 900 bostäder. Av 
dessa utgör 66 % småhus med äganderätt, 26 % lägenhe-
ter med bostadsrätt och 8 % lägenheter med hyresrätt. 
Andelen lägenheter med bostadsrätt ökar sedan en tid 
tillbaka i takt med utbyggnaden av Lomma Hamn. 

Under 2011 färdigställdes i kommunen nästan 200 bo-
städer. 

Bostadsbyggande i Lomma kommun 2002-2011

 

I området Lomma Hamn fortsatte utbyggnaden i den 
västra delen där totalt 56 lägenheter med bostadsrätt 
färdigställdes av JM i kvarteret Havsporten under 2011. 
CA-fastigheter blev färdiga med sina första tre strandvil-
lor, belägna i södra kanten av Strandfuret. Varje strandvil-
la innehåller sju bostadsrättslägenheter. Därmed är den 
västligaste delen av Lomma Hamn, väster om Esplana-
den, helt färdigbyggd. I den östra delen, blev ytterligare 
14 av Skanskas grändhus och de sista åvillorna (4 st) 
samtliga med äganderätt färdiga för inflyttning. JM av-
slutade under året sitt nybyggnadsprojekt i Oskarsfrids-
området genom att färdigställa sin etapp två med totalt 
22 småhus med äganderätt. I området Östervång med 
Skanska som byggentreprenör blev de sista fem små-
hus med äganderätt klara för inflyttning under 2011. Nu 
återstår bara två småhustomter att bebygga i områdena 
Lervik, Östervång och Studentvången. I detta stora ut-
byggnadsområde har nästan 300 bostäder uppförts un-
der en 10-årsperiod. Totalt tillkom 129 nya bostäder i 
kommundelen Lomma under 2011.

I den norra kommundelen färdigställde JM under år 
2011 sitt seniorboendeprojekt, 55+, strax väster om 
centrumanläggningen i Bjärred. I projektet ingår totalt 
46 bostäder med bostadsrätt fördelade på 17 marklä-
genheter och 29 lägenheter i flerbostadshus. Lomma 
kommun uppförde ett LSS-boende för fem personer 
i detta område också under året. I Borgeby färdig-
ställdes tio småhus med äganderätt i exploaterings-
området vid Rutsborgsvägen. Totalt ökade bostadsbe-
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ståndet i kommundelen Bjärred med 66 småhus och 
lägenheter.

Bostadsbyggandet i den södra delen av kommunen kom-
mer även framöver att vara omfattande. Detta beror 
framförallt på det stora omvandlingsområdet Lomma 
Hamn. En relativt sett stor andel av byggandet i tätor-
ten Lomma blir i flerbostadshus. I Lomma planeras även 
hyresrättslägenheter bland annat i Lomma centrum och 
i Lomma Hamn samt vid Alnarpsvägen. Efterfrågan be-
döms vara stor på alla typer av bostäder, och i alla delar 
av kommunen. I den norra kommundelen med Bjärred 
och Borgeby kommer bostadsbyggandet att vara mycket 
begränsat under de närmaste åren. Detta är en medve-
ten åtgärd från kommunens sida för att minska trycket 
på förskolor och skolor i denna del av kommunen. 

Infrastruktur
Infrastrukturen är i huvudsak väl utbyggd i Skåne, men 
för att klara av den alltmer ökande trafiken krävs stora 
investeringar i både väg- och järnvägsnäten framöver. 
Viktiga projekt är utbyggnad till fyra spår av järnvägen 
mellan Malmö och Lund, kapacitetsförstärkning av Lom-
mabanan och byggande av ett godstågsspår utanför 
tätorterna i regionen. Införandet av persontågstrafik på 
Lommabanan är enligt den nya nationella infrastruktur-
planen inte aktuellt förrän efter år 2021.

På vägsidan behöver en ny trafikplats anläggas mellan 
Lomma tätort och Åkarp. Enligt Trafikverket behöver E6 
byggas ut till sex filer från åtminstone trafikplats Lödde-
köpinge och söderut till Malmö.

I den norra delen av kommunen planerar Trafikverket 
utbyggnad och ombyggnad av väg 16/913 Lund - trafik-
plats Flädie – Bjärred med en första etapp mellan Lund 
och E6 inklusive trafikplatsen.

Beslut har fattats om att en stor pendlingsstation ska an-
läggas i Arlöv längs södra stambanan. Denna kan komma 
att påverka både vägsystemet och kollektivtrafiken i 
Lomma kommun. Den pågående planperioden för in-
vesteringar i väg- och järnvägsnäten omfattar perioden 
2010-2021. 

De ekonomiska ramarna för långtidsplanerna är avsevärt 
snävare än de bedömda behoven. Krav ställs nu allt mer 
på medfinansiering från kommunerna för projekt, som 
tidigare i princip har finansierats av staten. Det gäller till 
exempel utbyggnad av Lommabanan för persontågtrafik. 
Riksrevisionsverket har dock riktat skarp kritik mot ökad 
medfinansiering från regional och lokal nivå, då de an-
ser att detta leder till felaktiga prioriteringar av offentliga 
medel.

Känslighetsanalys
Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal 
faktorer. Vissa kan påverkas av den enskilda kommunen, 
medan andra ligger utanför vår kontroll. Ett sätt att be-
skriva kommunens beroende av omvärlden är att upp-
rätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekono-
miska konsekvenserna av olika händelser :

 Känslighetsanalys

Händelse Förändring +/-
10 öres förändring av kommunalskatten 4,7 mnkr
Förändrat invånarantal med 100,
skatteintäkter, bidrag och utjämning 4,2 mnkr
Avgiftsförändring med 1 % 0,8 mnkr
Löneförändring med 1 %, inkl PO 5,0 mnkr
Prisförändring med 1 % 3,4 mnkr
Förändrad upplåning med 10 mnkr 0,3 mnkr
10 heltidstjänster 4,6 mnkr

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

Färdigställande av nya bostäder i 
Lomma Hamn.
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HUSHÅLLNING OCH KVALITET

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

Kommunens styrning utgår från det styr- och kvalitets-
system som fastställts av kommunfullmäktige. Styr- och 
kvalitetssystemet omfattar styrnings- och uppföljnings-
processer, intern kontroll, politiker- och tjänsteman-
naroller, olika styrdokuments förhållande till varandra, 
medborgar- och brukarhänsyn, säkerhetsfrågor samt 
miljö- och naturhänsyn. 

Kommunfullmäktiges övergripande styrdokument, Över-
gripande mål och riktlinjer, för mandatperioden 2011-
2014 antogs i juni 2011. Dokumentet uttrycker bland 
annat mål för verksamhetens inriktning och hushållning 
med resurser. 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker sex gånger 
per år. Utgångspunkten för den ekonomiska analysen ska 
ha sin grund i den helårsprognos nämnden anger i kvar-
tals- och delårsrapporter. Förutom att beskriva om det 
finns avvikelser när gäller de ekonomiska resurserna är 
det också viktigt att redogöra för om nämnden klarar 
av sitt uppdrag att tillgodose kommuninvånarna utlovad 
service. Analysen görs vid varje tillfälle för såväl ekonomi 
som verksamhet. 

Kommunen har successivt utvecklat och förbättrat in-
ternkontrollarbetet. Under 2007 fastställdes ett nytt reg-
lemente för intern kontroll. Fokus har bland annat lagts 
på att ta fram ett bättre underlag för bedömning av vilka 
områden som ska granskas. Detta görs via så kallade 
väsentlighets- och riskanalyser. Varje nämnd ska årligen 
anta en handlingsplan för intern kontroll som avlämnas 
samtidigt som budgeten för kommande år. Därigenom 
uppnås en tydligare koppling mellan den verksamhet 
som ska bedrivas och den interna kontrollen av den-
samma. Nämnderna ska senast i samband med årsredo-
visningens upprättande till kommunstyrelsen rapportera 
resultatet av den interna kontrollen. 

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

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

Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den 
egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av 
mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i nor-
malfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, 
anpassat till kommunens egna förhållanden och omstän-
digheter. 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv 
tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verk-
samhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 
För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk 
hushållning måste det finnas ett klart samband mellan 
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta 
säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verk-
samhet. 

För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en 
utvecklad planering med framförhållning och handlings-
beredskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande 
och tillförlitlig redovisning som ger information om av-
vikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resul-
tatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens 
prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt 
en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. 
För att kunna styra verksamheterna, måste kommunen 
säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadsef-
fektivt och ändamålsenligt. 

Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning
De övergripande målen vad gäller god hushållning med 
finansiella resurser som återfinns i Övergripande mål och 
riktlinjer har brutits ned i fem styrnyckeltal. Nyckeltalen 
och måluppfyllelsen ser ut på följande sätt (en djupare 
analys av nyckeltalen återfinns under avsnitt Ekonomisk 
översikt och analys):

Styrnyckeltal 1: Årets samtliga intäkter dividerat med årets 
samtliga kostnader. Mål: Måttet ska uppgå till lägst 101 %.
Målet är uppfyllt. 
Nyckeltalet uppgår till 101,6 %.

Styrnyckeltal 2: Utgående eget kapital per 2010-12-31 
uppräknas årligen med nettoprisindexförändringen. 
Verkligt eget kapital jämförs med detta värde för att 
kontrollera konsolideringsgraden. Mål: Verkligt eget ka-
pital vid utgången av mandatperioden ska överstiga eget 
kapital 2010-12-31 uppräknat med nettoprisindex. 
Målet är uppfyllt. 
Konsolideringsgraden uppgår till 0,6 %.

Styrnyckeltal 3: Värdet av medel avsatta i pensionsförvalt-
ning i förhållande till pensionsskuld. Mål: Kvoten mellan 
avsättning och skuld ska uppgå till lägst 50 %.
Målet är inte uppfyllt.
Nyckeltalet uppgår till 49,9 %.



14

FÖ
RV

A
LT

N
IN

G
SB

ER
ÄT

TE
LS

E

Styrnyckeltal 4: Samtliga skulder, exklusive skulder avse-
ende investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet och 
värdet av medel avsatta till pensionsförvaltning, dividerat 
med skatteintäkterna. Mål: Kvoten ska högst uppgå till 
71 %.
Målet är inte uppfyllt. 
Nyckeltalet uppgår till 81,5 %.

Styrnyckeltal 5: Samtliga borgensförbindelser, exklusive 
borgen till helägda kommunala bolag. Mål: Dessa bor-
gensförbindelser ska inte överstiga nivån per 2010-12-
31.
Målet är inte uppfyllt.
Ovannämnda borgensförbindelser uppgår till 39,1 mnkr, 
vilket är 0,2 mnkr högre än nivån vid utgången av 2010.

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk 
hushållning
Verksamhetsperspektivet i begreppet ”god ekonomisk 
hushållning” är inriktat på kommunens förmåga att be-
driva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ända-
målsenligt sätt. 

Kommunfullmäktige har lyft fram vissa mål som anses 
vara speciellt viktiga att följa upp ur ett fullmäktigeper-
spektiv. Urvalet av mål har gjorts med utgångspunkt i 
begreppet ”god ekonomisk hushållning” och anses såle-
des vara sådana som har betydelse för utvecklingen av 
denna. Måluppfyllelsen av dessa mål sammanfattas sist i 
detta avsnitt. Målen återfinns under respektive verksam-
hetsberättelse på sidorna 38-56. 

Dessutom har kommunfullmäktige fastställt tio kom-
mungemensamma nämndmål som ska gälla för samtliga 
verksamheter. Målen och måluppfyllelsen ser ut på föl-
jande sätt:

Medborgarsamverkan
Kommuninvånarna ska uppleva att tillgängligheten är hög 
i Lomma kommun.
Svarsfrekvensen ska vid utgången av 2011 uppgå till minst 
80 % avseende enkla frågor via telefon till kommunens 
handläggare.
Målet är inte uppfyllt.
Svarsfrekvensen varierar mellan förvaltningarna. På över-
gripande nivå ligger resultatet på 31 %.

Dialogen med medborgarna ska stärkas ytterligare med 
särskilt fokus på barn och ungdomar. Resultatet i mätning-
en SCB:s medborgarundersökning 2011, nöjd-inflytande-
indexet, ska överstiga 50.
Målet är uppfyllt.

Lomma kommun ska erbjuda en modern och tidsenlig ser-
vice med särskilt fokus på e-tjänster. Resultatet av mät-
ningen 2011 via Lommapanelen ska ha förbättrats utifrån 
resultat från 2010.
Målet är inte uppfyllt.
Mätningen är inte genomförd.

Hushållning med personalresurser
Den totala sjukfrånvaron i Lomma kommun ska minska. 
Under perioden 2011-01-01 till och med 2011-12-31 får 
sjukfrånvaron högst uppgå till 4,5 %.
Målet är inte uppfyllt.
Sjukfrånvaron uppgår till 4,8 %.

Den totala frisknärvaron ”99 % frisk” ska öka. Under pe-
rioden 2011-01-01 till och med 2011-12-31 ska andelen 
personer med frisknärvaro uppgå till minst 75 %.
Målet är inte uppfyllt.
År 2011 är frisknärvaron 65,5 %, en minskning med 2 % 
jämfört med 2010.

Kommunens rehabiliteringsarbete skall bedrivas med syftet 
att ge medarbetarna hjälp att återvinna sin arbetsförmåga. 
Under perioden 2011-01-01 till och med 2011-12-31 ska 
minst 40 % av andelen personer som varit i REHAB-åtgärd 
ha återgått i arbete.
Målet är uppfyllt.

Hushållning med naturresurser
Energiförbrukningen ska minskas till gränsen för vad eko-
nomisk lönsamhet tillåter och miljöhänsyn kräver. Energiför-
brukning ska 2011 (normalårs- och ytjusterat) minska med 
5 % i förhållande till 2010-01-01.
Målet är uppfyllt.

Lomma kommun ska präglas av ett aktivt, framtidsinriktat 
miljöarbete både i samhällsplanering och inom den egna 
verksamheten.
Målet är uppfyllt.

Tillväxt och dynamik
Lomma skall vara en företagandevänlig kommun. Vid nästa 
mätning av SCB:s undersökning ”Företagarna om kommu-
nen” ska företagsservice-index inte understiga 70. Vid mät-
ningen 2010 var resultatet 54. (Gränsen för nöjd går vid 55 
och mycket nöjd 75.)
Målet är inte uppfyllt.
Mätningen är inte genomförd.

Omvärlden
Kommunen ska aktivt utveckla samarbetet med de övriga 
4 YES-kommunerna och andra kommuner i syfte att effek-
tivisera och rationalisera verksamheten.
Målet är uppfyllt.

Övriga verksamhetsmål och sammanfattning av 
måluppfyllelse
Med utgångspunkt från angiven inriktning i Övergripande 
mål och riktlinjer ska respektive nämnd varje år fastställa 
en nämndsplan som anger vad man skall åstadkomma 
och när detta ska ske. Nämndsplanen definierar också 
uppdraget till verksamhetsorganisationen. Vissa mål i 
nämndsplanen är ur fullmäktiges perspektiv extra viktiga. 
Det är dessa mål som följs upp i delårsrapporten och i 
årsredovisningen. 
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Graderingen avseende måluppfyllelse är följande: målet är 
uppfyllt, målet bedöms vara uppfyllt samt målet är inte uppfyllt. 

Måluppfyllelse av fullmäktigemålen redovisas nedan och 
återfinns under respektive verksamhet på sidorna 38-56.

 Måluppfyllelse av fullmäktigemål 

 Målet är Målet bedöms Målet är
 uppfyllt vara uppfyllt inte uppfyllt
Kommunstyrelse 4 - - 
Socialnämnd 2 - 1
Barn- och 4 1 -
utbildningsnämnd 
Kultur- och 5 1 -
fritidsnämnd

Teknisk nämnd 2 2 -
Miljö- och  1 1 -
byggnadsnämnd 
Totalt 18 5 1

Det finns således både mål för god ekonomisk hushåll-
ning ur ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt per-
spektiv samt så kallade fullmäktigemål för vad som ska 
åstadkommas under verksamhetsåret. I nedanstående 
tabell sammanfattas måluppfyllelsen för de olika per-
spektiven.

  

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för intern 
kontroll i hela kommunen och intern kontroll är en del 
av kommunens styr- och kvalitetssystem. Följande nämn-
der har inkommit med redogörelse för uppföljningen av 
den interna kontrollen 2011 utifrån de internkontrollpla-
ner som fastställts och bedöms enligt följande: 

 Nämnd Svag Tillfreds- God Mycket
	 	 					ställande	 	 god
Kommun-
styrelse   X 
Teknisk 
nämnd   X 
Miljö- och 
byggnadsnämnd  X 
Kultur- och fritids-
nämnd   X 
Barn- och 
utbildningsnämnd  X 

Socialnämnden har inte inkommit med någon uppfölj-
ning och kan därför inte bedömas. 

Det allmänna intrycket av de inkomna uppföljningarna 
är att den interna kontrollen bedrivits på ett ambitiöst 
sätt. Där fel och brister upptäcks, föreligger i de flesta 
fall förslag på åtgärder. De nämnder som inkommit med 
redogörelse har genomfört det interna kontrollarbetet 
utan anmärkning. 

 

 Sammanfattning av måluppfyllelsen

 Målet är Målet bedöms Målet är  
 uppfyllt vara uppfyllt inte uppfyllt
Mål enligt god
ekonomisk
hushållning  
- finansiella mål 2 - 3
- verksamhetsmål 5 - 5

Fullmäktigemål  18 5 1

God hushållnig kan 
underlätta tillväxt.
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Finansiella profiler för Lomma kommun 2008-
2010 jämfört med övriga kommuner i Skåne län

Syftet med den här analysen är att redovisa var Lomma 
kommun befinner sig och hur kommunen har utveck-
lats finansiellt under 2008–2010 i förhållande till övriga 
kommuner i Skåne län. Detta görs i form av en finansiell 
profil, vars uppgift är att spegla starka och svaga sidor 
hos kommunen i förhållande till kommunerna i länet. 
Analysen är gjord av KommunForskning i Västsverige vid 
Handelshögskolan i Göteborg.

Vad är den finansiella profilen?
Analysen presenteras i form av polärdiagram. Den inne-
håller dels åtta finansiella nyckeltal, dels fyra perspektiv 
som är viktiga när en kommuns ekonomi analyseras. De 
fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kort-
siktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll 
över den finansiella utvecklingen. 

Den finansiella profilen är dock relativ, vilket innebär att 
om kommunen redovisar en 5:a i profilen, har kommu-
nen visserligen det starkaste värdet för nyckeltalet i det 
granskade länet, men värdet kan behöva förbättras för 
att nå till exempel god ekonomisk hushållning. I allmän-
het är det dock så att om kommunen får en 4:a eller en 
5:a för ett nyckeltal i den finansiella profilen är styrkan på 
nyckeltalet oftast mer än tillfredsställande. 

Den finansiella profilens utveckling mellan 2008 
och 2010
Lomma kommun förbättrade i den finansiella profilen, 
mellan 2008 och 2010, poängen för tre av fyra perspek-
tiv. Det var kontroll samt lång- och kortsiktig handlings-
beredskap. Det övriga perspektivet, som är riskförhål-
lande, försvagades marginellt under perioden

Avslutande kommentar 
Lomma kommun bör bibehålla en resultatnivå på minst 
runt 2,5 % av skatter, statsbidrag och utjämning de kom-
mande åren för att möta framtida utmaningar i form av 
bland annat förväntade volymökningar och ökade pen-
sionskostnader till följd av ökade utbetalningar för den 
så kallade gamla pensionsskulden upparbetad före 1998. 

Med rådande läge blir det en utmaning att lyckas med 
detta framöver, men med en aktiv styrning där ekonomin 
hela tiden ställs mot de ökande verksamhetsbehoven har 
Lomma möjligheter att upprätthålla ett sådant resultat.
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KVALITET OCH UTVECKLING

Styr- och kvalitetssystem
Kommunens styr- och kvalitetssystem är ett dokument 
som förklarar styrningen och ledningen i kommunen och 
vilka verktyg som ska användas i medborgardialogen. 
Under 2011 reviderades systemet, bland annat togs kva-
litetsdeklarationerna bort och ersattes av en gemensam 
kommunikationsplanering.

Medborgardialog
Medborgarna i Lomma kommun är en viktig del av styr-
ningen i vår kommun. Nedan presenteras exempel på 
hur Lomma kommun arbetat med medborgarinflytande 
under 2011.

LommaPanelen
Lommapanelen består av 66 medborgare som tillfrågas 
i olika kommunala frågor. Under hösten 2011 inbjöds 
panelen att samlas för att diskutera utveckling av Bjärred. 

Barn- och ungdomsdialog
Barn och ungdomar är en grupp medborgare som Lom-
ma kommun har haft svårt att nå i medborgardialogen. 
Den politiska styrgruppen för barn- och ungdomsdialog 
har beslutat att inrätta ungdomsombud i varje förvalt-
ning och nämnd, som ska fungera som lotsar i de olika 

verksamheterna. Målgruppen under 2011 var högstadie-
elever. Det arrangerades två träffar mellan kommunsty-
relsens arbetsutskott och elevrådsrepresentanter. Den 
19 september arrangerades en demokratidag för 100 ni-
ondeklassare som under en halvdag hjälpte kommunen 
att lösa dilemman som de olika nämnderna formulerat. 
Åtgärder utifrån ungdomarnas synpunkter ska genom-
föras innan slutet av vårterminen 2012. 

Medborgarservice
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med olika verk-
samheter, nämnder och beslutsfattare och servicen ska 
uppfattas som snabb och modern. Under 2011 besluta-
des att ett kontaktcenter ska inrättas senast december 
2012. Detta kontaktcenter ska ge snabb och effektiv ser-
vice direkt vid kontakt.  

Synpunkts- och klagomålshantering - LUKAS
Under 2011 har det inkommit totalt 1 375 ärenden 
(2010:1 218 ärenden), vilket innebär att det i genomsnitt 
inkommit 115 ärenden per månad. Detta är en ökning 
med 13 % från föregående år. Andelen unga som skickat 
in synpunkter har ökat. Kommunledningskontoret har 
den största ökningen från föregående år. Tekniska för-
valtningen har, liksom föregående år, de flesta ärendena. 
Synpunkterna ska leda till förbättringar och användas i 
styrningen av verksamheterna. 

 

Kommunlednings

Socialförvaltning

UKF-förvaltning

Teknisk
förvaltning
Miljö- och
byggförvaltning
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Procentuell fördelningen av antalet ärenden och förvaltning
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STRATEGISKA FRAMTIDSFRÅGOR
För att kunna arbeta med ständiga förbättringar och för 
att kunna möta medborgarnas behov är de strategiska 
frågor som Lomma kommun ska arbeta med de närmas-
te åren identifierade. Genomgående för detta arbete är 
att hitta nya och moderna former för de olika uppdra-
gen. Nedan följer en kort beskrivning av dessa.

Medborgarservice
Olika grupper av medborgare har skiftande behov av 
kommunal service. Som förälder, företagare, skolungdom 
eller boende på ett av Lomma kommuns särskilda bo-
ende har man kontinuerlig kontakt med olika verksam-
heter. Som besökande eller boende i Lomma kommun 
nyttjar man vägar, stränder och grönområden. För att i 
framtiden bli ännu bättre i att möta alla dessa skiftande 
och individuella behov måste servicen effektiviseras och 
moderniseras på olika sätt. Medborgarna ska involveras 
i arbetet, bland annat genom Lommapanelen och syn-
punkts- och klagomålshanteringssystemet Lukas, och 
organisationen ska lära sig av goda exempel i omvärl-
den. Under 2012 ska ett kontaktcenter inrättas för att 
ge medborgaren snabb och effektiv service direkt vid 
kontakt.

Organisation
Våren 2011 beslutades om ny organisation inom om-
rådena ledningsorganisation, samlad ekonomifunktion, 
medborgarservice, intern service och samhällsbyggnad. 
Under hösten/vintern har beslutsunderlaget fördjupats 
inom områdena medborgarservice och samhällsbyggnad 
och under 2012 kommer förändringarna att verkställas.

Internt miljöarbete
Lomma kommuns mål är att vara ett föredöme när det 
gäller hållbar utveckling, därför startade under 2011 ett 
arbete med att förbättra det interna miljöarbetet. Till ex-
empel vidareutvecklades arbetet med energisparåtgär-
der, avfallshantering och transporter. Senast december 
2012 ska källsortering vara införd inom samtliga nämn-
ders verksamheter.

Nätverk och omvärld
En av grundpelarna i utvecklingsarbetet är att vara aktiva 
i olika nätverk och att bevaka och analysera samhällsut-
vecklingen. Beroendet av hur omvärlden och samarbets-
partners uppfattar Lomma kommun ökar i olika sam-
manhang. En del i förbättrings- och utvecklingsarbetet 
är att lyssna på och lära av andra. Därför ska Lomma 
kommun under 2012 ta fram en systematik i omvärlds-
analysen och agera på både nationella och internatio-
nella arenor, exempelvis genom SKL, Region Skåne, EU. 
Möjligheterna att utveckla mellankommunala samarbets-
former ska undersökas ytterligare, det vill säga utveckla 
och fördjupa samarbetet med andra kommuner, för att 
bli effektivare.
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VÄLFÄRD OCH EFFEKTIVITET
I detta avsnitt presenteras resultat som sammanfattar 
betydelsefulla aspekter ur ett medborgarperspektiv. Syf-
tet är att belysa hur effektivt skattemedlen används och 
vilka kvalitativa resultat som uppnåtts för att skapa ett 
gott samhälle att leva i. Redovisning sker utifrån fem olika 
områden:

• Tillgänglighet
• Trygghet
• Delaktighet och information
• Kostnadseffektivitet
• Kommunen som samhällsutvecklare

Måtten är hämtade från Sveriges Kommuner och Lands-
tings projekt ”Kommunens kvalitet i korthet”. Det är 
femte året som mätningar och jämförelser i projektet 
har genomförts. Totalt är det 160 kommuner som ingår i 
projektet och det ger möjligheter till jämförelser mellan 
kommuner och ett erfarenhetsutbyte för förbättringar.

Tillgänglighet
Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga 
inom två arbetsdagar?

Resultatet är väl godkänt och en förbättring jämfört med 
förra mätningen. Under 2012 ska kommunen arbeta in-
tensivt med att ytterligare förbättra servicen till våra 
medborgare.

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med 
kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga 
får kontakt med en handläggare?

Resultatet är en kraftig försämring från förra mätningen 
och bedöms som icke godkänt. Under 2012 läggs stort 
fokus vid medborgarservice och i december öppnar ett 
kontaktcenter som ska underlätta kontakten och öka 
servicen.

Trygghet
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

Resultatet är hämtat från SCB:s medborgarundersök-
ning och visar att flertalet av kommuninvånarna känner 
sig trygga i kommunen. Resultatet har förbättrats sedan 
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förra undersökningen 2009. Dock kan resultatet bli ännu 
bättre och kommunen fortsätter att arbeta för att Lom-
ma kommun ska upplevas som en trygg plats att bo och 
leva på.

Hur många olika vårdare besöker en äldre person, med 
hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar?

Resultatet är knappt godkänt men har förbättrats något 
sedan förra mätningen. För äldre med behov av omsorg 
är kontinuitet och trygghet viktigt. Det pågår ett stän-
digt förbättringsarbete på socialförvaltningen i avsikt att 
minska antalet ytterligare.

Delaktighet och information
Hur god är kommunens webbinformation till 
medborgarna?

En extern mätning av kommunens hemsida ger sam-
mantaget ett mycket bra resultat och en förbättring i 
förhållande till tidigare mätning. 

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i 
kommunens utveckling?

Mätningen sker med hjälp av ett medborgarindex som 
visar på en samlad bild av kommunens satsning på att 
skapa olika former av kommunikation och dialog med 
medborgarna. Lomma ligger över medelvärdet. Lomma 
kommun arbetar just nu med att utveckla medborgar-
dialogen med barn och unga.

Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över 
kommunens verksamhet?

I SCB:s medborgarundersökning ingår ett index som 
kallas Nöjd-Inflytande-Index, som baseras på de frågor 
som ställs i undersökningen kring områdena tillgänglig-
het, information/öppenhet, påverkan/inflytande samt 
förtroende. Indexet visar enkelt uttryckt medborgarnas 

betyg på sitt inflytande i kommunen. Lomma kommuns 
resultat är godkänt och högt i relation till övriga kom-
muner, dock kommer kommunen att öka möjligheter till 
delaktighet, främst just nu för barn- och ungdomar.

Kostnadseffektivitet
Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till 
andra kommuner?

Resultatet är en förbättring i förhållande till föregående 
mätning och innebär en mycket bra nivå och föranleder 
inga särskilda åtgärder.

Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller?

Kommunen har haft ett omfattande arbete med att höja 
kvaliteten inom hemtjänsten. Resultatet är godkänt, men 
ambitionen är högre. Socialnämnden och dess förvalt-
ning arbetar långsiktigt och målmedvetet på att öka 
vårdtagarnas nöjdhet med verksamheten. 

Kommunen som samhällsutvecklare
Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad?

Sysselsättningen är hög och arbetslösheten låg. De hu-
vudsakliga förklaringarna är vårt geografiska läge med 
närhet till många arbetsplatser inom olika branscher 
samt medborgarnas höga utbildningsnivå. Resultatet för-
anleder inga särskilda åtgärder.

Hur högt är sjukpenningstalet bland kommunens 
invånare?

Hälsotillståndet i kommunen är mycket bra och mät-
ningen föranleder inga särskilda åtgärder.
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EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

Årets resultat
Årets verksamhet uppvisar ett positivt resultat på 17,9 
mnkr, vilket kan jämföras med ett budgeterat resultat på 
-9,5 mnkr. I utfallet ingår jämförelsestörande poster på 
sammantaget +4,0 mnkr. Om samtliga dessa poster av-
räknas uppgår det underliggande resultatet till 13,9 mnkr. 

Årets resultat

 
Kommunens resultat på 17,9 mnkr kan beskrivas på föl-
jande sätt: 

• Nämndernas verksamheter -11,2 mnkr
• Finansförvaltningen +34,6 mnkr
• Jämförelsestörande poster +4,0 mnkr
• Budgeterat resultat - 9,5 mnkr

Nämndernas verksamheter visar sammantaget en nega-
tiv budgetavvikelse på 11,2 mnkr. Tre nämnder visar po-
sitiva budgetavvikelser, Kommunstyrelsen 0,7 mnkr, Kul-
tur- och fritidsnämnden 0,4 mnkr och Tekniska nämnden 
1,1 mnkr. Övriga nämnder visar negativa budgetavvikel-
ser. De negativa avvikelserna kan i stort hänföras till fem 
verksamhetsområden: Hälsa, vård och omsorg -8,2 mnkr, 
LSS-verksamheten -2,4 mnkr, Förskole- och grundskole-
verksamheten -6,9 mnkr, Plan- och byggverksamheten 
-0,6 mnkr samt Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet 
-2,7 mnkr.

Finansförvaltningen visar en positiv budgetavvikelse på 
+34,6 mnkr. Avvikelsen avseende skatteintäkterna upp-
går till +18,1 mnkr, medan statsbidrag och utjämning 
uppvisar en negativ avvikelse på 4,5 mnkr. Medel som 
avsatts till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
förfogande har använts i mindre omfattning än beräknat, 
varför budgetavvikelsen uppgår till +9,0 mnkr. 

Finansnettot visar en positiv budgetavvikelse på 3,9 mnkr, 
vilket beror på lägre räntekostnader till följd av lägre 
marknadsräntor. 

Under våren genomförde den så kallade G7-gruppen, 
bestående av kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, 
Markaryd, Svedala, Vellinge och Örkelljunga, en gemen-
sam upphandling avseende långsiktig pensionsförvaltning. 
Nya avtal tecknades med fyra förvaltare från och med 
1 september. Detta innebar att innehavet hos tre förval-
tare realiserades per 2011-08-31 och återinvesterades 
hos nya förvaltare i början av september månad. Detta 
byte av förvaltare innebar realisationsvinster/-förluster 
på -1,7 mnkr. Avkastningen i pensionsförvaltningen var 
högre än budgeterat +4,7 mnkr. 
 
Arbetsgivaravgifterna var 7,8 mnkr lägre än budgete-
rat, vilket till stor del kan förklaras av att avgifterna för 
anställda i åldersgruppen 18-25 år och anställda födda 
1945 eller tidigare är lägre samt att premierna till avtals-
gruppsjukförsäkringen och avgiftsbefrielseförsäkringen 
nolldebiterats. Pensionskostnaderna var 2,7 mnkr högre 
än budgeterat beroende på högre pensionsutbetalningar 
på 0,6 mnkr och en förändring av pensionsskuldsberäk-
ningen för förtroendevalda som innebar högre kostna-
der med 2,1 mnkr.

De jämförelsestörande posterna på sammantaget +4,0 
mnkr består av:
• Realisationsvinster +1,7  mnkr
• Realisationsförluster/utrangeringar - 0,5  mnkr
• Exploateringsnetto +2,8  mnkr

Realisationsvinsten kommer i stort från försäljningen av 
en tomt i Bjärred.

Resultatutvecklingen
Styrnyckeltalet avseende resultatutvecklingen innebär att 
kvoten mellan samtliga intäkter och kostnader ska uppgå 
till minst 101 %. Nyckeltalet för resultatutveckling uppgår 
till 101,6 %. 

Utvecklingen åren 2007-2011 framgår av diagrammet 
nedan.

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

Jämfört med föregående år ökade nettokostnaderna 
(exklusive jämförelsestörande poster) men inklusive fi-
nansnettot med 70,8 mnkr eller 8,3 %, medan skattein-
täkter, statsbidrag och utjämning ökade med 39,3 mnkr 
eller 4,4 %. 

Under året utfördes som en engångsinsats akuta efter-
satta underhållsinsatser i fastigheter och gator för 20,4 
mnkr. Exklusive dessa insatser ökade nettokostnaderna 
med 5,9 %.

För några verksamheter var nettokostnadsökningen jäm-
fört med 2010 mycket kraftig. Fritidsverksamheten öka-
de med 19,8 % eller 6,2 mnkr, LSS-verksamheten ökade 
med 19,2 % eller 6,1 mnkr och Hälsa, vård och omsorg 
ökade med 10,3 % eller 15,7 mnkr. LSS-verksamheten 
har över tid ökat procentuellt sett allra mest av alla verk-
samheter, sedan 2007 med hela 62,0 % eller 14,5 mnkr.

Nettokostnaderna för teknisk avgiftsfinansierad verk-
samhet ökade också betänkligt. De uppgick i årets bok-
slut till 6,0 mnkr eller 2,7 mnkr sämre än budgeterat. 

Finansnettot ökade med 5,9 mnkr berodde på högre 
räntekostnader till följd av upplåningen under 2010 och 
2011 på sammantaget 150 mnkr. 

Den kraftiga ökningen av verksamhetens nettokostna-
der innebar att dessa utgjorde 99 % av skatter, statsbi-
drag och utjämning. I diagrammet nedan redovisas hur 
mycket  verksamhetens nettokostnader (exklusive jäm-
förelsestörande poster) och finansnettot utgjorde i pro-
cent av summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 
åren 2007-2011. 

Under perioden 2007-2011 har nettokostnaderna (ex-
klusive jämförelsestörande poster) men inklusive finans-
nettot ökat med 27,4 %, medan skatteintäkter, statsbi-
drag och utjämning har ökat med 26,5 %. 

Utvecklingen 2007-2011 redovisas i mnkr i diagrammet 
nedan:

 

Av diagrammet kan utläsas att det 2011 fanns utrymme 
för en procentuellt kraftig ökning av verksamhetens net-
tokostnader eftersom detta skedde från en lägre nivå än 
skatter, statsbidrag och utjämning.

Balanskravsavstämning
Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste 
överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt un-
derskott mot balanskravet ska återställas inom de kom-
mande tre budgetåren.

 Balanskravsavstämning

Ingående resultat att återställa 0,0 mnkr
Årets resultat enligt resultaträkning +17,9 mnkr
- avgår realisationsvinster -1,7 mnkr
Justerat resultat +16,2 mnkr

Enligt gällande regelverk ska realisationsvinster som inte 
utgör del av den löpande verksamheten avräknas mot 
balanskravet. 

Pensionsåtagande och förvaltning av 
pensionsmedel
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 432,2 
mnkr. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas 
inom linjen i balansräkningen som ansvarsförbindelse 
och uppgå till 416,9 mnkr inklusive löneskatt. Pensions-
förpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som 
avsättning i balansräkningen och uppgår till 15,3 mnkr 
inklusive löneskatt. Jämfört med 2010 har de totala pen-
sionsförpliktelserna ökat med 42,0 mnkr eller 10,8 %. Av 
ökningen utgör sänkt diskonteringsränta 30,1 mnkr. 

År 2007 infördes riktlinjer för beräkning av pensionsskul-
den (RIPS 07). Enligt RIPS 07 definieras pensionsskulden 
som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. 
Eftersom utbetalningarna sker långt fram i tiden ska skul-
den nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir 
högre ju lägre räntan är och vice versa. I september 2011 
beslutade SKL via sin RIPS-kommitte att sänka diskonte-
ringsräntan i beräkningsmodellen. Modellen innebär att 
räntan är kopplad till ett fem års genomsnitt av den tio-
åriga statsobligationsräntan.
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Kommunen har valt en försäkringslösning för huvudde-
len av intjänade pensionsförmåner som annars skulle ha 
redovisats under posten ”Avsatt till pensioner”. Detta 
innebär att kommunen årligen betalar en avgift till vald 
pensionsadministratör (för närvarande KPA) som mot-
svarar det årets beräknade intjänade pensionsförmåner. 
Under 2011 har 6,7 mnkr inbetalts och totalt har 64,4 
mnkr inbetalats sedan 2001. 

Kommunen har sedan 1996 avsatt likvida medel som 
”öronmärkts” för pensionsändamål.  Totalt har 108,2 
mnkr avsatts vid olika tidpunkter. Syftet med förvaltning-
en är att uppnå långsiktig god avkastning med betryggan-
de säkerhet. Detta sker främst genom spridning av pla-
ceringarna mellan olika tillgångsslag och förvaltare. För 
närvarande placerar kommunen hos tre olika förvaltare. 

Tillgångsfördelningen vid årsskiftet var följande:

 
Enligt finanspolicyn får andelen aktier maximalt uppgå till 
60 %, medan normalläget utgör 50 %. Som framgår ovan 
utgör aktieandelen vid årsskiftet 42 %.

År 2011 var ett oroligt år på finansmarknaderna, där 
både aktiekurser och räntor svängde kraftigt. Naturka-
tastrofen i Japan, politiska oroligheter i Mellanöstern och 
framför allt de ansträngda statsfinanserna i Europa bi-
drog till stora fall på världens börser. Finansoron gjorde 
också att den svenska obligationsräntan sjönk till rekord-
låga nivåer.

Marknadsvärdet på pensionsförvaltningen uppgår vid 
årsskiftet till 221,7 mnkr, medan bokfört värde uppgår till 
215,5 mnkr. Marknadsvärdet på kommunens förvaltning 
har under året minskat med 7,4 mnkr, vilket motsvarar 
3,2 %. 

Skillnaden mellan kommunens pensionsåtagande på 
416,9 mnkr och avsatta medel för pensionsändamål på 
215,5 mnkr uppgår till 201,4 mnkr.

Förvaltningens utveckling de senaste fem åren framgår 
av nedanstående diagram:

Målet för kommunens styrnyckeltal avseende andelen 
avsatta medel i pensionsförvaltning i förhållande till pen-
sionsskulden uppgår till 50 %. Styrnyckeltalet har försäm-
rats beroende dels på utvecklingen på finansmarknaden, 
dels på den sänkta diskonteringsräntan vid pensions-
skuldsberäkningen och uppgår till 49,9 %. Utvecklingen 
framgår av nedanstående diagram.

 
Under året har inga nya avsättningar gjorts till förvalt-
ningen.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Nämndernas driftredovisning visar en negativ bud-
getavvikelse på -7,2 mnkr. I redovisningen ingår jämfö-
relsestörande poster på sammantaget 4,0 mnkr. De 
jämförelsestörande posterna består i huvudsak av rea-
lisationsvinster, realisationsförluster/utrangeringar samt 
exploateringsnetto. Om dessa poster avräknas uppgår 
den negativa budgetavvikelsen till -11,2 mnkr och man 
får en mera rättvisande bild av den ordinarie verksam-
hetens utfall.

I tabellen nedan redovisas nämndernas budgetavvikelser 
i driftredovisningen med hänsyn tagen till jämförelsestö-
rande poster. 
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Budgetavvikelser per nämnd

Mnkr Budget- Jämförelse- Budgetavvikelser
 avvikelser störande exklusive jämförelse- 
  poster störande poster
Kommunstyrelse 0,8 0,1 0,7
Socialnämnd -10,5 -0,1 -10,4
Barn- och
utbildningsnämnd -2,4 - -2,4

Kultur- och
fritidsnämnd 0,3 -0,1 0,4

Teknisk nämnd 5,2 4,1 1,1
Miljö- och
byggnadsnämnd -0,6 - -0,6

Summa -7,2 4,0 -11,2

Under året uppmanades nämnderna att hålla budget 
och de nämnder som haft negativa budgetavvikelser i 
prognoserna redovisade och vidtog åtgärder, men detta 
gjordes inte i tillräckligt omfattning.

Socialnämndens negativa budgetavvikelse kan till största 
delen förklaras av att omsättningen av vårdboendelä-
genheter var avsevärt lägre än budgeterat samtidigt som 
de nya behoven av vårdboende tillkom i normal omfatt-
ning. Detta medförde en oväntat hög beläggningsgrad 
i vårdboendeenheterna samt en oplanerad ökning av 
såväl omfattande hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser 
som behov av korttidsvistelse. De senare insatserna som 
alternativa insatser i avvaktan på ledig vårdboendelägen-
het. Inom LSS-verksamheten kan avvikelsen hänföras till 
externa placeringar och personlig assistans. 

Barn- och utbildningsnämndens negativa budgetavvikelse 
beror i stort på att det fanns fler barn i verksamheten än 
budgeterat. I förhållande till befolkningsprognosen fanns 
25 fler barn i åldern 1-3 år i verksamheten vid årets slut. 
Resurs- och lärcentrum uppvisade en negativ budgetav-
vikelse på 1,8 mnkr. Stödet till barn i behov av särskilt 
stöd fortsatte att öka.

Tekniska nämndens verksamhet består av både skatte- 
och avgiftsfinansierad verksamhet. Den skattefinansiera-
de verksamheten visar en positiv avvikelse på 3,8 mnkr, 
medan den avgiftsfinansierade verksamheten visar en 
negativ budgetavvikelse på 2,7 mnkr.

Enligt politiska beslut ska vatten- och avloppsverksamhe-
ten samt avfallsverksamheten vara avgiftsfinansierade till 
100 %, medan hamnverksamheten till 70 % ska finansie-
ras via avgiftsuttag. År 2011 redovisar VA-verksamheten 
ett resultat på -2,3 mnkr, avfallsverksamheten -0,2 mnkr 
samt hamnverksamheten -1,8 mnkr. 

Från och med 2007 gäller ny lagstiftning inom vatten- 
och avloppsområdet som bland annat innebär krav på 
en striktare särredovisning av verksamheten med egen 
resultat- och balansräkning. Enligt lagstiftningen måste 
underskott finansieras genom avgiftsuttag inom tre år 
från det att de uppstått, annars anses de finansierade av 
skattekollektivet.

VA-verksamhetens ackumulerade underskott från 2002-
2007 på sammantaget 3,2 mnkr reglerades i bokslutet 
2010. I årets bokslut har underskottet från 2008 minus 
överskottet från 2010 reglerats det vill säga 2,2 mnkr. 
Sammantaget har således underskott på 5,4 mnkr regle-
rats under två års tid. Verksamheten har trots detta ett 
utgående negativt resultat på till 3,5 mnkr som skattekol-
lektivet riskerar att behöva finansiera framöver. Från och 
med 2012 har beslutats om ny taxa som har anpassats 
till dels ny lagstiftning, dels till ökade kostnadsnivåer. 

Avfallsverksamheten har underskott i år men ett utgå-
ende positivt resultat på 4,9 mnkr.

Hamnverksamheten visade ett negativt resultat på 1,8 
mnkr och har ett utgående negativt resultat på 5,5 mkr. 
Om inga andra finansieringsmodeller införs kommer 
verksamheten fortsatt att skattefinansieras till betydligt 
mer än 30 % av omsättningen. 

Det är mycket viktigt att de avgiftsfinansierade verksam-
heterna följer fattade politiska beslut om avgiftsfinansie-
ringsgranden så att inte skattekollektivet får finansiera 
underskotten.

Miljö- och byggnadsnämndens negativa budgetavvikelse 
beror på ett sparbeting som inte har hanterats fullt ut 
och på utökad bemanning för att hantera det nya ut-
byggnadsprogrammet som inte var budgeterad.

För en mer ingående analys av verksamheternas resul-
tat hänvisas till sidorna 38-57 samt driftredovisningen på 
sidorna 72-73.

Kommunens uppföljningsprocess innebär att verksam-
heten följs upp sex gånger per år. Den ekonomiska styr-
ningen under löpande budgetår tar sin utgångspunkt från 
dessa uppföljningar. För att uppnå en korrekt styrning 
av verksamheten är prognossäkerheten av avgörande 
betydelse. 

Följande tabell redovisar prognossäkerheten totalt:

 Helårsprognos, budgetavvikelser

Mnkr Maj Augusti Utfall
Nämnderna -8,3 -14,1 -11,2
Finansförvaltningen +18,9 +29,8 +34,6
Budgeterat resultat  -9,5 -9,5 -9,5
Totalt +1,1 +6,2 +13,9
Jämförelsestörande poster  +5,0 +3,7 +4,0
Årets resultat +6,1 +9,9 +17,9

Socialnämndens helårsprognos i maj visade på en nega-
tiv budgetavvikelse på 10,1 mnkr vid årets slut. Avvikel-
sen blev -10,3 mnkr. I rapporteringen under året fokuse-
rade nämnden på vidtagna och planerade åtgärder samt 
de ekonomiska konsekvenserna av dessa. Kommunfull-
mäktige beslutade i december månad att godkänna att 
nämnden redovisar en avvikelse i samband med bokslu-
tet på -11,1 mnkr. 
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Tekniska nämnden har varit försiktig i sin prognos för 
den skattefinansierade verksamheten, medan den nega-
tiva budgetavvikelsen för den avgiftsfinansierade verk-
samheten har underskattats.

Förändringen inom finansförvaltningen berodde på lägre 
utnyttjande av kommunfullmäktiges och kommunstyrel-
sens förfogandemedel, lägre arbetsgivaravgifter samt en 
högre avkastning inom pensionsförvaltningen och dessa 
poster är svåra att prognostisera.

Likviditet och lån
Likviditeten vid årsskiftet uppgår till 9,4 mnkr. Som fram-
går av kassaflödesanalysen har kassaflödet genererats 
genom att den löpande verksamheten tillfört 61,1 mnkr, 
medan investeringsverksamheten belastat med 203,2 
mnkr och finansieringsverksamheten har tillfört 128,7 
mnkr.

I investeringsverksamheten ingår en finansiell anlägg-
ningstillgång på 42,3 mnkr som avser ägartillskott till 
Lunds Energikoncern. Motsvarande belopp finns inom 
finansieringsverksamheten som en minskad långfristig 
fordran, en tidigare revers.  Sammantaget innebär detta 
att likviditeten har minskat med 13,3 mnkr jämfört med 
föregående år.

Kommunens checkräkningskredit i Sparbanken Öresund 
på 70,0 mnkr har tidvis utnyttjats under året. 

De långfristiga lånen har ökat med 60,0 mnkr och upp-
går till 320,0 mnkr. 
 

Skuldsättning och konsolidering
För att uppnå en kontrollerad utveckling av skuldsätt-
ningsgraden har kommunfullmäktige fastställt ett styr-
nyckeltal för kvoten mellan samtliga skulder och skat-
teintäkterna. I begreppet ”samtliga skulder” ingår skulder 
(exklusive skulder avseende investeringar i avgiftsfinan-
sierad verksamhet) och avsättningar i balansräkningen 
samt pensionsförpliktelser inom linjen. Detta belopp 
minskas med de medel som bundits i pensionsförvalt-
ningen.

Målet är att ovan nämnda kvot högst ska uppgå till 71 %. 
Målet uppnås inte eftersom nyckeltalet uppgår till 81,5 
%.

Skuldernas andel av skatteintäkterna   

 
När det gäller styrnyckeltalet för konsolideringen är må-
let att eget kapital inte ska understiga eget kapital per 
2010-12-31 uppräknat med förändringen av periodens 
nettoprisindex. Uppräknat eget kapital för 2010 uppgår 
till 928,6 mnkr, medan eget kapital för 2011 uppgår till 
933,9 mnkr. Konsolideringsgraden har ökat med 0,6 %.

Investerings- och exploateringsverksamhet
Investeringsverksamheten fortsätter att vara mycket 
omfattande. Årets investeringar uppgår till 158,2 mnkr, 
vilket är 55,8 mnkr lägre än budgeterat inklusive överfört 
från föregående år. Detta innebär att 74 % av budgeten 
har förbrukats under året. 

Investeringar i skattefinansierad verksamhet utgör 141,2 
mnkr, medan investeringar i avgiftsfinansierad verksam-
het utgör 17,0 tkr. Bland större investeringar som har 
genomförts kan nämnas:

Fladängskolan 42,1 mnkr
Brohus förskola 15,1 mnkr
Skolbyggnad, Montessori Bjerred 10,6 mnkr
Detaljplaneområde Trollskogen   8,9 mnkr
Detaljplaneområde Huvudgatusystemet 7,2 mnkr
Flyktingbostäder 3,5 mnkr
Idrottshall Borgeby 3,2 mnkr
Inköp av fastigheten Bjärred 14:9 3,2 mnkr

Från och med år 2010 redovisas investeringsbidrag och 
gatukostnadsersättningar som en periodiserad intäkt. Ti-
digare år har dessa bidrag avräknats investeringarna och 
dessa har redovisats netto. 

För 2011 uppgår investeringarna till 158,2 mnkr. In-
vesteringsbidragen uppgår till 7,2 mnkr och utgörs av 
gatukostnadsersättningar 6,5 mnkr och bidrag till nya 
busshållplatser 0,7 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgår till 
151,0 mnkr. 
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Kommunens nettoinvesteringar åren 2007-2011:

Exploateringsverksamheten har omfattat 34 projekt. 
Av dessa projekt avslutas sju projekt. Årets resultat för 
exploateringsverksamheten är positivt, +2,8 mnkr, och 
kommer i stort från försäljningen av Hans Hanssons gård 
och Blå Caféet.

För en utförlig investerings- och exploateringsredovis-
ning hänvisas till sidorna 74-76.

Borgensåtagande och övriga ansvarsförbindelser
Borgensförbindelserna, exklusive solidarisk borgen till 
Kommuninvest i Sverige AB på 497,6 mnkr, uppgår till 
105,1 mnkr, vilket är en ökning med 0,2 mnkr jämfört 
med 2010. 

Av de totala borgensåtagandena avser 66,0 mnkr det 
helägda bolaget Lomma Servicebostäder AB. Övriga 
större borgensåtaganden avser Sydvatten AB (22,6 
mnkr) och Habo Golf AB (5,9 mnkr).

Styrnyckeltalet för borgensförbindelser innebär att samt-
liga borgensförbindelser, exklusive borgen för helägda 
kommunala bolag, inte ska överstiga nivån per 2010-12-
31. Nivån på styrnyckeltalet vid utgången av 2010 var 
38,9 mnkr, vilket ska jämföras med 39,1 mnkr vid ut-
gången av 2011. 

Leasingåtagandena har klassificerats utifrån begreppen 
finansiell respektive operationell leasing. Finansiell leasing 
med en löptid överstigande tre år har redovisats som 
investering och aktiverats i balansräkningen.

Långfristiga hyresavtal med LSAB är enligt gällande re-
kommendation att betrakta som leasing, vilket innebär 
att åtagandena blir. De operationella leasingåtagandena 
uppgår till 41,6 mnkr, vilket är en minskning med 16,7 
mnkr i förhållande till föregående år.

Framtid
Lomma kommun befinner sig sedan ett antal år i en 
mycket expansiv fas.  Sett över en femårsperiod är 
Lomma kommun den 3:e snabbast växande kommunen 
i landet relativt sett. Befolkningsökningen i kommunen 
under 2011 motsvarar 2,1 %, vilket kan jämföras med 
den totala ökningen i Skåne län på 0,8 %. I landet som 
helhet ökade befolkningen med 0,7 %.

Kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt 
stark tillväxt. Skälet till detta är det omfattande bostads-
byggandet. Alla åldergrupper förväntas att öka i antal, 
men störst blir ökningen bland de unga barnfamiljerna. 
Kommunens planering för att kunna tillhandahålla den 
kommunala service som kommuninvånarna kan förvän-
ta sig är omfattande.  Investeringsnivå är och har varit 
mycket hög både i anläggningar för kommunal service 
och i infrastruktur. Framöver kommer investeringsbeho-
ven fortsatt att vara höga, vilket innebär en mycket stor 
och långsiktig belastning på ekonomin. 

För kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling är 
det viktigt att nämndernas ekonomi är i balans och att 
budgeten hålls. Under 2011 visade flera nämnder nega-
tiva budgetavvikelser och de åtgärder som vidtogs under 
året var inte i tillräcklig omfattning för att nå balans. 

De avgiftsfinansierade verksamheterna måste finansieras 
enligt fattade politiska beslut och inte vara beroende av 
en större finansiering från skattekollektivet. Detta gäller 
framför allt VA-verksamheten och hamnverksamheten.

Lomma kommun bör bibehålla en resultatnivå på minst 
2,0 % av skatter, statsbidrag och utjämning de komman-
de åren för att möta framtida utmaningar i form av bland 
annat förväntade volymökningar.

Med rådande läge blir det en utmaning att lyckas med 
detta framöver. Med en aktiv styrning där ekonomin hela 
tiden ställs mot de ökande verksamhetsbehoven har 
Lomma kommun möjligheter att upprätthålla ett sådant 
resultat.

Sammanställd redovisning
Årets resultat i koncernen Lomma kommun uppgår till 
+17,9 mnkr.   

Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i bo-
lagsform. Koncernen Lomma kommun består, förutom 
kommunen själv, av fyra bolag, Lomma Servicebostäder 
AB (100 %), Lomma Uthyrningsfastigheter AB (100 %), 
Lomma Varmbadhus AB (100 %) och Kommunupp-
handling Syd AB (25 %). 

Omsättningen på bolagsverksamheten är dock relativt 
begränsad. Ungefär 4 % av kommunens totala tillgångar 
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finns i de kommunala bolagen. Bolagens verksamhet 
uppvisar följande resultat efter finansiella poster :

Lomma Servicebostäder AB  0,4 mnkr
Lomma Uthyrningsfastigheter AB  0,0 mnkr
Lomma Varmbadhus AB -0,1 mnkr
Kommunupphandling Syd AB -0,7 mnkr 

Uppgifter om väsentliga händelser för de kommunala 
bolagens verksamhet under året finns på sidan 57.

Samägda bolag utan betydande inflytande  Kommunala entreprenader

: Bergkvara Buss
100%  Kommuninvest Ekonomisk Förening 0,22% : Carema Care AB 
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25%  Kommunassurans Syd AB 1,88% : Sodexo AB
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Nedan redovisas en översikt över kommunens samlade verksamhet, exklusive kommunens nämnder och förvaltningar. 
 

Det som är nytt under 2011 är att några företag har ansökt om att få utföra insatserna enligt Lag om valfrihet, LOV, och 
godkänts efterhand som de har ansökt. Det första godkännandet gjordes den 28 februari.
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Personalredovisning
Kostnaden för personalen, arbetsgivarens viktigaste re-
surs, är den största kostnaden i kommunens budget. Års-
redovisningen innehåller ett personalekonomiskt avsnitt 
som möjliggör en uppföljning av hur personalresurserna 
använts. Ambitionen är att denna redovisning ska utgöra 
grunden för analys, utveckling och strategiska bedöm-
ningar avseende personalen. 

Arbetsgivaren Lomma kommun
Lomma kommun strävar efter att ständigt förbättra för-
utsättningar för att kunna rekrytera, behålla, utveckla och 
belöna kompetent personal. Detta krävs för att tillgodo-
se kommuninvånarnas krav på kommunala tjänster och 
service av god kvalitet. Målet är att organisera verksam-
heten så att alla medarbetares kompetens tillvaratas på 
ett optimalt sätt.

Våra värdegrunder
Lomma kommun har sett fördelarna med en värde-
grundsbaserad organisation och har fastställt följande 
värdegrunder; ansvar, öppenhet, respekt och tydlighet. 
Värdegrunderna speglar ett gemensamt förhållningssätt i 
relationen arbetsgivare och medarbetare och även med-
arbetare emellan.
 
Antal anställda

 Antal anställda per nämnd

 Tillsvidare Visstid Totalt

 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Kommunstyrelsen 53 47 3 10 56 57
Barn- och 752 727 75 135 827 862
utbildningsnämnd

Kultur- och 46 46 9 11 55 57
fritidsnämnd 
Socialnämnd 219 206 29 83 248 289
Tekniska nämnd 48 51 0 2 48 53
Miljö- & byggnads- 16 19 0 2 16 21
nämnd 
Totalt: 1 134 1 096 116 243 1 250 1 339

MEDARBETARREDOVISNING

PERSONALREDOVISNING
Antalet anställda den 31 december 2011 uppgick till 
1 339 personer, vilket är en ökning med 89 personer 
jämfört med 2010. Samtliga nämnder har ökat antalet 
anställda. De största förändringarna har skett inom barn- 
och utbildningsnämndens och socialnämndens områden. 

Av samtliga anställda var 82 % tillsvidareanställda, vilket 
är en minskning med nio procentenheter jämfört med 
2010. Antalet visstidsanställda var 18 %, vilket är en ök-
ning med nio procentenheter jämfört med 2010. Ök-
ningen av antalet visstidsanställda inom barn- och utbild-
ningsnämndens område beror på en temporär ökning 
av antalet barn inom barnomsorgen under vårterminen 
i avvaktan på skolstarten vid höstterminens början. Inom 
socialnämndens område beror ökningen på ett ökat 
vårdbehov. 

Vid omräkning av antalet anställda till årsarbetare inne-
bär detta 1 215 årsarbetare. 

Totalt har kommunen 66 % heltidsanställningar och 34 % 
deltidsanställningar. 

Barn- och utbildningsnämnden är den största verksam-
heten och står för 64 % av de anställda.

Inom den närmaste tioårsperioden kommer cirka 275 
tillsvidareanställda personer att gå i pension, vilket mot-
svarar nästan 25 % av antalet tillsvidareanställda per 
2011-12-31. Viss osäkerhet finns i prognosen på grund 
av rörlig pensionsålder mellan 61-67 år.

Generationsväxling
Medelåldern är 44 år för både män och kvinnor. Högst 
medelålder har tekniska nämnden med 49 år och lägst 
medelålder har kultur- och fritidsnämnden med 39 år. 
Drygt 38 % av de anställda är över 50 år och drygt 11 % 
av de anställda är under 30 år. 

I Lomma kommun finns det medarbetare, anställda av 
Lomma kommun och medarbetare anställda hos entre-
prenörer som anlitas av kommunen.

Alla medarbetare som utför arbete till Lomma kommun 
har ansvar att agera så att kommunens tjänsteutbud hål-
ler förväntad kvalitet och alla medarbetare ges samma 
förutsättningar för utförande av uppdragen.

Exempel på större entreprenörer som Lomma kommun 
ingått avtal med är Samhall för städuppdrag, Carema 
Care AB för Hälsa Vård och Omsorg inom Lomma-de-
len och PEAB för gatu- och parkarbeten.

Personalredovisningen som följer, omfattar endast med-
arbetare anställda av Lomma Kommun.
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Antal anställda per åldersgrupp

  
Under året lämnade 103 personer sina tillsvidareanställ-
ningar i kommunen. Drygt 25 personer avgick med ål-
derspension och resterande slutade på egen begäran. 
Pensionsavgångarna har under de senaste åren varit un-
gefär 30 per år. Personalomsättningen 2011 uppgick till 
10,8 %, vilket är en minskning med en procentenhet. 

Under 2011 utannonserades 145 tjänster, internt och 
externt, och i genomsnitt var det 21 sökande på varje 
tjänst. Flest ansökningar, 115 stycken, inkom till en tjänst 
som ekonomiassistent. Svårast att rekrytera har varit be-
höriga förskollärare och fritidspedagoger samt tekniker. 
I övrigt har Lomma kommun inga större problem med 
att rekrytera medarbetare, vilket dels kan förklaras av att 
Lomma kommun är en attraktiv arbetsgivare och dels 
närheten till utbildningsorterna Lund och Malmö. 

Vad kostar personalen?
De totala personalkostnaderna uppgick 2011 till 553,1 
mnkr. Nedan redovisas personalkostnadernas utveckling 
under den senaste femårsperioden.

 Personalkostnader    

Mnkr 2007 2008 2009 2010 2011
Löner m.m. 309,1 335,7 353,8 361,8 380,8
Arbetsgivaravgifter 106,5 113,3 106,7 108,7 114,1
Pensioner 42,2 43,0 56,9 48,6 50,4
Övrigt 8,7 8,7 8,2 8,2 7,8
Summa 466,5 500,7 525,6 527,3 553,1
    

Personalkostnaderna ökade mellan åren 2010 och 2011 
med 25,8 mnkr. Ökningen beror främst på volymökning-
ar, då de avtalsenliga löneökningarna för 2011 uppgick till 
8,7 mnkr inklusive personalomkostnader. 

Pensionskostnaderna har totalt minskat med 1,8 mnkr 
jämfört med 2010. Pensionsavsättningarna avseende den 
”individuella delen” (avgiftsbestämda ålderspensionen) 
har ökat med 0,8 mnkr sedan 2010, vilket beror på pro-
centuell ökning enligt avtal samt volymökning.

Försäkringspremien för förmånsbestämd ålderspension 
har minskat under 2011. Premien uppgår till 6,7 mnkr 
inklusive särskild löneskatt, vilket är en minskning med 
1,6 mnkr jämfört med 2010. Under året har endast en 
person, motsvarande 0,5 årsarbetare, erhållit särskild av-
talspension. 

Kostnaden för timanställda uppgår till 26,6 mnkr inklu-
sive personalomkostnader, vilket är en ökning med 2,1 
mnkr jämfört med 2010. Kostnaderna för mer- och 
övertidsersättning uppgick till 6,9 mnkr under 2011. 
Övertidsskulden är 0,5 mnkr högre jämfört med 2010 
och uppgår till 2,5 mnkr inklusive personalomkostnader. 

Semesterskulden uppgår till 30,1 mnkr inklusive perso-
nalomkostnader för år 2011, vilket är oförändrat jämfört 
med 2010.

Politikerarvodena uppgår till 7,4 mnkr inklusive perso-
nalomkostnader, vilket innebär en ökning med 0,3 mnkr.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i procent av tillgänglig arbetad tid var un-
der 2011, för kommunens samtliga anställda, 4,8 %. Det 
är 0,5 procentenheter högre jämfört med 2010. Både 
kvinnornas och männens totala sjukfrånvaro har ökat un-
der året. En ökning har skett i åldersgrupperna upp till 49 
år. Långtidssjukfrånvaron har minskat med 9,9 procent-
enheter. Detta är den hittills lägsta uppmätta nivån, vilket 
bland annat beror på effektivare rehabiliteringsinsatser.

I jämförelse med 2010 har den totala sjukfrånvaron ökat 
för samtliga yrkesgrupper utom för kökspersonal och 
lärare. 

 Sjukfrånvaro

 Tillgänglig arbetad tid, Sjukfrånvaro, Sjukfrånvaro > 60 dagar
 Timmar totalt av total sjukfrånvaro

 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Samtliga anställda 2 192 568 2 458 348 4,3 % 4,8 % 30,7 % 20,8 %
      
Kvinnor 1 787 715 2 000 724 4,7 % 5,3 % 31,8 % 22,2 %
Män 404 853 457 624 2,6 % 2,7 % 22,4 % 8,8 %
      
Åldersgrupp 
  –29 år 265 523 323 727 3,6 % 4,1 % 15,3 % 6,6 %
30–49 år 1 083 152 1 196 018 3,9 % 4,8 % 25,7 % 15,9 %
50 år – 838 281 938 603 5,1 % 5,0 % 39,3 % 30,8 %
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Frisknärvaro 100 %

 

Frisknärvaro 99 %

 

99 procent frisknärvaro uppgår för kommunen totalt 
till 65,5 %, vilket är 2,0 procentenheter lägre jämfört 
med 2010. Miljö- och byggnadsnämndens frisktal uppgår 
till 61,5 % medan kommunstyrelsens frisktal är 78,8 %. 
Kommunens mål för 99 % frisknärvaro är 75 %. Detta 
mål har uppnåtts för kommunstyrelsen och kultur- och 
fritidsnämnden.

Lönerevision 2011
De anställda i kommunen har differentierade och indi-
viduella löner. Lönerna revideras i en årlig löneöversyn 
med hänsyn tagen till kommunens anvisningar för löne-
sättning och de verksamhetsspecifika lönekriterierna.

Löneöversyn 2011 för samtliga fackliga organisationer 
gav en genomsnittlig löneökning på 2,2 %. Speciella sats-
ningar gjordes på kvinnliga ingenjörer enligt åtgärdspla-
nen i kommunens lönekartläggning.  I diagrammet pre-
senteras löneökningarna de senaste fem åren.

Löneökning i procent 2007-2011

Minskningen av sjukfrånvaron för kökspersonal kan för-
klaras med förbättringar av den fysiska arbetsmiljön. För 
vårdbiträden/undersköterskor har det skett en ökning 
med 2,4 procentenheter och för förskollärare/fritidspe-
dagoger med 2,0 procentenheter.

Den långa sjukfrånvaron har minskat för samtliga grup-
per utom för administrativ personal och vårdbiträden/
undersköterskor. Gruppen lärare står för den största 
minskningen med 17,4 procentenheter. 

Långtidssjukskrivna 

 

Under året har 31 personer varit långtidssjukskrivna och 
föremål för rehabiliteringsåtgärder, vilket är två personer 
färre än 2010.

Av diagrammet framgår att 43 % av de långtidssjuk-
skrivna återgått i arbete, vilket är en ökning med tre 
procentenheter jämfört med 2010. Detta innebär att 
kommunens mål på 40 % är uppfyllt. Andelen som har 
slutat sin anställning är 7 %. Resterande andel är fortsatt 
långtidssjukskrivna på hel- eller deltid.

Hur friska är vi?
Frisknärvaron i Lomma kommun mäts med hjälp av frisk-
talen 100 % frisk och 99 % frisk.  100 % frisk är anställda 
som inte haft en enda sjukdag under året. 99 % frisk 
är anställda som inte har haft en enda sjukdag plus de 
personer som har haft upp till fem sjukdagar under året.

Andelen medarbetare som inte haft någon sjukdag un-
der 2011 var 34,1 %, vilket är något lägre jämfört med 
år 2010. Skillnaderna är stora mellan nämnderna. Soci-
alnämndens frisktal uppgår till 30,8 % medan tekniska 
nämndens frisktal är 60,7 %.

 Sjukfrånvaro per yrkesgrupp

Yrkesgrupp Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro > 60 dgr
 Totalt av total sjukfrånvaro
 2010 2011 2010 2011
Admin.personal 2,4 % 3,8 % 10,2 % 12,3 %
Kökspersonal 5,9 % 3,0 % 17,4 % 14,2 %
Lärare 3,2 % 2,9 % 38,4 % 21,0 %
Vårdbtr/Undersk 7,3 % 9,7 % 34,3 % 34,8 %
Barnskötare 5,6 % 6,7 % 31,5 % 23,4 %
Förskol/fritidsped. 3,8 % 5,8 % 15,0 % 14,9 % 
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Jämställdhet 
Av samtliga anställda är andelen män 17 % och andelen 
kvinnor 83 %, vilket är detsamma som för 2010.

Både inom barn- och utbildningsnämndens och social-
nämndens områden är kvinnodominansen stor. Inom 
tekniska nämndens område dominerar männen. Inom 
kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens samt 
miljö- och byggnadsnämndens områden råder en jämn 
könsfördelning. Förvaltningschefsgruppen har en jämn 
könsfördelning. Övriga chefs- och arbetsledargrupper 
domineras av kvinnor. 

I december 2011 var den genomsnittliga heltidslönen för 
tillsvidareanställda 26 681 kronor per månad. Det är en 
ökning med 779 kronor eller 3,0 % jämfört med motsva-
rande tid föregående år. 

En reviderad jämställdhetsplan fastställdes av kommun-
styrelsen i december 2011.

Lönekartläggning
I oktober 2011 genomfördes en lönekartläggning. Re-
sultatet sammanställdes i en åtgärdsplan som har bilagts 
jämställdhetsplanen. Inom tre grupper kunde konstate-
ras en osaklig löneskillnad för en kvinna i varje grupp. 
För övrigt konstaterades att inga osakliga löneskillnader 
föreligger mellan kvinnor och män med lika eller likvär-
digt arbete.

Kompetensutveckling
Arbetsmiljöarbete är ett strategiskt och långsiktigt arbe-
te som ställer krav på kompetens hos bland annat che-
fer och skyddsombud. För att säkerställa att arbetsmil-
jöfrågorna hanteras efter lagens intentioner har Lomma 
kommun under de senaste åren genomfört arbetsmiljö-
utbildning för samtliga chefer och skyddsombud. Cirka 
40 medarbetare deltog i årets arbetsmiljöutbildning, som 
riktade sig till nyanställda chefer och nya skyddsombud. 
Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör en 
viktig del i utbildningen.

Under året har 34 medarbetare erhållit stipendier för 
fritids-, deltids- och heltidsstudier. Utbildning avseende 
rapportuttag från det nya PA- och lönesystemet har ge-
nomförts för samtliga användare.

Vikariebanken
Under året infördes ett nytt vikariehanteringssystem, 
Vikariebanken, för timvikarier inom UKF-förvaltningen. 
Administratörer, bokare och vikarier utbildades i syste-
met under maj månad och den 1 juni började systemet 
användas fullt ut. Systemet underlättar rekryteringen 
och bokningen av timvikarier vid ordinarie personals 
frånvaro.

Företagshälsovård
Företagshälsan Arlöv-Lomma AB tillhandahåller profes-
sionell och oberoende kompetens
för att kunna tillsammans med arbetsgivare och medar-
betarna skapa en god arbetsmiljö och

hälsa för de anställda. På Företagshälsan finns följande 
specialistkompetenser ; företagsläkare, företagssköter-
skor, ergonom/sjukgymnast, arbetspsykolog, hälsoutveck-
lare, arbetsmiljöingenjör och sekreterare.

Företagshälsovården är ett stöd för och komplement till 
den sakkunskap som finns i organisationen och ska ses 
som en viktig resurs i arbetet med att skapa ett lång-
siktigt, hållbart och sunt arbetsliv. I rehabiliteringsarbetet 
har företagshälsovården en viktig roll. Företagshälsans 
hälsoutvecklare anordnar informationsträffar och fung-
erar som stöd för förvaltningarnas hälsoinspiratörer.

Minnesgåvor
Kommunfullmäktiges ordförande delade ut minnesgåvor 
till 14 medarbetare som varit anställda i kommunen i 25 
år eller som vid ålderspensionering varit anställda i 20 år.

Pensionärslunch
Varje år bjuder personal- och löneenheten in pensio-
närer som tidigare arbetat i Lomma kommun, på en jul-
lunch. Syftet är att träffa sina tidigare arbetskamrater och 
samtidigt få information av kommunalrådet om vad som 
är på gång i kommunen. Jullunchen hölls i Dansrotundan 
den 1 december och cirka 300 personer deltog.

Nyhetsbrev P & L
Under året publicerades fyra nummer av nyhetsbrevet 
P & L på intranätet. I P & L informerar personal- och 
löneenheten om bland annat nyheter inom arbetsrätten, 
avtalsrörelsen och övriga personal- och lönefrågor. P & 
L riktar sig i första hand till chefer och arbetsledare, men 
finns tillgängligt för samtliga anställda på intranätet.

Arbetsmiljöundersökning
Under hösten 2011 genomfördes en arbetsmiljöunder-
sökning. Undersökningen omfattade samtliga tillsvidare- 
och visstidsanställda medarbetare. De frågeställningar 
som medarbetarna fick besvara var desamma som vid 
förra undersökningen 2009. Vid genomförandet anlita-
des ett externt företag, vilket innebar att svaren behand-
lades helt konfidentiellt. Frågorna besvarades elektro-
niskt och svarsfrekvensen uppgick till 69,8 %. Detta kan 
jämföras med arbetsmiljöundersökningen som genom-
fördes 2009 då svarsfrekvensen uppgick till 55,0 %.

Undersökningen bygger på att mäta ett antal motiva-
tionsfaktorer. Exempel på motivationsfaktorer är bland 
annat klimatet på arbetsplatsen, arbetsmiljön, relationer, 
utvecklingsmöjligheter och friskvård. För Lomma kom-
mun totalt ligger samtliga värden långt över gränsvär-
det för godkänt. Resultatet av undersökningen visade att 
kommunen har en mycket god arbetsmiljö, såväl fysiskt 
som psykosocialt. Arbetsklimatet präglas av en stark vi-
känsla, trygghet, värme och uppskattning från cheferna 
samt stöd från arbetskamraterna och stöd från cheferna. 
Resultatet visar på något lägre mätvärden 2011 jämfört 
med 2009. Fyra utvecklingsområden går att utläsa; hinna 
med arbetet under normal arbetstid, den fysiska arbets-
miljön, information från ledningen samt kompetensut-
veckling. Resultatet ska användas som underlag för dis-
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kussioner i olika grupper inom samverkanssystemet och 
skapar därmed ett gemensamt ansvar för förbättringar i 
arbetsmiljön. 
  
Engagerat ledarskap
Verksamheten kräver ledare med förmåga att sätta mål, 
delegera och följa upp resultat. Ledarskapet ska upp-
muntra medarbetarnas motivation, engagemang och 
kompetens och präglas av nyckelord som information, 
kommunikation och samarbete.

Det har anordnats ledarforum vid två tillfällen under 
2011, där samtliga chefer/arbetsledare haft möjlighet att 
närvara. Ledarforum är en mötesplats för erfarenhetsut-
byte och uppgradering av ledarkompetensen.

  

 
 
 Medarbetarnas delaktighet

Varje år genomförs utvecklingssamtal mellan chef och 
medarbetare och broschyrer har tagits fram för att un-
derlätta samtalet för båda parter, vilket innebär att det 
finns alla förutsättningar för att utvecklingssamtalen får 
bra kvalitet. Utvecklingssamtalet är ett av de allra vikti-
gaste instrumenten för att bland annat skapa goda och 
öppna relationer och för att åstadkomma en kreativ, 
produktiv och god arbetsmiljö.

Genom samverkanssystemet skapas delaktighet och 
påverkansmöjlighet för medarbetarna i hela organisatio-
nen, vilket är en viktig framgångsfaktor vid rekrytering.

Samverkanssystemet följs upp och utvärderas i kom-
muncentrala samverkansgruppen. 
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MILJÖREDOVISNING

Miljöredovisningen sammanställs för att åskådliggöra några 
viktiga miljötrender i Lomma kommun som geografiskt 
område. Med hjälp av nyckeltalen kan förändringar följas 
och jämföras över tid. I årets bokslut presenteras några mil-
jönyckeltal som får spegla miljösituationen inom områdena 
vatten, avfall och klimatpåverkande utsläpp. 

VATTEN

Åarna
Flera stora vattendrag flyter genom kommunen på sin 
väg mot Öresund och Lommabukten. I Lödde-/Kävlingeå 
och Höje å pågår kontinuerliga vattenkontrollmätningar 
via respektive vattenvårdsförbund eller vattenråd. Resul-
taten av mätningarna sammanställs med ett års fördröj-
ning och redovisas i respektive årsrapport. Vattenkon-
trollen i de största vattendragen från 2010 visade att 
näringsämneshalterna av kväve och fosfor var högre än 
2009. Av den totala mängden näringsämnen som trans-
porterades till havet från Höje å hade 24 % av kvävet 
och 25 % av fosforn sin källa i de reningsverk som belas-
tar ån. Den långsiktiga trenden för både kväve och fos-
for är fortsatt minskande för både Höje å och Lödde-/
Kävlingeå. En av anledningarna till detta är de kommunala 
samarbeten som skett inom Höje å-projektet respek-
tive Kävlingeå-projektet. Inom Höje ås avrinningsområde 
har 69 dammar och våtmarker med sammanlagd yta på 
cirka 75 ha anlagts. Dessa dammar beräknas reducera 
minst 42 ton kväve respektive 1,7 ton fosfor per år. Av 
dessa dammar finns 20 dammar i biflödet Önnerups-
bäcken och närsaltreduktionen i dessa dammar beräk-
nas till 16 ton kväve och 0,76 ton fosfor. Motsvarande 
siffra för Kävlingeåns avrinningsområde är en total anlagd 
yta för dammar och våtmarker på mer än 290 ha, som 
beräknas reducera minst 160 ton kväve respektive 6,5 
ton fosfor per år. 

Pilotförsöket med blåmusselodlingar i Lommabukten fort-
sätter och kommer att slutföras under 2013. Syftet med 
projektet är att använda blåmusslorna som externa ”re-
ningsverk” för att minska närsaltsbelastningen i bukten yt-
terligare. 

Åarnas näringstillstånd - kvävehalt
 

Åarnas näringstillstånd - fosforhalt

 Näringstillståndet i kommunens två största åar, beskrivet som flö-
desviktade kväve- respektive fosforhalter. Provtagningsstationerna 
ligger vid Högsmölla i Lödde å och vid Trolleberg i Höje å. 
Källa: Ekologgruppen Landskrona, Pelagia miljökonsult AB 
Umeå.

Badvatten
Utsläpp av föroreningar i vattendrag och kustområdet på-
verkar badvattenkvaliteten vid kommunens stränder. Miljö-
kontoret undersöker badvattenkvaliteten och provtagning 
har under sommaren 2011 skett på de fyra så kallade EU-
badplatserna. Provtagning har skett vid åtta tillfällen. 

Vattenkvaliteten har under sommaren 2011 varit varie-
rande. Orsaken till dessa varierande värden var troligtvis de 
periodvis ganska häftiga regn som sköljde med sig förore-
ningar ut i havet.

Vattenkvalitet

Badvattenkvalitet vid badplatserna i Lomma kommun 
badssäsongerna 2006-2011. Staplarna visar andel av 
samtliga prov.  Källa: Miljökontoret, Lomma kommun.

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

 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
År

mg/liter

Lödde å Höje å
 

 
 

   

 

  

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 År

mg/liter

Lödde å Höje å
 

 

 
 

67

94

80
85

70

33

6
14

9

22

0 0
6 6 8

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011 År

%

Tjänligt Tjänligt med anmärkning Otjänligt
 

 

   

 

  

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 År

mg/liter

Lödde å Höje å
 

 

 
 

67

94

80
85

70

33

6
14

9

22

0 0
6 6 8

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011 År

%

Tjänligt Tjänligt med anmärkning Otjänligt
 

 



33

FÖ
RV

A
LT

N
IN

G
SB

ER
ÄT

TE
LS

E

 

 
 

4 051
3 879

4 097

3 406

3 953

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2005 2006 2007 2008 2009
År

Kg/ invånare

 

Under 2011 släpptes 6,3 ton kväve och 0,2 ton fosfor ut 
från Borgeby avloppsreningsverk till Lödde-/Kävlingeån. 
Halten av utsläppta närsalter från reningsverket har minskat 
med drygt 30 % från 2002 till idag. Under samma tid har 
befolkningen som är ansluten till verket ökat med drygt 15 
%. Utbyggnaden av de enskilda avloppen på landsbygden 
fortsätter som planerat.

AVFALL
Kretsloppssamhället förutsätter att avfallet i första hand mi-
nimeras, i andra hand återanvänds, därefter kommer ma-
terialåtervinning, energiutvinning genom förbränning och i 
sista hand deponering. Tillämpningen av denna prioritering 
är ett viktigt mål för kommunen och för SYSAV AB, som 
är de sydskånska kommunernas gemensamma bolag för 
avfallshantering. 

I god avfallshantering ingår inte enbart att minska mängden 
avfall utan också att minska avfallets farlighet. Om farligt av-
fall inte samlas in riskerar det att hamna i hushållsavfallet och 
därmed att skada miljön. Insamlingen i Lomma kommun 
sker vid återvinningscentralerna i Lund och Malmö. Under 
de senaste åren har insamlad mängd farligt avfall legat på 
en konstant nivå av ungefär tre kg per person i kommunen. 

Avfall

Insamlat hushållsavfall fördelat på olika fraktioner i Lom-
ma kommun 2006-2011. Källa: SYSAV AB, Malmö.

Under 2011 har återvinningen av hushållsnära avfall i fyr-
fackskärl fortsatt. Bland annat återvinns matavfall för att 
såsmåningom kunna användas som till exempel bilbränsle 
och den insamlade mängden hör till den bästa i landet pro-
centuellt sett (53,5 %). Lomma kommun var också, som 
en av tre kommuner i landet, nominerad till ”Årets bästa 
återvinningskommun”.

ENERGI och KLIMAT
Hur energi produceras och används hör till de viktigaste 
frågorna för att skapa ett hållbart samhälle och minska 
vår påverkan på klimatet. En stor del av energikällorna är 
fortfarande baserade på fossila bränslen som bland annat 
orsakar stora utsläpp av växthusgasen koldioxid. Kommu-
nen har ett stort lokalt ansvar för energifrågorna, både vad 
gäller samhällsplanering och kommunorganisationens egen 
energiförbrukning. Genom energirådgivningen i kommu-
nen ges hushåll, företagare och organisationer objektiv och 
lokalt anpassad information.

Totalt har energianvändningen i kommunen minskat under 
de senaste åren. Dock har hushållen ökat sin energiförbruk-
ning. Totalt för Lomma har koldioxidutsläppen per person 
minskat sedan 1990. 

Koldioxiutsläpp

Koldioxidutsläpp i kilo per invånare. Källa: RUS, 2010 års 
förbrukning är ännu inte sammanställd.

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

Att bevara artrikedom och ekosystem innebär att värna 
hotade arter och viktiga livsmiljöer men också genom att 
skapa spridningsvägar i landskapet. Ofta underlättas detta 
genom att man skyddar naturen, men det kan också handla 
om hur man planerar och förvaltar gröna ytor samt vatten 
och stråk.

I Lomma kommun finns idag fem naturreservat/Natura 
2000-områden; Domedejla mosse, Södra Lommabukten, 
Löddeåns mynning, Slättängsdammarna och Östra dam-
men. Arealen skyddad natur på land omfattar 123 ha vilket 
utgör 2,1 % av den totala landytan i kommunen. Med hjälp 
av LONA-bidrag från Länsstyrelsen pågår ett projekt för att 
utveckla, utvidga och överta Östra dammens naturreservat 
i kommunal regi.
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NYA UNDERLAG FÖR MILJÖ- OCH 
NATURVÅRDSARBETET
Under 2011 har det miljöstrategiska arbetet fortsatt med 
viktiga dokument och utredningar. Den nya översiktplanen 
har antagits av kommunfullmäktige i början på året. Planen 
innehåller bland annat en detaljerad analys av gröna stråk 
och ekologiska korridorer, men även en bristanalys har 
gjorts med förslag på kompletterande stråk. Dessa gröna 
stråk fungerar dels som spridningsvägar för arter, men 
också som en åtgärd för att minska översvämningsrisken 
i landskapet – ett led i kommunens arbete med klimatan-
passning. Översiktsplanen innehåller också en plankarta 

för kustvattnet där Lommabukten delades in i olika zoner 
av skyddsvärde. Underlaget till denna karta har varit det 
Marina naturmiljöprogrammet. Klimatanpassningsarbetet 
har fortsatt bland annat i ett mellankommunalt samarbete 
mellan Staffanstorps, Lunds och Lomma kommuner där en 
översvämningskartering för hela Höje å avrinningsområde 
med Önnerupsbäcken färdigställts under året. Karteringen 
kommer framöver att användas som underlag för det fort-
satta arbetet med planer, klimatanpassning och i naturvårds-
arbetet. Bland annat kommer en mellankommunal vattenö-
versiktsplan för Höje å avrinningsområde att tas fram inom 
ramen för samarbetet i Höje å vattenråd. 

Höje å.
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Årets händelser
Under året genomfördes förändringar i enlighet med 
beslut om ny organisation. Utredning och beslut kring 
en samlad ekonomifunktion samt införande av ett kon-
taktcenter har genomförts. Förslaget innebär att samtliga 
förvaltningsekonomer flyttar till kommunledningskonto-
ret. En utvecklingsenhet bildades med ansvar för närings-
liv, turism/besöksnäring, internationella kontakter och 
arbetsmarknadsfrågor. IT- och serviceenheten bildades 
med ansvar för IT-frågor, växel/reception samt kontors-
service. Ansvaret för Kraftkällan samt integrationsverk-
samheten överfördes till socialförvaltningen. Funktionen 
kommundirektör inrättades under året, en tjänst som Bo 
Andersson tillträdde den 1 maj. Bo avgick med pension 
under hösten och ny kommundirektör blev Jan Sohlmér. 
Under året startades ledarforum där samtliga chefer 
med personalansvar samlades under en heldag på temat 
framtid. Under hösten arrangerades ett andra ledarfo-
rum på temat förändringsledarskap.

Styrgruppen för barn- och ungdomsdialog, ungdomsom-
buden och utvecklingschefen genomförde en demokra-
tidag med fyra niondeklasser. Kommunstyrelsens arbets-
utskott träffade vid två tillfällen elevrådsrepresentanter.
Under hösten testades konceptet kommunalrådsluncher 
vid två tillfällen, med många intresserade företagare när-
varande. Näringslivsdag och frukostträffar genomfördes 

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

för kommunens företagare med ett stort antal delta-
gande. Kommunstyrelsens ordförande och näringslivsut-
vecklaren genomförde ett antal företagsbesök.

Utbildning genomfördes av nya förtroendevalda i 
kommunens organisation, styr- och kvalitetssystemet, 
kommunalekonomiska utjämningssystemet, ekonomi, 
kommunalrätt, förvaltningsrätt och offentlighets- och se-
kretesslagstiftningen. Produktion och utgivning av ”Boken 
om hur Lomma industrihamn blev Lomma Hamn” admi-
nistrerades under året.

Informations- och marknadsföringsverksamheterna ut-
vecklades under året. Kommunen lanserade egen app-
likation med kommuninformation. Riktlinjer utarbetades 
för kommunens användning av sociala medier. Kommu-
nen valde en teknisk plattform för e-tjänster och grund-
basen är installerad och klar. 

Den kommuntäckande översiktsplanen, “Översiktsplan 
för Lomma kommun 2010”, antogs i februari, men över-
klagades, och vann slutligen laga kraft i november månad 
efter att överklagandena avvisats. Arbetet med olika kli-
matrelaterade frågor har varit omfattande. Översväm-
ningsutredningar för hela Höje ås avrinningsområde har 
färdigställts i samarbete med Lunds och Staffanstorps 
kommuner. Under året har naturinvesteringsprojektet 
”Nära fåglarna i Östra Dammen” påbörjats. De två stora 
å-projekten har fortlöpt med flera nya våtmarker och 
gångstråk som följd.
 
Mål och måluppfyllelse
Lomma kommun ska erbjuda en modern och tidsenlig ser-
vice med särskilt fokus på e-tjänster.
Målet är uppfyllt.
 
Lomma kommun ska präglas av ett aktivt, framtidsinriktat 
miljöarbete både i samhällsplanering och inom den egna 
verksamheten.
Målet är uppfyllt.
 
All kommunens administration och service till medborgarna 
ska vara enkel, rationell och ändamålsenlig.
Målet är uppfyllt.
 
Dialogen med medborgarna ska stärkas ytterligare med 
särskilt fokus på barn och ungdomar.
Målet är uppfyllt.

Ekonomi
Kommunövergripande verksamhet uppvisade en positiv 
budgetavvikelse om cirka 0,8 mnkr. 

En ros som alltid blommar står i Midskepps-
parken i Lomma Hamn. Rosen skapades av 

Daniel Andersson påsken 2011.
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 Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Intäkter 30 723 29 558 29 467 27 650
Kostnader -76 597 -73 673 -76 291 -75 237
Driftnetto -45 874 -44 115 -46 824 -47 587
Budgetavvikelse -2 550 1 372 763 

Verksamheterna miljöverksamhet, kansliservice, kontors-
service och facklig verksamhet uppvisade större posi-
tiva avvikelser. Miljöverksamhetens avvikelse beror på att 
medel har erhållits för projekt som löper över flera år 
där avvikelser kan förekomma ett enskilt år. Inom kansli-
service har deltidsanställningar medfört en positiv bud-
getavvikelse. Lägre kostnader för porto samt trycksaker 
har medfört en positiv avvikelse inom kontorsservice. 
Inom den fackliga verksamheten var det lägre aktivitet än 
beräknat, vilket resulterade i en positiv avvikelse.

Negativa avvikelser finns inom verksamheterna friskvård 
samt upphandlingssamordning. 

Framtid
Under 2012 ska ett kontaktcenter byggas upp. Det inne-
bär bland annat lokalförändringar, ärendegenomgångar 
och processanalyser i samtliga förvaltningar, rekrytering 
av ny personal och anpassning av IT-stödet. Kontaktcen-
ter ska vara i drift senast december 2012. Utredningen 
angående införande av en samhällsbyggnadsorganisation 
påbörjades under 2011. Arbetet kommer att fortsätta 
och slutföras under 2012.

Arbetet med utvecklingsplan/fördjupning av översikts-
plan för Bjärred-Borgeby kommer att bli intensivt under 
hela året med bland annat samråd under hösten.

Olika klimatrelaterade frågor kommer också att vara i 
fokus under året. En klimatanpassningsplan ska tas fram 
och åtgärder föreslås för att vid behov minska flödena i 
Höje å och Önnerupsbäcken.

Arbetet med införandet av e-tjänster kommer att fort-
sättas under året. Bland annat kommer en ”e-tjänst-
portal” lanseras första kvartalet 2012 på kommunens 
hemsida där brukaren kan ansöka om förskoleplats för 
sitt barn, följa sina ärenden, fylla i, signera och skicka in 
blanketter med mera.

Kommunledningsgruppen omvandlas och komplette-
ras med ekonomichef och personalchef förutom för-
valtningschefer. Ledningsgruppen kommer att genomgå 
ett utvecklingsprogram för att utveckla samarbetet och 
skapa en tydligare helhetssyn.

Ungdomsdemokratidagen den 19 september 
uppskattades av både elever och arrangörer.
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INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Årets händelser
Två kurser i föräldrautbildningen, Tonårs-Cope genom-
fördes under året. Det var stor uppslutning och nöjda 
deltagare.

Gruppbehandling enligt Minnesotamodellen inleddes 
under hösten för vuxna med missbruksproblem. Delta-
garna har varit nöjda med behandlingen och har uppnått 
goda resultat i sin rehabilitering.

Socialstyrelsen presenterade resultat i sina ”Öppna 
jämförelser” avseende barn- och ungdomsvården samt 
missbruksvården. Lomma hade bra resultat överlag. De 
brister som identifierades och bedöms ge mervärde och 
nytta för kommuninvånarna, kommer att åtgärdas under 
kommande år.  Det handlar bland annat om att teckna 
avtal med skola/förskola samt med barnhälsovård kring 
samarbete.  

Samarbetet med UKF-förvaltningen fortsatte utvecklas 
under året.

Kommunen tecknade avtal med Migrationsverket om 
mottagande av åtta ensamkommande barn och ungdo-
mar.

Mål och måluppfyllelse
Minst 25 föräldrar till tonåringar ska, under 2011, erbjudas 
deltagande i Tonårskomet eller Cope.
Målet är uppfyllt.

Ekonomi
Verksamheten uppvisade en positiv budgetavvikelse på 
0,1 mnkr.

Kostnaderna för externa institutionsplaceringar och 
familjehem samt försörjningsstödet var högre än bud-
geterat med 2,6 mnkr. De högre kostnaderna för för-
sörjningsstöd berodde på att introduktionsersättningen 
upphörde för ett antal hushåll. Kostnaderna för öppna 
insatser för barn och unga, köp av extern vård avseende 
vuxna med missbruk, kommunens öppenvård, boende-
stödsverksamheten och 81:ans träffpunkt samt gemen-
samma kostnader var lägre än budgeterat med 2,7 mnkr.

Framtid
Verksamheten kan se tydliga tendenser till en ökning av 
ungdomar i övre tonåren och i början av vuxenlivet med 
komplexa problem och behov av sociala stödinsatser i 
kombination med psykiatrisk behandling. De behöver 
därmed mycket stöd och vägledning.

De kommande åren förväntas antalet barn och ung-
domar som behöver institutionsvård att vara lika stort 

som 2011 eller kanske större. Kommunen har vuxit och 
antalet familjer med sociala problem ökar. För att möta 
behovet av insatser satsar nämnden på förebyggande ar-
bete, bland annat genom att tidigt erbjuda insatser och 
föräldrastöd.

Samarbetet med UKF-förvaltningen är en viktig faktor 
för att tidigt fånga upp behoven av insatser.

Det bedöms finnas en risk att kostnaderna för ekono-
miskt bistånd kommer att öka i kommunen. Många andra 
kommuner runt omkring oss har noterat en ökning, som 
främst beror på arbetslöshet.

Gruppen vuxna med svag ekonomi, som inte har möj-
lighet att köpa bostad eller hyra en bostad består, och 
tenderar att öka.

Inom psykiatrin kommer socialförvaltningens nya orga-
nisation ge möjligheter till nya samverkansformer, ett 
större utbud av aktiviteter och sysselsättning för den 
aktuella målgruppen.
 
 Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Intäkter 2 970 2 273 5 647 2 019
Kostnader -30 162 -28 493 -31 978 -28 491
Driftnetto -27 192 -26 220 -26 331 -26 472
Budgetavvikelse -6 324 -3 913 141 

 Nyckeltal

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Försörjningsstöd    
Nettokostnad 3 445 3 698 3 994 3 500
försörjningsstöd (tkr) 
Antal hushåll som 113 101 102 110 
erhåller försörjningsstöd 
Vård av vuxna    
Antal placerade vuxna 7 3 1 3
på institution (genomsnitt 
per månad) 
Antal vårddygn/mån 199 67 13 90
Antal vuxna 4 5 6 5
med kontaktperson 
Vård av barn    
Antal placerade barn i 6 5 6 5
familjehem eller liknande 
Antal placerade barn 3,5 4,4 4,3 4,0
på institution (genomsnitt 
per månad) 
Antal vårddygn per månad 103 122 119 100

Antal barn med 16 16 16 16
kontaktperson 
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LSS-VERKSAMHET
Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Årets händelser
Den 1 juli stod kommunens tredje gruppbostad enligt 
LSS, Gruppbostad Nordmannavägen, inflyttningsklar. I 
samband med uppstarten av gruppbostaden anordna-
des öppet hus, vilket var välbesökt av grannar och andra 
intresserade.

Under våren påbörjades införandet enligt Lag om valfri-
het, LOV, av insatserna ledsagarservice och avlösarser-
vice i hemmet. Fem företag ansökte om tillstånd och 
blev godkända.

Vid SKL:s kvalitetsmätning Kommunens kvalitet i korthet, 
fick verksamheten väldigt gott resultat, jämfört med an-
dra kommuner. Mätningen handlade om vilket serviceut-
bud som erbjuds inom LSS grupp- och serviceboende. 
Frågorna handlade bland annat om inflytande, individu-
ellt anpassade aktiviteter och möjligheten att bli sambo.

Under hösten genomförde fyra studerande vid Lunds 
universitet en utvärdering av arbetet med bemötande-
frågor inom LSS-verksamheten. Utvärderingen visade att 
arbetet med bemötandefrågor är en viktig del i arbetet 
samt att de insatser som gjorts uppskattats och gett re-
sultat.
  
Mål och måluppfyllelse
Alla brukare i daglig verksamhet ska erbjudas sysselsätt-
ning, minst 1 dag per vecka, förlagd utanför Ljungens lokaler.
Målet är uppfyllt.

Ekonomi
Verksamheten uppvisade en negativ budgetavvikelse på 
2,4 mnkr.

Behoven av externa placeringar och personlig assistans 
enligt LSS ökade samt fler elever beviljades särskolegym-
nasium. Detta bidrog till en negativ budgetavvikelse på 
3,9 mnkr.

 Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Intäkter 3 393 3 567 3 748 3 537
Kostnader -31 852 -35 378 -41 666 -39 039
Driftnetto -28 459 -31 811 -37 918 -35 502
Budgetavvikelse -634 -4 354 -2 416 

 

 Nyckeltal

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Antal personer med
personlig assistans
- enligt LASS 31 34 33 37
- enligt LSS 8 7 9 7

Antal personer med 
- ledsagarservice 13 11 13 13
- kontaktperson 2 2 1 2
- avlösarservice i hemmet 11 6 8 9
- korttidsvistelse 10 10 9 13
- korttidstillsyn för barn 2 2 2  2

över 12 år 

- boende med särskild 26 26 28 30
service 

- daglig verksamhet 31 30 28 32
 

Den nya gruppbostaden som öppnade under sommaren 
minskade behovet av korttidsvistelse, lägervistelse och 
kontaktpersoner. Färre personer blev beviljade personlig 
assistans enligt SFB (socialförsäkringsbalken). Detta sam-
mantaget blev en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr. 

Framtid
Den stora inflyttningen till kommunen innebär även att 
personer med behov av stöd enligt LSS blir fler.

Försäkringskassans stramare bedömningar av behovet av 
personlig assistans innebär att personer med stödbehov 
framöver kommer att ansöka hos kommunen för att få 
dessa behov tillgodosedda. Detta i sin tur leder till att 
kostnadsansvaret för kommunen ökar.

Gruppen personer med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar ökar. Denna målgrupp har behov av spe-
ciellt anpassade bostäder, arbetsmöjligheter och fritids-
verksamheter. Detta bör beaktas vid bostads-, lokal och 
markplanering.
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Årets händelser
Närståendeverksamheten och Öppen mötesplats flyt-
tade i april till nya lokaler på Nybovägen i Lomma. Syftet 
var att möjliggöra en utökning av platser för korttidsvis-
telse på Jonasgården i Bjärred. Efter anpassning av loka-
lerna, utökades verksamheten med fem korttidsplatser 
under våren.

I mitten av augusti öppnade Lillevångens särskilda boen-
de med åtta platser för personer med demenssjukdom. 
Boendet drivs i Carema Care AB:s regi.

Äldreguiden, en nationell undersökning som årligen ge-
nomförs av Socialstyrelsen, publicerades under hösten. 
Äldreguiden speglar olika aspekter av kvalitet, resultat 
och effektivitet inom äldreomsorgen. Undersökningen 
visade att Lomma kommun låg högt över riksgenomsnit-
tet när det gällde kompetens och boendemiljö. Områ-
den som Lomma kunde förbättra var framförallt perso-
nalkontinuitet och personaltäthet inom hemtjänst och 
särskilt boende samt uppföljningar.

I oktober flyttades huvudmannaskapet för färdtjänst-
verksamheten över till Region Skåne.

Entreprenadavtalet med Welzorg AB löpte ut under 
hösten och ny leverantör av tekniska hjälpmedel blev 
Sodexo AB.

Under hösten genomfördes en utbildning för persona-
len, i samarbete med de tre hälsovalsenheterna i Lomma 
och Bjärred, avseende läkemedelsgenomgångar samt 
kost och nutrition.

Mål och måluppfyllelse
Hemtjänsten ska öka personalkontinuiteten. Personer som 
har mer än en hemtjänstinsats per dag ska högst möta 15 
personer under en 14-dagarsperiod.
Målet är inte uppfyllt.

Verksamheten har arbetat aktivt för att förbättra perso-
nalkontinuiteten och detta har lett till personer med mer 
än en hemtjänstinsats per dag möter högst 16 personer 
under en 14 dagars period. Detta är en förbättring jäm-
fört med resultatet föregående år.
 
Ekonomi
Verksamheten uppvisade en negativ budgetavvikelse på 
8,2 mnkr

Under året sjönk mortaliteten (dödstalet) kraftigt, både 
jämfört med tidigare år och jämfört med grannkommu-
nerna. Det innebar att omsättningen av platser i särskilt 
boende minskade jämfört med tidigare år, vilket ledde 
till att socialnämnden fick köpa korttidsplatser utanför 
kommunen. Kostnaden för de externa placeringarna 
blev 2,2 mnkr, vilket inte var budgeterat.

Som ett led i att möta behovet av platser i särskilt bo-
ende utökades kommunens korttidsboende med fem 
platser som inte var budgeterade, vilket innebar högre 
kostnader än budgeterat med 1,4 mnkr.

Platserna inom de särskilda boendena var i princip full-
belagda hela året, vilket fick till följd att kostnaderna blev 
högre än budgeterat. Nyöppnandet av Lillevången, som 
också var en åtgärd för att skapa fler platser inom sär-
skilt boende, var inte heller budgeterat och de totala 
kostnaderna för särskilt boende blev 3,0 mnkr högre än 
budgeterat.

Den ansträngda situationen inom korttidsboende och 
särskilt boende fick till följd att vårdtagare med stora 
behov av omvårdnadsinsatser också vårdades i hemmet. 
Högre personalkostnader på grund av dubbelbeman-
ningar och täta besök samt målsättningen om ökad per-
sonalkontinuitet hos vårdtagarna innebar kostnader på 
1,8 mnkr utöver budgeterat.

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Nya lokaler på Nybovägen i Lomma för När-
ståendeverksamheten och Öppen mötesplats.
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Rehab-verksamhetens kostnader ökade under året med 
anledning av nytt avtal inom tekniska hjälpmedel. Kost-
nadsökningen berodde även på högre personalkostna-
der till följd av utökningen av platser inom korttid och 
särskilt boende. Totalt sett översteg kostnaderna budget 
med 0,4 mnkr.

Framtid
Befolkningsökningen i de äldre åldersgrupperna påver-
kar socialnämndens framtida ställningstagande och prio-
riteringar. Att allt fler blir allt äldre kommer att innebära 
ett ökat behov av vård och omsorg och därmed också 
ökade kostnader för att bibehålla god kvalitet i verksam-
heten. Lomma är en attraktiv kommun att flytta till, vilket 
får till följd att brukare från andra kommuner ansöker 
och beviljas plats på kommunens särskilda boenden. 
Detta gör det svårt att, fullt ut, prognostisera framtida 
behov.

I takt med att behoven av vård och omsorg ökar kom-
mer förändringar att behöva genomföras för att möta 
medborgarnas förväntningar på verksamheten. Ökat in-
flytande och ökad valfrihet är faktorer som kommer att 
spela en viktigare roll i framtiden.

Socialnämnden kommer även fortsättningsvis att prio-
ritera förebyggande arbete och närståendestöd för att 
kunna erbjuda ett värdigt liv med hög livskvalitet samt 
kunna skjuta upp behovet av vårdinsatser så länge det 
är möjligt.

Nämnden kommer att fortsätta följa upp verksamheten 
genom intern kontroll enligt plan, kvalitetsmätningar och 
andra jämförelser mellan den kommunala verksamheten, 
verksamheten på entreprenad samt jämförbara kommu-
ner.

Arbete pågår för att planera och uppföra ett nytt särskilt 
boende. Avlösningsplatser är ett växande behovsområ-
de och Lillevången planeras kunna omvandlas till detta 
när det nya boendet tas i drift. Under 2013 planeras 
även för en ny dagverksamhet för personer med de-
menssjukdom.

 Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Intäkter 69 819 74 482 75 805 72 718
Kostnader -216 220 -226 946 -244 126 -232 866
Driftnetto -146 401 -152 464 -168 321 -160 148
Budgetavvikelse 806 454 -8 173 

 Nyckeltal

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Antal invånare 1 608 1 683 1 774 1 752 
över 74 år 
Nettokostnad per 91 045 90 591 94 882 90 071
invånare över 
74 år (kr) 
Antal personer med  481 504 515 529
hemtjänstinsatser 
(genomsnitt per månad) 
Antal personer i 110 119 123 118
särskilt boende 
(exkl servicelägenheter) 
Därav externa 1 2 1 1

Antal måltider distri- 34 30 28 30
buerad mat 
(per dag och genomsnitt 
per månad)

 
Antal färdtjänst- 534 544 555 545
berättigade 
Antal resor med 17 204 17 189 * 17 500 
färdtjänst 
(genom SAMRES)

* uppgift kan ej lämnas på grund av att huvudmannaskapet för 
färdtjänsten överfördes till Region Skåne under 2011

Lomma kommun fick högt betyg i 
Äldreguiden.
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Årets händelser
Behovet av förskoleplatser fortsatte att öka i hela kom-
munen. Brohus förskola med fyra avdelningar, i den södra 
kommundelen, togs i drift under hösten. Bjärehovs för-
skola, i den norra kommundelen, utökades med pavil-
jonger för två avdelningar.

Betygsresultaten i årskurs 9 var fortsatt höga och ökade 
något från föregående år. Rutsborgskolans elever fick 
ett genomsnittligt meritvärde på 251,7, Bjärehovskolans 
elever 253,7 och Pilängskolans elever 228,8. Snittet för 
riket var 207,7.

Framtagandet av en gemensam barn och elevhälsoplan 
för kommunen gjorde att skolenheterna såg över och 
utvecklade rutinerna när det gäller vilka åtgärder som 
ska vidtas för elever med behov av särskilt stöd.

Skolgårdar och lekgårdar har rustats upp med bland 
annat nya lekredskap. Åtgärderna har medfört att flera 
skolors och förskolors utemiljöer blivit mera ändamåls-
enliga och tilltalande. Även inomhusmiljöerna förbättra-
des med till exempel akustikåtgärder, inköp av matvagnar, 
byten av dörrar och fönster samt byten av köksinredning.
Flera förskollärare och grundskollärare deltog i de stat-
liga fortbildningssatsningarna Förskolelyftet respektive 
Lärarlyftet.

Flera skolor deltog i Skolverkets utvecklingsprojekt ”Bas-
färdigheterna läsa, skriva, räkna” och en skola deltog i 
”Matematiksatsningen”. En stor del finansierades genom 
statliga utvecklingsmedel.

Året har präglats av implementering av ny skollag och ny 
läroplan för grundskolan, Lgr 11, och reviderad läroplan, 
Lpfö 98, för förskolan. Dessa styrdokument trädde i kraft 
den 1 juli.

Årets kompetensutveckling har i mycket hög grad inrik-
tats kring förändringar och utveckling med anknytning till 
de nya styrdokumenten och erbjudits personal i förskola, 
fritidshem och grundskola. Även vid olika former av kon-
ferenser och arbetsplatsträffar har diskussionerna i stor 
utsträckning haft de nya styrdokumenten i fokus.

All förskolepersonal i Lomma kommun tog del av en 
föreläsning kallad Årsplanen. Föreläsningen fokuserar på 
hur förskolan kan arbeta med systematiskt kvalitetsar-
bete och utveckla arbetsformer som stöder barns in-
flytande. Denna föreläsning tillsammans med andra fö-
reläsningar och diskussioner bildar grund för ett större 
utvecklingsarbete i förskolan som kommer att påbörjas 
i augusti 2012.

Mål och måluppfyllelse
Verksamheterna ska genomsyras av ett aktivt värdegrunds- 
och likabehandlingsarbete med nolltolerans mot kränkning-
ar och mobbning.
Målet bedöms vara uppfyllt.
Verksamheterna har utfört ett aktivt värdegrunds- och 
likabehandlingsarbete ofta utifrån kommunens värdeord 
öppenhet, tydlighet, respekt och ansvar. Personalen har 
strävat efter att vara goda förebilder. Tydliga och väl för-
ankrade ordningsregler har tagits fram.

I förebyggande syfte prioriterades arbetet med trygg-
het och trivsel. Detta kan t.ex. ske i klassrummet med 
Positivt ledarskap och livskunskap, genom Komet-utbild-
ningen för barn tillsammans med sina föräldrar. Resur-
senheten stöttade verksamheten till exempel genom att 
utbilda skolpersonalen i ART (Aggression Replacement 
Training). Likabehandlingsplaner med rutiner för upp-
följning och åtgärder har använts. Våld, mobbning eller 
kränkande beteende har förekommit, men i mycket liten 
omfattning.

Kommunen ska placera sig bland de 10 % högst rankade 
kommunerna när det gäller mätning enligt meritvärdet.
Målet är uppfyllt.
Lomma kommun placerade sig bland de 10 % högst ran-
kade kommunerna när det gäller mätning enligt merit-
värdet. Det genomsnittliga meritvärdet var 241,9 (näst 
högst av samtliga kommuner).

Ekonomi
Året präglades likt tidigare år av inflyttning av familjer 
med barn i omsorgs- och skolåldern. Verksamheten 
ökade med motsvarande 256 placeringar och 131 barn. 
Många av de tillkommande barnen var i de lägre åldrarna 
och kom under årets första månader.

Verksamheten uppvisade en negativ budgetavvikelse 
på 6,9 mnkr. I verksamheten fanns under året fler barn 
än budgeterat, vilket innebar högre kostnader med 2,6 
mnkr. I förhållande till befolkningsprognosen fanns 25 
fler barn i åldern 1-3 år i verksamheten vid årets slut. 
Nämnden tog i september beslut om att under hösten 
minimera kostnader för inköp och för vikarier.

Resurs- och lärcentrum uppvisade en negativ budgetav-
vikelse på 1,8 mnkr. Stödet till barn i behov av särskilt stöd 
fortsatte att öka. En översyn av organisationen genom-
fördes i syfte att reducera den negativa avvikelsen och 
denna minskade genom vissa förändringar i organisatio-
nen. Kostnadsansvaret för hjälpmedel i förskola/skola som 
tidigare bekostades av Region Skåne bekostas numera av 
kommunen. Kostnaderna för hörselvård ökade markant 
och bidrog till den negativa avvikelsen med 0,2 mnkr.

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
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Antalet platser för barn och elever som valt fristående 
alternativ eller annan kommuns förskola/grundskola 
uppgick till i genomsnitt 458 och har ökat med 18 barn/
elever sedan föregående år, vilket var fler än vad som an-
togs. Fler elever i Internationella skolan tillsammans med 
ökningen av barn/elever som valt fristående alternativ 
bidrog till den negativa avvikelsen med 1,4 mnkr. 

Under året uppstod kostnader för skolplaceringar i sam-
band med att elever haft plats i boende utanför kom-
munen.

Under året beviljades 24 familjer (2010: 24 familjer) 
vårdnadsbidrag för ett varierande antal månader. 

Framtid
Inom de närmaste åren kommer antalet barn och elever 
fortsätta att öka. Ökningen kommer att medföra fortsatt 
behov av platser inom förskola och skola under flera 
år framöver. Detta kommer att ställa stora krav på lo-
kal- och personalförsörjning och Barn och utbildnings-
nämnden kommer genom programmet ”Lomma inves-
terar för framtiden” att tillgodoses sitt behov av ytor för 
undervisning och pedagogisk verksamhet. En ökning av 
antalet skolelever kommer även att innebära en ökad ef-
terfrågan på fritidshemsplatser och platser på fritidsklubb 
för 10-12-åringar.

I södra kommundelen kommer Fladängskolan att tas i 
bruk 2012. De första åren kommer enbart barn i årskurs 
F-3 att gå på skolan. En ny 4-9 skola projekteras på Kars-
torpsområdet. I norra kommundelen kommer lokalut-
ökningar att färdigställas. Att under en utbyggnads- och 
förändringsperiod kunna fortsätta att ha en hög kvalité 
och goda resultat kommer att innebära stora utmaning-
ar. Personalens intresse och engagemang för verksamhe-
tens utveckling är av yttersta vikt och en fortsatt satsning 
på kvalitetshöjande fortbildning kommer att vara viktig.

 Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Intäkter 48 808 51 753 51 996 46 338
Kostnader -430 574 -450 399 -475 129 -462 604
Driftnetto -381 766 -398 646 -423 133 -416 266
Budgetavvikelse 2 274 -2 286 -6 867 

 

 Nyckeltal

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Andel elever behöriga  96,0 97,2 97,0 100,0
till gymnasieskolans 
nationella program  (%) 

Nettokostnad per 
kommunal plats (tkr)    
1–5 år 87,0 91,4 91,0 91,5
6 år 67,4 80,2 81,0 79,2
7–15 år 76,8 78,8 80,6 80,6

När det gäller vårdnadshavares kommunikation med 
kommunen angående barnomsorgsplats kommer ett 
webb baserat verktyg för inlämning av ansökningar, 
schema, inkomstuppgifter och uppsägningar att införas. 
Datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel kommer att ut-
vecklas vidare i takt med att ekonomin tillåter.

Inom de närmaste åren kommer många grundskollä-
rare och flera skolledare att gå i pension samtidigt som 
elevantalet fortsätter att öka. Rekryteringsarbetet kom-
mer att vara viktigt, både genom att behålla kompetent 
personal och rekrytera nya med rätt kompetens. Det 
bedöms vara fortsatt svårt att rekrytera förskollärare.

Brohus förskola invigdes 
31 augusti.
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Årets händelser
Under året har IV-programmet avslutats och Introduktions-
programmen påbörjats. Under vårterminen ägnades myck-
et tid åt att förbereda övergången som trädde i kraft under 
höstterminen. Efter beslut i Barn- och utbildningsnämnden 
kan kommunen erbjuda två av Introduktionsprogrammen; 
Individuellt alternativ och Preparandutbildning. Under höst-
terminen har endast Individuellt alternativ bedrivits efter-
som det var detta som efterfrågades av eleverna.

Vårterminen 2011 var totalt 21 elever inskrivna på IV-
programmet och höstterminen var det 12. Sedan augusti 
2011 har åtta elever avbrutit sin gymnasieutbildning. I 
och med reglerna i den nya gymnasieskolan, att man inte 
som behörig utan synnerliga skäl får gå på ett introduk-
tionsprogram, har inte dessa kunnat tas emot, utan har 
flyttats till informationsansvaret/uppföljningen.

Höstterminen 2011 gick 19 % av eleverna på en fristå-
ende skola, vilket är en minskning jämfört med höstter-
minen 2010 då 24 % gick i fristående skola.

Andelen elever som i första hand sökte ett studieför-
beredande program inför höstterminen 2011 var 85 %, 
resterande sökte ett yrkesförberedande program. Sö-
kandet till studieförberedande program har ökat sedan 
2010, då det var 71 %. Ännu mer anmärkningsvärt är om 
man tittar på förändringen från 2009 då det bara var 64 
% som sökte studieförberedande program.

En av anledningarna till den stora ökningen mellan 2010 
och 2011 till de studieförberedande programmen kan 
vara att man inte blir behörig till högskolan utan att göra 
vissa tilläggsval på de yrkesförberedande programmen.

Vuxenutbildningen har fortsatt med två ansökningsda-
tum, ett per termin, för att få bättre ekonomisk överblick 
och för att se till att rätt personer får utbildning.

’Under 2011 var det 60 elever som läste svenska för 
invandrare (SFI), vilket var en minskning med 4 elever 
eller 6 % jämfört med 2010. På gymnasial vuxenutbild-
ningsnivå har det varit cirka 72 heltidsplatser vilket var en 
ökning med 6 platser eller 9 % från 2010.

Mål och måluppfyllelse
Verksamheterna ska genomsyras av ett aktivt värdegrunds- 
och likabehandlingsarbete med nolltolerans mot kränkning-
ar och mobbning.
Målet är uppfyllt.
Verksamheten har arbetat aktivt med värdegrunds- och 
likabehandlingsarbete i form av livskunskap, mentorssam-
tal, eller när situationer och diskussioner har uppstått inom 
området. All personal har varit goda förebilder för eleverna.
 

Ekonomi
Gymnasie- och vuxenutbildningen uppvisade en positiv 
budgetavvikelse på 4,3 mnkr.

Gymnasieskolan uppvisade en positiv budgetavvikelse 
på 2,5 mnkr. Snittersättningen till andra huvudmän var 
lägre än vad som ursprungligen beräknades, vilket har 
samband med riksprislistan. Färre elever valde yrkesför-
beredande program, vilka är dyrare än högskoleförbe-
redande.

Vuxenutbildningen uppvisade en positiv budgetavvikelse 
på 1,8 mnkr. Avvikelsen berodde i huvudsak på att stats-
bidrag för yrkesinriktad utbildning var större än vad som 
budgeterats.
 
Framtid
I den nya gymnasieskolan får behöriga elever inte längre 
komma in på Introduktionsprogrammen, tidigare IV-pro-
grammet, för att läsa upp betyg. Detta kan bli ett pro-
blem för ett antal elever i framtiden till exempel om man 
väljer att avbryta sina gymnasiestudier på ett nationellt 
program. Dessa elever kommer då att flyttats över till 
det kommunala informationsansvaret.

Angående det kommunala uppföljningsansvaret måste 
lösningar hittas för de ungdomar som inte genomför 
gymnasiet. Detta kommer att ske genom regelbundna 
träffar med Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och 
Kommunledningskontoret.

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

 Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Intäkter 2 390 3 122 4 127 2 614
Kostnader 91 283 -94 778 -97 232 -99 978
Driftnetto -88 893 -91 656 -93 105 -97 364
Budgetavvikelse -6 234 -706 4 259

 Nyckeltal

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Genomsnittlig kostnad 92,0 95,5 97,2 97,4
per elev i gymnasie-
skola (tkr) 
Antal helårsplatser,  105 86 72 102
vuxenutbildning 
Nettokostnad per  53,2 49,5 51,7 52,0
helårsplats
vuxenutbildning (tkr) 
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Lomma kommun har tillsammans med fyra andra kom-
muner skrivit ett samverkansavtal angående Introduk-
tionsprogrammen. Detta innebär bland annat att de 
kommuner som har Yrkesförberedande program åtar 
sig att även erbjuda Yrkesintroduktion. Detta har inte 
skett inför läsåret 2011/2012. Arbete pågår med att för-
söka få framför allt Lund att erbjuda detta inför läsåret 
2012/2013 eftersom det i Lomma finns ungdomar som 
önskar och behöver detta.

Liksom de senaste åren kommer man att tillämpa fritt 
sök i Skåne och Sölvesborg, vilket innebär att Lomma 

kommuns elever kan söka sig till vilken gymnasieskola 
som helst i detta samarbetsområde och därmed erbjuds 
samtliga gymnasieprogram.

Det pågående samarbetet med Staffanstorps kommun 
och Samordningsenheten i Lund för att få ett bättre in-
formationsflöde avseende kommunens vuxenstuderan-
de kommer att fortsätta. Detta ska i sin tur leda till bättre 
uppföljning av de studerande och därmed på ekonomin 
så de avsatta medlen går till rätt personer. Under 2012 
kommer vi att arbeta med att utöka detta samarbete 
ytterligare.
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Alla förskole- och skolenheter har serverat ekologisk 
mjölk. Ekologiska grönsaker har serverats dagligen. An-
delen ekologiska livsmedel har ökat från 3 % 2009, 9 % 
2010 till 13 % under 2011.

Ekonomi
Verksamheten visade en positiv budgetavvikelse på 0,2 
mnkr. Trots prishöjningar under året på livsmedel var 
kostnaderna för livsmedel i nivå med budget. Även per-
sonalkostnaderna var i nivå med budget. Kostverksam-
hetens positiva avvikelse berodde främst på att intäkter-
na var högre än budgeterat på grund av fler levererade 
portioner till en motsvarande låg kostnad.

Framtid
Utvecklingen inom kost, näring och god livsstil går stän-
digt framåt och kommer att kräva ett stort engagemang.
Livsmedelslagstiftningen kommer att kräva att utveckling 
och uppföljning måste ske kontinuerligt
För att minska påfrestningar på miljön kommer satsning-
en på ekologiska livsmedel, arbetet med att minska svinn 
och säsongsanpassa frukt och grönt, att fortsätta.
Den nya skollagen kommer att ställa större krav på att 
skolmaten följer livsmedelsverkets rekommendationer
Den aviserade barn- och elevökningen kommer att ställa 
stora krav på dimensioneringen av kök och matsalar.
Kommentarer till investeringsredovisning
Kostverksamhetens investeringsbudget har uppgått till 
192 tkr. Under året gjordes investeringar i kostverksam-
heten motsvarande budgeterade medel i framförallt 
transportboxar för värmehållning.

Årets händelser
Under året har kostenheten fortsatt sitt arbete med vi-
dareutbildning av personalen i såväl specialkoster som 
egenkontroll enligt Livsmedelslagen.

Byggnation och planering av nybyggnationer av kök har 
pågått på flera enheter.

Arbetet med att miljöanpassa produktionen har fortsatt. 
Matsedeln har anpassats till de för säsongen odlade livs-
medlen. Andelen ekologiskt livsmedel har ökat en del 
under året. Svinnmätning har genomförts på samtliga 
enheter. Källsorteringen av avfall har ökat.

Temadagar och önskeveckor har genomförts. Enkäter 
och matråd har visat att eleverna har uppskattat maten. 
Handlingsplaner för avvikande kost har tagits fram i sam-
arbete med skolsköterskorna.

Kostenheten har arbetat med att implementera ett kost-
dataprogram i verksamheten för att säkerställa kvalitet 
och ekonomi.

Inom äldreomsorgen har två alternativa rätter serverats 
till lunch i särskilt boende och i restaurangen på Havs-
blick.

Mål och måluppfyllelse
Verksamheten ska genomsyras av ett aktivt värdegrunds- 
och likabehandlingsarbete med nolltolerans mot kränkning-
ar och mobbning.
Målet är uppfyllt.
Verksamheten har arbetat aktivt med värdegrundsorden 
öppenhet, tydlighet, respekt och ansvar. Personalen har 
varit goda förebilder.

Inköp av ekologisk mat ska öka med nationella målet (25 
%) som riktpunkt.
Målet är uppfyllt.

KOSTVERKSAMHET
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

 Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Intäkter 32 872 34 364 35 262 35 119
Kostnader -33 030 -34 113 -35 433 -35 535
Driftnetto -158 251 -171 -416
Budgetavvikelse 388 408 245

 Nyckeltal

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Antal portioner    
1–5 år 229 458 248 687 256 619 268 000
6–15 år 453 178 473 935 538 894 565 000
HVO 66 644 68 360 74 474 50 000
Genomsnittlig 
portionskostnad (kr.)    
1–5 år 44,91 43,13 41,79 41,79
6–15 år 35,02 33,79 31,54 29,61
HVO 86,34 92,52 92,08 92,66

Andelen ekologiskt livsmedel 
ökade under året.
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Årets händelser
Idrottshallen i Borgeby invigdes i januari.

Kultur- och fritidsnämnden har under året beslutat om 
nytt bidragssystem för föreningslivet.

Mål och måluppfyllelse
Samverkan med föreningarna ska fördjupas och utvecklas.
Målet är uppfyllt.
Företrädare för kultur och fritidsnämnden har regel-
bundna dialoger med föreningslivet inom fritidssidan.

Ungdomars behov och önskemål om fritidsverksamheter 
ska kartläggas.
Målet är uppfyllt.
Workshops har genomförts på mellan- och högstadie-
skolorna

Samverkan med grannkommunerna ska utvecklas.
Målet är uppfyllt.
Samarbete sker avseende fältgruppsarbetet med Staf-
fanstorp, Burlöv och Kävlinge.

Samarbete finns också avseende utbildning av fören-
ingsledare med kommunerna Staffanstorp och Kävlinge, 
samt avseende habiliteringen med Burlöv, Lund, Kävlinge 
och Staffanstorps kommuner.
 
Ekonomi
Idrotts- och fritidsanläggningar uppvisade en negativ 
budgetavvikelse på 0,2 mnkr, som berodde på lägre ut-
hyrningsintäkter än budgeterat och högre kostnader för 
varor och tjänster.

Framtid
En växande befolkning med tydligt ökat antal invånare 
de närmaste tio åren behöver ökade möjligheter i form 
av anläggningar och lokaler för att kunna utöva fritids-
aktiviteter. Folkhälsoperspektivet, möjligheter för fysisk 
och intellektuell stimulans, är ett viktigt uppdrag även för 
Kultur- och fritidsnämnden.

En ny funktionell idrottshall i södra kommundelen är 
mycket efterfrågad eftersom bland annat föreningslivet 
förutsätts ha fortsatt kraftig tillväxt.

Utvecklingen av vad framtidens brukare behöver måste 
följas fortlöpande.

FRITIDSVERKSAMHET
Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

 Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Intäkter 7 170 7 228 8 342 8 090
Kostnader -34 251 -33 489 -39 788 -39 385
Driftnetto -27 081 -26 261 -31 446 -31 295
Budgetavvikelse 298 1 716 -151

 Nyckeltal

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Pilängsbadet    
Antal besök per år 83 322 82 468 83 158 85 000
Genomsnitt besök 354 295 297 305
per dag 
Nettokostnad per 38,8 25,6  26,0 35,7
besök (kr) 
Idrottsanläggningar ; 
stora hallar    
Nyttjandegraden,  84 87 82 85
attraktiv tid  (%) 
Nyttjandegraden, 80 82 78 80
total tid  (%) 
Idrottsanläggningar ;
övriga hallar    
Nyttjandegrad, 70 74  80 80
attraktiv tid  (%) 
Nyttjandetid, total tid  (%) 59 65 70 65

Samlingslokaler    
Nyttjandegraden 42 43  39 40
attraktiv tid  (%) 
Nyttjandegraden, total tid 34 36 34 35

Café Stationen    
Genomsnittligt antal 18 14 15 15
besökare/kväll 
Café Centralen    
Genomsnittligt antal 27 22 23 40
besökare/kväll
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Årets händelser
Kulturskolan startade det nya ämnet Konst, vilket innebar 
att ytterligare elever kan tas emot i skolans verksamhet.

Biblioteken i Lomma och Bjärred startar en betydligt 
utökad programverksamhet för vuxna med tyngdpunkt 
på framträdande av författare som är aktuella med nya 
mycket omtalade böcker.

Mål och måluppfyllelse
Samverkan med föreningarna ska fördjupas och utvecklas.
Målet är uppfyllt.
Företrädare för kultur och fritidsnämnden träffar regel-
bundet föreningar inom kulturområdet.

Biblioteket har genom utökat öppethållande i samband 
med arrangemang samverkat med föreningarna och 
samarrangemang har genomförts.
 
Ungdomars intresse för kultur i närområdet ska utvecklas.
Målet är uppfyllt.
 
Samverkan med grannkommunerna ska utvecklas.
Målet bedöms vara uppfyllt.
Biblioteket har en samverkan inom nätverken 4 Yes-
kommunerna och SSSV inom bland annat medieupp-
handling, kompetensutveckling och projektansökningar.
 
Ekonomi
Kulturskolan uppvisade en positiv budgetavvikelse på 
0,2 mnkr, som berodde på lägre personalkostnader än 
budgeterat. Ej använda centralt budgeterade medel för 
oförutsedda händelser, nämndsverksamheten och de 
övriga verksamheterna bidrog till de resterande positiva 
avvikelserna.

KULTURVERKSAMHET
Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

 Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Intäkter 1 454 1 533 1 589 1 418
Kostnader -23 847 -24 202 -25 129 -25 423
Driftnetto -22 393 -22 669 -23 540 -24 005
Budgetavvikelse 141 262 465
 

 Nyckeltal

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Programverksamhet    
Antal arrangemang 68 57 60 55
Genomsnitt 64 71 63 65
publik/arrangemang 
Bibliotek    
Öppet timmar per vecka 92 92 92 92
Utlåning antal 11 10 11 11
media/invånare 
Besökare per dag 833 781 781 850
Förnyelse av 5,0 4,5 4,8 4,0
mediabeståndet  (%) 
Kulturskolan    
Antal sökande elever 1 000 1 000 1 050 1 050
till kulturskolan 
Antalet elever i 700 720 750 775
kulturskolan 
Nettokostnad per 6 661 6 741 6 783 6 600
kulturskoleelev (kr) 
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Framtid
Möjlighet att utöka Kulturskolans verksamhet med fler 
ämnen och fler elever om lokalbehoven kan tillgodoses 
och ekonomin så tillåter.

Möjlighet att utöka bibliotekets programverksamhet för 
barn och vuxna om ekonomin så tillåter.

Konst blev ett nytt ämne på 
Kulturskolan 2011.
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Årets händelser
Under våren beslutades att utbyggnadsprogrammet 
”Lomma investerar för framtiden” skulle påbörjas. Skolor, 
förskolor och äldreboenden kommer att nyproduceras 
eller byggas om. Detta arbete påverkar stora delar av or-
ganisationen inte minst bygg- och fastighetsavdelningen 
som under hösten nyrekryterat personal för att möta 
det ökade behovet av teknisk kompetens.

Flera nya anläggningar togs i bruk till exempel idrotts-
hall och Montessoriskola i Borgeby, Brohus förskola samt 
två nya förskolepaviljonger på Bjärehov. Lokaler för LSS-
boende och tre-klöververksamheten hyrdes in och slut-
ligen påbörjades nya förskolepaviljonger vid LBTK-hallen 
i Borgeby för att vara inflyttningsklara i januari 2012.

Under året riktades även stort fokus på åtgärder för att 
komma till rätta med akut eftersatt underhåll. Medel för 
ändamålet, 20,4 mkr, avsattes. Många åtgärder på våra 
fastigheter, lekplatser, gator och gång- och cykelvägar ge-
nomfördes. Kostnaderna för reparationer var fortsatt på 
en för hög nivå (högre än budgeterade och högre än 
i jämförelse med branschpraxis). Det finns således ett 
fortsatt stort behov av att tillföra och säkerställa de eko-
nomiska resurserna för planerat underhåll både gällande 
fastigheter och gator.

Inom allmän platsmark genomfördes åtgärder för trafik-
säkerhet och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 
och ett par gång- och cykelvägar anlades. Bjärehovspar-
ken förnyades. Under våren genomfördes en inventering 
av beläggningsstatusen på det kommunala gång- och cy-
kelbanenätet, vilken låg till grund för den pågående be-
läggningsplaneringen.

Under hösten påverkade brand- och stormskador prio-
riteringar och resursfördelning. Slutkostnaderna eller de 
slutliga åtgärderna är ännu inte kända.

Ramavtalsupphandling av nya konsulter gällande anlägg-
ningsprojekt genomfördes. Framtagande av förfrågnings-
underlag för upphandling av drift av gatubelysning på-
börjades.

Arbetet med och uppföljning av de stora exploaterings-
projekten bland annat i Lomma hamn fortsatte. Exploa-
teringsavtal avseende Hans Hanssons gård tecknades 
och ett antal mindre exploateringsavtal träffades för an-
dra utvecklingsprojekt i kommunen.

Ny taxa för kart- och mättjänster togs fram.
 

 

Mål och måluppfyllelse
Tekniska nämnden ska verka för att strategiska markför-
värv initieras.  
Målet är uppfyllt.

Tekniska nämnden ska verka för att det löpande underhål-
let på fastigheter samt gata/park är på en sådan nivå att 
eftersatt underhåll ej ska förekomma. 
Målet är uppfyllt inom ramen för extra avsatta medel för 
2011.

Tekniska nämnden ska verka för energieffektivisering och 
minskad miljöpåverkan.
Målet bedöms vara uppfyllt, i enlighet med upprättad 
handlingsplan.

Ekonomi
Sammantaget uppvisade verksamheten en positiv bud-
getavvikelse på 7,9 mnkr. De så kallade jämförelsestö-
rande posterna uppgick till sammanlagt +4,1 mnkr:
• Exploateringsnetto, +2,8 mnkr
• Övriga realisationsvinster, +1,6 mnkr
• Sålda och utrangerade anläggningstillgångar, -0,3 mnkr

Den egentliga verksamheten uppvisade en positiv bud-
getavvikelse på 3,8 mnkr.

TEKNISK VERKSAMHET  
– SKATTEFINANSIERAD

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Stormen Berit i november 
orsakade extraarbete
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Intäkterna var 3,5 mnkr högre än budgeterat och be-
rodde bland annat på högre gatukostnadsersättningar, 
parkeringsavgifter och försäkringsersättningar.

Kostnaderna var 0,3 mnkr lägre än budgeterat. Kost-
naderna för material och främmande tjänster, personal 
samt energi och media var högre än budgeterat,-1,9 
mnkr, medan kapitalkostnaderna var lägre än budgeterat, 
+2,2 mnkr.

Under året åtgärdades akut eftersatt underhåll för mer 
än de 20,4 mnkr som kommunstyrelsen tillförde från KS 
förfogandemedel. Kostnaderna för akut eftersatt fastig-
hetsunderhåll uppgick till 14,8 mnkr och omfattade bland 
annat utbyte av lekutrustningar, utemiljöer, ombyggnad 
av toaletter, byte utrustning i gymnastikhallar, byte lju-
dabsorbenter, omläggning av papptak, golvarbeten och 
målningsarbeten. 

Kostnader för akut eftersatt gatuunderhåll uppgick till 
6,3 mkr. I Bjärred asfalterades GC-vägar inom Löddes-
näsområdet och Svalvägen och i Lomma asfalterades 
GC-vägar i Karstorps- och Vinstorpsområdet.  I Lomma 
fick även Prästbergavägen, Karstorpsvägen-Sjögräsgatan-
Alnarpsvägen samt Vinstorpsvägen norr om kommun-
huset ny asfaltbeläggning.

Framtid
Den stora bostadsexploateringen och befolkningstill-
växten i kommunen fortsätter och ställer stora krav på 
ny infrastruktur det vill säga gator, torg, parker och led-
ningsnät med mera men också på nya och modernare 
byggnader för skol- och vårdverksamhet. Ökade krav 
på energieffektivisering, tillgänglighet eller utveckling av 

 Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Intäkter 126 726 132 634 152 538 144 613
Kostnader -185 934 -199 762 -220 173 -220 147
Driftnetto -59 208 -67 128 -67 635 -75 534
Budgetavvikelse -723 -1 838 7 899
varav jämförelsestörande
intäkt  7 930 4 426
varav jämförelsestörande
kostnad  -10 317 -279

vård- och utbildningssektorerna gör att lokalbehovet be-
höver verksamhetsanpassas. De befintliga anläggningar-
na behöver därtill kontinuerligt bytas ut eller upprustas, 
moderniseras, effektiviseras eller utökas.

Den största utmaningen gäller dock hanteringen av det 
eftersatta underhållet både avseende fastigheter och all-
män platsmark. Trots insatsen 2011 kommer budgetme-
del fortsatt att behöva avsättas för att komma till rätta 
med det eftersatta underhållet.

Under 2012 kommer energieffektiviseringsåtgärder att 
vara i fortsatt fokus gällande både gatubelysning och 
fastighetsbestånd.

För att kunna fullgöra uppdraget med efterfrågad kvalitet 
kommer förvaltningen att öka personalstyrkan dels då 
ingen avmattning av tillväxten eller investeringarna kan 
skönjas och dels för att växlingen med kommande pen-
sionsavgångar fortsätter under året.

Invigning av Bjärehovsparken 
19 december.
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Årets händelser
Vatten och avlopp
Beslut togs om en ny VA-taxa att gälla från och med 2012. 
I den nya taxan kommer avgift för dagvatten och spillvat-
ten att tas ut var för sig. Under året blev ett avtal mellan 
ABMA och kommunen angående flytt av pumpstation 
C blev klart. Projektet med att ansluta landsbygden till 
kommunalt avlopp fortsatte och åtta nya fastigheter an-
slöts. Projektet beräknas avslutas tidigast år 2014.  VA-
verket har förutom egen personal på reningsverket även 
personal med anläggningskompetens kring ledningsnätet. 

Avfall
Den 1 januari 2010 infördes ett nytt avfallshanterings-
system, vilket innebär hushållsnära insamling av avfall i 
åtta fraktioner.  Kommunen erbjöd även hushållsnära in-
samling i ytterligare sex fraktioner. Merparten av hushål-
len anslöt sig till åtta-fraktionsinsamlingen.  Under året 
åtgärdades en del omställningsproblem. Till exempel har 
locken på kärlen bytts ut och veckohämtning har införts 
under sommarmånaderna.

Hamn
Under året påbörjades en fördjupad utredning kring 
en eventuellt alternativ drifthantering av hamnverksam-
heten. Muddring av hamninloppet och vid Varvstorget 
(upptagningsplatsen) slutfördes.

 Balanserat resultat

Tkr VA Avfall Hamn
Omsättning 2011 37 926 17 966 5 324
Ingående resultat -3 385 5 143 -3 710
2011 års resultat -2 317 -240 -1 807
Justering treårsregeln 2 223
Utgående resultat -3 479 4 903 -5 517

Mål och måluppfyllelse
Åtgärderna, i den åtgärdsplan avseende översvämningar 
som beräknas vara klar våren 2011, som arbetas fram i 
samarbete med berörda kommuner, dikningsföretag, Tra-
fikverket och övriga parter, ska vara vidtagna senast 2012.
Målet bedöms vara uppfyllt.

Ekonomi
Vatten och avlopp
Resultatet blev väsentligen sämre än väntat. Intäkterna 
ökade med 1,1 mnkr eller 3 %. Periodiserade anslut-
ningsavgifter minskade något, medan brukningsavgif-
terna steg. Kostnaderna ökade kraftigt med 4,7 mnkr 

eller 14 %. Framför allt ökade kostnaderna för inköpta 
entreprenadarbeten. Personalkostnaderna steg genom 
att verksamheten tillfördes anläggningskompetens inom 
ledningsnätet. Kapitalkostnaderna minskade eftersom 
viss del av kostnaderna överfördes till skattekollektivet.

Avfall
Den utökade sommarhämtningen tillsammans med 
kostnaderna för att byta lock medförde att det ekono-
miska resultatet för året blev negativt.

Hamn
Resultatet var negativt och kommer så att förbli under 
ett antal år om inga andra finansieringsmodeller införs. 
Intäkterna minskade med 2 % till 1,9 mnkr. Kostnaderna 
ökade med 20 % till 5,3 mnkr, vilket bland annat bero-
ende på utförda muddringar.

Framtid
Vatten och avlopp
En åtgärdsplan för huvudavloppsnäten kommer att tas 
fram i syfte att minska risken för akuta problem. Fortsatt 
arbete med sanering av dagvattennätet i Bjärred plane-
ras. Sydvatten AB beslutade om en höjd avgift för 2012, 
vilket innebär en ökning av den fasta avgiften. Informa-
tionen från bolaget kom efter det att kommunens nya 
VA-taxa var beslutad, vilket innebär att kostnaderna för 
höjd avgift till Sydvatten AB inte fanns med när nivån på 
den nya taxan beräknades.

Avfall
Diskussioner med SYSAV (Sydvästra Skånes Avfalls AB) 
om att eventuellt utöka deras åtagande till att omfatta 
insamlingen av hushållsavfallet påbörjades 2010 och 
kommer att fortsätta under 2012.  

Hamn
Arbetet med att hitta en långsiktig och hållbar förvalt-
ningsform för hamnen kommer att intensifieras och för-
hoppningsvis avslutas under 2012.

TEKNISK VERKSAMHET 
– AVGIFTSFINANSIERAD

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

 Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Intäkter 49 644 53 632 55 270 50 647
Kostnader -52 307 -53 591 -61 231 -53 899
Driftnetto -2 663 41 -5 961 -3 252
Budgetavvikelse -1 365 309 -2 709
Varav kostnad för avsättning 
översvämningsskador -567
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Årets händelser
Kontroll- och tillsynsplanen är en lagstadgad plan för 
de inspektioner och kontroller som ska göras varje år. 
Planen uppfylldes i stort men på grund av att erfaren 
personal slutade och en längre sjukskrivning blev en del 
inspektioner inte gjorda.

Miljökontoret deltog i Miljösamverkan Skånes projekt 
om tillsyn av bekämpningsmedel, växt närings läckage på 
lantbruk samt kontroll av märkning av livsmedel. Inom 
strandskyddstillsynen har extra tid lagts på stugorna på 
Pråmlyckan. Området är nu mera tillgängligt för allmän-
heten.

Länsstyrelsen gjorde tillsyn av behovsutredning och kon-
staterade att det finns brister i resurstilldelning för att 
miljöbalkstillsynen ska kunna uppfyllas. Samarbetet med 
plankontoret har stärkts och miljökontoret deltar bland 
annat att ta fram en ny miljöchecklista. 

Mål och måluppfyllelse
Minst 80 % av kommunens brukare ska vara nöjda med 
den service som erbjuds.
Målet bedöms vara uppfyllt.
Miljökontoret bedömer att kommunens brukare är nöj-
da med den service som erbjuds.
E-post och Lukas besvaras snabbt.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSVERKSAMHET
Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden

 Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Intäkter 754 965 987 820
Kostnader -2 462 -3 669 -4 019 -3 819
Driftnetto -1 708 -2 704 -3 032 -2 999
Budgetavvikelse 71 287 -33

Ekonomi
Verksamheten uppvisade en liten negativ budgetavvikel-
se. En strandskyddsansvarig handläggare var sjukskriven 
och kostnader för konsulttjänster tillkom.

Framtid
Strandskyddstillsynen ska utvecklas och en strandskydds-
plan håller på att tas fram. Kommunen ska ta fram en 
oljeskyddsplan och miljökontoret ska under 2012 delta i 
arbetet med en risk- och sårbarhetsanalys. Miljökontoret 
ska delta med aktiviteter under veckan före Earth hour 
om energieffektivisering för företag. Tillsammans med 
tekniska förvaltningen driver miljökontoret ett större 
projekt om förorenad mark i Bjärred.

Miljökontoret kommer att införa e-tjänster för registre-
ring av livsmedelsverksamheter, avställning och installa-
tion av cisterner samt anmälan av köldmedieanläggning.
 

Strandskyddstillsynen ska utvecklas.
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Årets händelser
Under årets andra hälft drabbades Lomma och Alnarp 
av ett anmärkningsvärt stort antal anlagda bränder. Som 
tur var kom inga människor till skada men en del egen-
dom blev förstörd och en olustkänsla spred sig bland 
allmänheten. Tack vare en uppmärksam allmänhet kunde 
oftast skadorna begränsas. 

Ekonomi
Årets verksamhet följer budget.

Framtid
Planer finns att öka samverkan med de andra räddnings-
tjänsterna i regionen. Ett exempel är arbetet med en ge-
mensam ledningscentral för räddningstjänsterna i södra 
delen av Skåne.

RÄDDNINGSTJÄNST
Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden

 Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Intäkter 0 0 16 0
Kostnader -7 912 -8 751 -8 894 -8 889
Driftnetto -7 912 -8 751 -8 878 -8 889
Budgetavvikelse -203 -212 11

Redo för utryckning.
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Årets händelser
Även under 2011 var bygglovsärendena många, vilket 
innebar långa handläggningstider. ROT-avdragen bedöms 
vara en starkt bidragande orsak till att många har sökt 
lov för om- och tillbyggnad av sina bostäder. Bygglovs-
verksamheten fick ökade resurser för att möta ökningen 
av ärendena.

I maj månad infördes en ny plan- och bygglag som ställde 
högre krav på handläggningen. Bygglovstaxan ändrades i 
syfte att ge kostnadstäckning för bygglovsverksamheten 
på sådant sätt att bygglovsgivningen finansieras till 100 
% med bygglovsavgifter. Bygglovsverksamheten ska i sin 
helhet finansieras till 70 % via avgifter och 30 % med 
skattemedel. Den skattefinansierade delen består av in-
formation och rådgivning. 

Under året togs fram ett utbyggnadsprogram för kom-
munens egna verksamheter som handlar om att möjlig-
göra utbyggnader av förskolor, skolor och äldreboenden. 
Detta resulterade i att planverksamheten ökade beman-
ningen. Mer planarbete görs idag av egen personal och 
detta ökar effektiviteten och sänker kostnaderna. 

Mål och måluppfyllelse
Minst 80 % av kommunens brukare ska vara nöjda med 
den service som erbjuds.
Målet är uppfyllt.
 

Ekonomi
Verksamheten uppvisade en negativ avvikelse mot bud-
get om 0,6 mnkr.

Hälften utgjorde ett ofördelat sparbeting. En tredjedel 
av det ofördelade sparbetinget har hanterats under året 
och resterande delar kommer att hanteras under 2012 
och 2013.

Bygglovsintäkterna uppnådde inte budgeterade intäkter, 
dels på grund av flera vakanta tjänster, dels för att endast 
21 % av byggloven som beviljades debiterades enligt ny 
plan- och bygglovstaxa.  

Inom plankontoret har bemanningen fördubblats för att 
hantera det nya utbyggnadsprogrammet. Denna utök-
ning var inte budgeterad och bidrog till en negativ av-
vikelse.    

Framtid
Kommunen ska inrätta ett kontaktcenter under 2012 för 
att öka tillgängligheten av information gentemot allmän-
heten. Därför ska mycket information inom plan- och 
byggverksamheten göras mer tillgänglig. Bygglovsansökan 
ska kunna göras som en e-tjänst, vilket ger en ökad ser-
vice till allmänheten. Den justerade bygglovstaxan för-
väntas ge full ekonomisk effekt under 2012 för att nå 
kostnadstäckning.

Planverksamheten arbetar intensivt med kommunens 
”mark och lokalprogram”. För att effektivisera arbetet 
arbetar plankontoret med nya arbetsrutiner och mallar. 
Digitalisering av uppgifter som behövs för såväl plan- och 
som bygglovsverksamheten ökar effektiviteten. Detta 
arbete startar under 2012. Digitalisering av detaljplane-
handlingar och liknande ökar tillgängligheten för exem-
pelvis kommunens kontaktcenter men också i viss mån 
för allmänheten.

PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET
Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden

 Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget
 2009 2010 2011 2011
Intäkter 3 704 3 792 3 834 4 192
Kostnader -9 770 -9 211 -9 502 -9 241
Driftnetto -6 066 -5 419 -5 668 -5 049
Budgetavvikelse -221 -668 -619

ROT-avdraget var en av orsakerna 
till de många bygglovsärendena 

2011.
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DE KOMMUNALA BOLAGEN
Nedan redovisas de kommunala bolagen som ingår i den sammanställda redovisningen

LOMMA SERVICEBOSTÄDER AB
Lomma Servicebostäder AB (LSAB) är ett av Lomma kom-
mun helägt bostadsbolag med ändamålet att främja bo-
endet med anknytning till vård, omsorg och serviceverk-
samhet. Bolaget har haft en anställd under räkenskapsåret. 
Verkställande ledning sker på deltid medan löpande bokfö-
ring och hyresadministration köps in från Lomma kommun. 
Förvaltning av bolagets fastighetsbestånd sker i övrigt i sam-
regi med Lomma kommun. Vid årets slut uppgick antalet 
fastigheter som ägs av bolaget till tre stycken med cirka 116 
lägenheter samt verksamhetslokaler om cirka 8 460 m2.

Ekonomi
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till +0,4 
mnkr. Hyresintäkterna har under året uppgått till 10,2 
mnkr vilket är samma nivå som under 2010. Inga hyres-
höjningar har genomförts under året. Bolagets låneskuld 
uppgår till 66,0 mnkr, vilket är samma nivå som föregåen-
de år.  Räntebidragen har minskat jämfört med föregåen-
de år. Under året har det sammanlagda bidraget uppgått 
till 0,01 mnkr (0,11 mnkr). Årets investeringar uppgår till 
totalt 0,6 mnkr och avser ombyggnad avseende den så 
kallade Treklöververksamheten vid Jonasgården. 

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

LOMMA UTHYRNINGSFASTIGHETER AB
Lomma Uthyrningsfastigheter AB (LUFAB) är ett av 
Lomma kommun helägt fastighetsbolag med ändamålet 
att inom kommunen förvärva, äga, bebygga och för-
valta byggnader som inte har någon direkt anknytning 
till av kommunen bedriven kärnverksamhet i form av 
vård, skola och omsorg.

Verkställande ledning sker på deltid medan löpande 
bokföring och hyresadministration köps in från Lomma 
kommun. Förvaltning av bolagets fastighet sker i övrigt 
i samregi med Lomma kommun. Bolagets fastighetsbe-
stånd vid årets utgång utgörs av en fastighet, omfattande 
två lokaler om sammanlagt 195 kvm (BRA). Fastighetens 

 Nyckeltal

 2010 2011
Omsättning, mnkr 10,2 10,2
Resultat efter finansiella poster, mnkr 0,1 0,4
Balansomslutning, mnkr 78,4 79,1
Kassalikviditet, % 57,1 131,4
Räntabilitet på justerat eget kapital, % 0,9 4,5
Räntabilitet på totalt kapital, % 2,9 3,2
Soliditet, % 11,2 11,4

bokförda värde, exklusive mark, uppgår till 241,2 tkr. Vi-
dare har bolaget arrendeavtal med en arrendator om-
fattande 150 kvm av bolagets fastighet Lomma 35:120.

Ekonomi
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till -43,6 
tkr. Hyresintäkterna har under året uppgått till 152,4 tkr, 
vilket är samma nivå som under 2010. Reparations- och 
underhållskostnaderna är cirka 51,0 tkr högre än bud-
geterat medan övriga driftskostnader överstiger budget 
med cirka 39,0 tkr. Under året har standardförbättran-
de investeringar utförts med 35 tkr. Standardförbätt-
ringarna har utförts i samband med byte av hyresgäst.

Framtid
Den planerade försäljningen av bolagets fastighet 
(Lomma 35:120) har skjutits på framtiden.

LOMMA VARMBADHUS AB
Lomma Varmbadhus AB är ett av Lomma kommun helägt 
bolag som ska bedriva simhallsrörelse och därmed förenlig 
verksamhet. 

Bolaget har undersökt förutsättningar för eventuell ut-
byggnad av Pilängsbadet. Under året har diskussioner 
förts med Medley AB utan framgång. Under året har 
diskussion förts om att försätta bolaget i så kallad frivillig 
likvidation 2012.

Ekonomi
Resultatet efter finansiella poster uppgår till -77,8 tkr.

KOMMUNUPPHANDLING SYD AB
Kommunupphandling Syd AB ägs av Burlöv, Lomma, 
Staffanstorp och Svedala kommuner med 25 % vardera. 
Bolagsstämman beslutade den 5 maj 2011 att bolaget 
skulle träda i så kallad frivillig likvidation. Likvidator utsågs 
med uppgift att avveckla bolaget på så fördelaktiga eko-
nomiska villkor som möjligt för ägarkommunerna. 

Ekonomi
Årets resultat uppgick till -686,9 tkr. Eget kapital uppgår 
till 2,9 mnkr eller 1,1 mnkr lägre än aktiekapitalet.

 Nyckeltal

 2010 2011
Nettoomsättning, mnkr 3,4 1,0
Resultat efter finansiella poster, mnkr -0,2 0,7
Balansomslutning, mnkr 4,3 3,0
Räntabilitet justerat eget kapital, % neg neg
Räntabilitet totalt kapital, % -3,9 -22,9
Soliditet, % 82,7 96,1
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   Kommunen  Sammanställd redovisning
  Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut
Mnkr  2010 2011 2011 2010 2011

Verksamhetens intäkter  Not 1,2 177,0 182,7 156,0 177,1 182,3
Verksamhetens kostnader  Not 3,4 -986,4 -1 046,8 -1 024,9 -981,1 -1 041,0
Av- och nedskrivningar Not 5 -46,6 -50,3 -53,2 -49,9 -53,5
Verksamhetens nettokostnader  -856,0 -914,4 -922,1 -853,9 -912,2
       
Skatteintäkter Not 6 878,5 925,6 907,4 878,5 925,6
Generella statsbidrag och utjämning Not 7 19,0 11,2 15,7 19,0 11,2
Finansiella intäkter Not 8 5,7 9,3 2,3 5,7 9,3
Finansiella kostnader Not 9 -4,3 -13,8 -12,8 -6,6 -15,9
Resultat före extraordinära poster  42,9 17,9 -9,5 42,7 18,0

Skattekostnad Not 10    0,1 -0,1
      
Årets resultat  42,9 17,9 -9,5 42,8 17,9
       
Specifikation av finansnetto:       
Avkastning pensionskapitalförvaltning  5,2 5,6 0,9 5,2 5,6
Annan aktieutdelning   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt  -3,8 -10,1 -11,4 -6,1 -12,2

RESULTATRÄKNING

   Kommunen  Sammanställd redovisning
  Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut
Mnkr  2010 2011 2011 2010 2011

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat  42,9 17,9 -9,5 42,8 17,9
Justering för av- och nedskrivningar Not 11 46,6 50,3 53,2 49,9 53,5
Justering för gjorda/ianspråktagna avsättningar Not 12 -13,9 1,5 -1,5 -13,9 1,5
Justering för övrig inte likviditetspåverkande poster Not 13 -1,0 -1,2  -1,0 -1,2
Skattekostnader Not 14    -0,1 -0,1
Medel för verksamheten före förändring av rörelsekapital  74,6 68,5 42,2 77,7 71,6
Ökning(-)/Minskning(+)kortfristiga fordringar  -40,5 -2,7 -0,1 -41,1 -5,0
Ökning(-)/Minskning(+)förråd mm  -0,1 5,9 3,4 -0,1 5,9
Ökning(+)/Minskning(-)kortfristiga skulder  -9,0 -10,6  -8,7 -10,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten  25,0 61,1 45,5 27,8 61,8

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringsutgifter Not 15 -165,4 -204,4 -214,9 -167,0 -206,9
Investeringsinkomster Not 16 37,7 1,2  37,5 1,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -127,7 -203,2 -214,9 -129,5 -205,7

KASSAFLÖDESANALYS
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   Kommunen  Sammanställd redovisning
  Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut
Mnkr  2010 2011 2011 2010 2011

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar Not 21      
Materiella anläggningstillgångar  1 025,4 1 130,9 1 186,2 1 102,0 1 205,1
därav mark, byggnader, tekn anläggningar Not 22 998,0 1 103,5 1 151,8 1 074,5 1 177,7
därav maskiner och inventarier Not 23 27,4 27,4 34,2 27,5 27,4
Finansiella anläggningstillgångar Not 24 286,7 292,1 287,6 276,6 282,0
därav pensionsförvaltning  211,7 215,5 212,6 211,7 215,5
Summa anläggningstillgångar  1 312,1 1 423,0 1 473,8 1 378,6 1 487,1

Förråd mm Not 25 11,7 5,9 8,4 11,7 5,9
Kortfristiga fordringar Not 26 51,0 88,7 51,1 49,1 86,1
Kortfristiga placeringar Not 27 35,1  35,1 35,1 
Kassa och bank Not 28 22,7 9,4 3,5 26,3 11,1
Summa omsättningstillgångar  120,5 104,0 98,1 122,2 103,1

SUMMA TILLGÅNGAR  1 432,6 1 527,0 1 571,9 1 500,8 1 590,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER       
Eget kapital Not 29 916,0 933,9 906,5 916,5 934,6
därav årets resultat  42,9 17,9 -9,5 42,8 17,9

Avsatt till pensioner Not 30 13,7 15,3 12,3 13,7 15,3
Summa avsättningar  13,7 15,3 12,3 13,7 15,3
       
Långfristiga skulder Not 31 309,3 394,8 459,5 375,3 460,8
Kortfristiga skulder Not 32 193,6 183,0 193,6 195,3 179,5
Summa skulder  502,9 577,8 653,1 570,6 640,3
       
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER
  1 432,6 1 527,0 1 571,9 1 500,8 1 590,2
Ställda panter  Inga Inga Inga  
Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR Not 33 376,5 417,5 390,2 376,5 417,5
Övriga ansvars- och borgensförbindelser Not 34 163,2 146,7 170,2 57,7 53,1
Beviljad checkräkningskredit  70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av låneskuld Not 17 90,0 60,0 150,2 85,0 60,0
Ökning investeringsbidrag Not 18  7,1   7,1
Ökning(+)Minskning(-) övriga långfristiga skulder Not 19 3,8 19,3  3,8 19,3
Ökning(+)Minskning(-) övriga långfristiga fordringar Not 20  42,3   42,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  93,8 128,7 150,2 88,8 128,7

Årets kassaflöde  -8,9 -13,4 -19,2 -12,9 -15,2

Likvida medel vid årets början  31,6 22,7 22,7 39,2 26,3
Likvida medel vid årets slut  22,7 9,3 3,5 26,3 11,1
  -8,9 -13,4 -19,2 -12,9 -15,2

   Kommunen  Sammanställd redovisning
  Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut
Mnkr  2010 2011 2011 2010 2011

BALANSRÄKNING
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  Kommunen Sammanställd redovisning
Mnkr   2010 2011 2010 2011

Not 1 Verksamhetens intäkter       
 Driftredovisningens intäkter  398,9 428,6 398,9 428,6
 avgår interna poster  -221,9 -245,9 -221,9 -245,9
 Summa kommunens intäkter  177,0 182,7 177,0 182,7
 avgår koncerninterna poster    -0,7 -0,6
 Bolagens externa intäkter    0,8 0,2
     177,1 182,3
Not 2 Jämförelsestörande post
 Bland verksamhetens intäkter finns exploateringsnetto
 som består av följande intäkter och kostnader:      
 Intäkter sålda tomter   5,3  5,3
 Kostnader sålda tomter   -2,5  -2,5 
   0,0 2,8 0,0 2,8
 Bland verksamhetens intäkter ingår också realisationsvinst 
 redovisats med:      
 Realisationsvinst  1,2 1,7 1,2 1,7
 Totalt jämförelsestörande poster  1,2 4,5 1,2 4,5

Not 3 Verksamhetens kostnader
 Driftredovisningens kostnader  -1 276,4 -1 370,6 -1 276,4 -1 370,6
 avgår beräknat PO  140,5 147,4 140,5 147,4
 avgår kapitaltjänstkostnader  84,9 95,7 84,9 95,7
 avgår övriga interna kostnader  221,9 245,9 221,9 245,9
 Pensionskostnader inklusive löneskatt  -48,6 -50,4 -48,6 -50,4
 Övriga kostnader finansförvaltningen  -108,7 -114,8 -108,7 -114,8
 Summa kommunens kostnader  -986,4 -1 046,8 -986,4 -1 046,8
 avgår koncerninterna poster    10,4 10,4
 Bolagens externa kostnader    -5,1 -4,6
     -981,1 -1 041,0
Not 4 Jämförelsestörande poster
 Bland verksamhetens kostnader finns exploateringsnetto
 som består av följande intäkter och kostnader:

 Intäkter sålda tomter  -9,1  -9,1
 Kostnader sålda tomter  6,4  6,4
 Övriga exploateringskostnader  5,2  5,2
   2,5 0,0 2,5 0,0
 Bland verksamhetens kostnader finns också följande
 jämförelsestörande poster redovisade

 Realisationsförlust/Utrangeringar  9,8 0,5 9,8 0,5
 Kostnad för avsättning översvämningsskador  -8,6  -8,6 
 Totalt jämförelsestörande poster  1,2 0,5 1,2 0,5

Not 5 Avskrivningar enligt plan/Nedskrivningar
 Immateriella anläggningstillgångar  -0,2  -0,2 
 Inventarier och maskiner  -6,8 -7,1 -6,9 -7,1
 Fastigheter och anläggningar  -39,6 -43,2 -42,8 -41,4
   -46,6 -50,3 -49,9 -53,5
Not 6 Skatteintäkter
 Preliminär kommunalskatt  868,4 907,0 868,4 907,0
 Prognos slutgiltig kommunalskatt  9,6 15,6 9,6 15,6
 Justeringspost föregående års prognos  0,5 3,0 0,5 3,0
   878,5 925,6 878,5 925,6
Not 7 Generella statsbidrag och utjämningar
 Strukturbidrag  18,8 19,2 18,8 19,2
 Införandebidrag  3,4  3,4  
 Regleringsbidrag  5,4 22,0 5,4 22,0
 Kostnadsutjämningsbidrag  31,6 39,3 31,6 39,3
 Kommunal fastighetsavgift  29,1 30,2 29,1 30,2

NOTER
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 Tillfälligt konjunkturstöd  20,5  20,5 
 Inkomstutjämningsavgift  -52,5 -58,1 -52,5 -58,1
 Avgift till LSS-utjämning  -37,3 -41,4 -37,3 -41,4
   19,0 11,2 19,0 11,2
Not 8 Finansiella intäkter
 Räntor på likvida medel  0,3 0,2 0,3 0,2
 Pensionsförvaltning  3,9 5,6 3,9 5,6
 Reavinst pensionsförvaltning   1,9  1,9
 Övriga finansiella intäkter  1,5 1,6 1,5 1,6
   5,7 9,3 5,7 9,3
Not 9 Finansiella kostnader
 Räntor på lån  -3,9 -8,8 -6,1 -10,9
 Ränta på pensionsskuld  -0,2 -1,0 -0,2 -1,0
 Reaförlust pensionsförvaltning   -3,5  -3,5
 Övriga finansiella kostnader  -0,2 -0,5 -0,2 -0,5
   -4,3 -13,8 -6,5 -15,9
Not 10 Skattekostnader
 Förändring av latent skatteskuld LSAB     
 Årets skattekostnad LSAB    0,1 -0,1
     0,1 -0,1
Not 11 Justering för av- och nedskrivningar
 Avskrivningar på immateriella och materiella
 anläggningstillgångar  46,6 50,3 49,9 53,5
 Nedskrivning av aktier i pensionsförvaltningen
 Återföring av nedskrivningen av aktier pensionsförvaltningen
   46,6 50,3 49,9 53,5
Not 12 Justering för gjorda/ianspråktagna avsättningar
 Avsatt till pensioner  -0,2 1,5 -0,2 1,5
 Kostnad för avsättning översvämningsskador  -13,7  -13,7
   -13,9 1,5 -13,9 1,5
Not 13 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
 Realisationsvinster  -1,3 -1,7 -1,3 -1,7
 Realisationsförluster  0,2 0,5 0,2 0,5
   -1,1 -1,2 -1,1 -1,2
Not 14 Skattekostnad
 Skattekostnad    -0,1 -0,1
     -0,1 -0,1
Not 15 Investeringsutgifter
 Immateriella anläggningstillgångar  -0,1  -0,1 
 Materiella anläggningstillgångar  -161,2 -156,8 -162,8 -159,3
 Finansiella anläggningstillgångar  -0,1 -43,7 -0,1 -43,7
 Återinvesterad avkastning pensionsförvaltning  -4,0 -3,9 -4,0 -3,9
   -165,4 -204,4 -167,0 -206,9
Not 16 Investeringsinkomster
 Försäljning av materiella anläggningstillgångar  2,2 0,6 2,2 0,6
 Övrig minskning av materiella anläggningstillgångar  0,1 0,6 -0,1 0,6
   2,3 1,2 2,1 1,2
Not 17 Förändring av låneskulden
 Amortering av upptagna lån  -20,0  -25,0  
 Nyupptagna lån  110,0 60,0 110,0 60,0
   90,0 60,0 85,0 60,0
Not 18 Investeringsbidrag
 Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar  7,1 0,6 7,1 0,6
 Gatukostnadsersättning  28,3 6,5 28,3 6,5
   35,4 7,1 35,4 7,1
Not 19 Förändring av övriga långfristiga skulder
 Periodisering av VA-anslutningsavgifter  4,0 9,9 4,0 9,9
 Minskning leasingskuld  -0,2 -0,5 -0,2 -0,5
 Checkkredit   9,9  9,9
   3,8 19,3 3,8 19,3

  Kommunen Sammanställd redovisning
Mnkr   2010 2011 2010 2011
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  Kommunen Sammanställd redovisning
Mnkr   2010 2011 2010 2011

Not 20 Förändring av övriga långfristiga fordringar
 Avyttring revers Kraftringen AB   42,2  42,2
 Övrigt   0,1  0,1
   0,0 42,3 0,0 42,3
Not 21 Immateriella anläggningstillgångar      
 Anskaffningsvärde  3,5  3,5 
 Ackumulerade avskrivningar  -3,5  -3,5
 Utgående bokfört värde  0,0 0,0 0,0 0,0

Not 22 Mark, byggnader, tekniska anläggningar      
 Markreserv      
 Anskaffningsvärde  20,3 20,3 22,4 22,6
 Ackumulerade avskrivningar      
 Utgående bokfört värde  20,3 20,3 22,4 22,6
 
 Verksamhetsfastigheter      
 Anskaffningsvärde  766,3 853,5 869,8 957,5
 Ackumulerade avskrivningar  -218,0 -243,9 -247,5 -275,9
 Utgående bokfört värde  548,3 609,6 622,3 681,6

 Fastigheter för affärsverksamhet      
 Anskaffningsvärde  224,4 237,1 224,4 237,1
 Ackumulerade avskrivningar  -76,5 -82,3 -76,5 -82,3
 Utgående bokfört värde  147,9 154,8 147,9 154,8

 Publika fastigheter      
 Anskaffningsvärde  353,2 396,2 353,2 396,2
 Ackumulerade avskrivningar  -82,1 -93,4 -82,1 -93,4
 Utgående bokfört värde  271,1 302,8 271,1 302,8
 
 Fastigheter för annan verksamhet      
 Anskaffningsvärde  14,0 19,1 14,4 19,1
 Ackumulerade avskrivningar  -3,9 -4,0 -3,9 -4,0
 Utgående bokfört värde  10,1 15,1 10,5 15,1

 Övriga fastigheter      
 Anskaffningsvärde  0,7 0,7 0,7 0,7
 Ackumulerade avskrivningar  -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
 Utgående bokfört värde  0,3 0,3 0,3 0,3
       
 varav Investeringar under tvist  0,0 0,0 0,0 0,0
       
 Linjär avskrivning samt avskrivningstid för fastigheter 10 - 50 år.     
 Diff mellan not 22 och 23 jmf med redov 0,6 mnkr beror på 
 pågående investering i annan fastighet (not 120)
  Summa 998,0 1 102,9 1 074,5 1 177,2

Not 23 Maskiner och inventarier
 Anskaffningsvärde  114,6 71,3 114,8 71,0
 Ackumulerade avskrivningar  -87,9 -43,4 -88,0 -43,2
 Utgående bokfört värde  26,7 27,9 26,8 27,8
      
2011 togs en ny anläggningsmodul i bruk. Äldre avskrivna maskiner och inventarier som ej längre är 
i bruk har ej lästs in i den nya modulen. Därav de sänkta bruttovärdena.     
     
 Finansiella leasingavtal      
 Anskaffningsvärde  1,9 0,7 1,9 0,7
 Ackumulerade avskrivningar  -1,2 -0,6 -1,2 -0,6
 Utgående bokfört värde  0,7 0,1 0,7 0,1

  Summa 27,4 28,0 27,5 27,9

Linjär avskrivning samt avskrivningstid för maskiner och inventarier 3 - 20 år.    
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  Kommunen Sammanställd redovisning
Mnkr   2010 2011 2010 2011

Not 24 Finansiella anläggningstsillgångar
  antal à nominellt värde     
 Aktier i dotterföretag
 Lomma Servicebostäder AB 6 600 à 1000 6,6 6,6   
 Lomma Uthyrningsfastigheter AB 1000 á 1 000 1,5 1,5   
 Lomma Varmbadhus AB   1 000 à 1 000 1,0 1,0   
   9,1 9,1 0,0 0,0
 Övriga aktier och andelar       
 Sydvatten AB  10,3 10,3 10,3 10,3
 Kraftringen AB   42,2  42,2
 Övriga aktier  2,2 2,2 1,0 1,2
 Bostadsrätter  7,9 9,5 7,9 9,5
 Övriga andelar  0,5 0,5 0,5 0,5
   20,9 64,7 19,7 63,7
 Förlagsbevis      
 Lån till Kommuninvest  2,5 2,5 2,5 2,5
       
Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital.      
Kommuninvest ekonomiska förening har därefter beslutat om insatsemission om 0,0 mnkr för Lomma kommun. 
Lomma Kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomiska förening uppgick 2011-12-31 till 0,7 mnkr.   
    
 Långfristiga fordringar      
 Kraftringen AB  42,3  42,3  
 Övriga långfristiga fordringar  0,3 0,3 0,3 0,3
   42,6 0,3 42,6 0,3
 Pensionsförvaltning      
 Likvida medel      
 Aktier, svenska  61,1 74,4 61,1 74,4
 Aktier, utländska  30,8 18,6 30,8 18,6
 Räntebärande  värdepapper, svenska  120,0 122,7 120,0 122,7
 Orealiserade valutaförluster  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
   211,7 215,5 211,7 215,5
  Summa 286,8 292,1 276,5 282,0
       
 Marknadsvärdet på pensionsförvaltning:  229,1 221,7   
 varav aktier  106,3 92,9  
 varav räntebärande värdepapper  122,8 128,8   
 
Not 25 Förråd och exploateringar
 Upparbetade exploateringsinkomster  -47,5 -47,5 -47,5 -47,5
 Upparbetade exploateringsutgifter  59,2 53,4 59,2 53,4
   11,7 5,9 11,7 5,9
Not 26 Kortfristiga fordringar
 Kundfordringar  9,9 8,5 10,4 8,5
 Statsbidragsfordringar  0,1 0,2 0,1 0,2
 Upplupna skatteintäkter  5,4 28,2 5,4 28,2
 Förutbetalda kostnader  12,4 16,9 10,0 14,1
 Upplupna intäkter  3,0 6,9 3,0 6,9
 Övriga interimsfordringar  1,3 5,2 1,3 5,2
 Momsfordran  13,6 12,1 13,6 12,1
 Skattekonto/skattefordran   6,9  7,1
 Fordran koncernbolag  0,3 0,4 0,3 0,4
 Övriga fordringar  5,0 3,4 5,0 3,4
   51,0 88,7 49,1 86,1
Not 27 Kortfristiga placeringar
 Fasträntekonto - företag  35,1  35,1

Not 28 Kassa och bank
 Bank:koncernkonto  18,4 5,1 18,4 5,1
 Kassa, bank, övrigt  4,3 4,3 7,9 6,0
   22,7 9,4 26,3 11,1 
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  Kommunen Sammanställd redovisning
Mnkr   2010 2011 2010 2011

Not 29 Eget kapital
 Ingående eget kapital enligt fastställd BR  873,1 916,0 872,1 916,5
 Justering ingående eget kapital     0,2
 Ingående eget kapital ej tidigare konsoliderade bolag    1,6  
 Årets resultat  42,9 17,9 42,8 17,9
 Utgående eget kapital  916,0 933,9 916,5 934,6 
 
 Eget kapital består av:      
 VA resultatregleringsfond  -3,4 -3,5   
 Renhållning resultatregleringsfond  5,1 4,9   
 Hamnverksamhet resultatregleringsfond  -3,7 -5,5   
 Övrigt eget kapital  917,9 938,0   
   915,9 933,9   
  
 Det balanserade resultatet i VA-verksamheten har justerats med 2,2 mnkr motsvarande resultatet för VA-
  verksamheten för år 2008, -3,5 mnkr,  reducerat med positivt resultat 2010, 1,3 mnkr. Enligt den så kallade treårsregeln
 skall detta underskott täckas av skattekollektivet. Det ackumulerade underskottet har reglerats  genom en justering 
 av det egna kapitalet mellan VA-verksamhetens balansräkning och kommunens balansräkning   
       
 
Not 30 Avsatt till pensioner
 Ingående avsättning  14,0 13,7 14,0 13,7
 Pensionsutbetalningar  -2,4 -2,1 -2,4 -2,1
 Nyintjänad pension  0,1 3,4 0,1 3,4
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar  0,2 1,0 0,2 1,0
 Förändring av löneskatt  -0,1 0,3 -0,1 0,3
 Övrigt  1,9 -1,0 1,9 -1,0
 Utgående avsättning  13,7 15,3 13,7 15,3 
       
     
 Överskottsmedel i försäkringen  0,5 0,5 0,5 0,5
 Aktualiseringsgrad  95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 
       
 Visstidsförordnanden      
 Antal      
 Politiker  3 2 3 2
 Tjänstemän  0 0 0 0
       
     
 Lomma kommun har inga anställda med särskilt visstidsförordnande och därför inga förpliktelser  om så kallad 
 visstidspension avseende anställd personal. Däremot omfattas kommunstyrelsens ordförande och minoritets-
 företrädaren av pensionsreglemente för förtroendemän (PRF-KL) i vilket rätt till visstidspension ingår. 
 Visstidspension utbetalas fram till tidpunkten för ålderspension. För att erhålla full visstidspension krävs 12 års 
 pensionsgrundande tid.      
     
Not 31 Långfristiga skulder
 Checkkredit   9,9  9,9
 Långfristiga lån, kommunen  260,0 320,0 260,0 320,0
 Periodisering av VA-anslutningsavgifter  13,7 23,6 13,7 23,6
 Långfristig leasingskuld  0,6 0,1 0,6 0,1
 Långfristiga lån, LSAB    66,0 66,0
 Investeringsbidrag  35,0 41,2 35,0 41,2
   309,3 394,8 375,3 460,8
 Förutbetalda intäkter som regleras över flera år :      
    
 Investeringsbidrag  7,0 7,5   
 återstående antal år (vägt snitt)  30 30   
 Gatukostnadsersättningar  28,0 33,7   
 återstående antal år (vägt snitt)  33 33   
 Anslutningsavgifter  13,7 23,6   
 återstående antal år (vägt snitt)  33 33 
   48,7 64,8   
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  Kommunen Sammanställd redovisning
Mnkr   2010 2011 2010 2011

Not 32 Kortfristiga skulder
 Leverantörsskulder  72,8 72,3 73,1 73,1
 Skatteskuld  15,5  15,5 
 Momsskuld SKM  0,9 0,6 0,9 0,7
 Övertidsskuld  1,4 1,8 1,4 1,8
 Semesterskuld  21,1 21,7 21,1 21,7
 Övriga upplupna löner  0,1 2,2 0,1 2,2
 PO semesterskuld, övertid, övriga upplupna kostnader 10,1 10,3 10,1 10,3 
 Arbetsgivaravgifter  10,3 9,4 10,3 9,4
 Lön timanställda, övertid december   2,8 0,7 2,8 0,7
 Upplupna kostnader  22,0 17,9 22,9 18,6
 Förutbetalda intäkter  4,7 4,1 4,7 4,1
 Övriga interimsskulder  1,0 6,5 1,0 6,5
 Personalens källskatt  8,8 7,8 8,8 7,8
 Kortfristig del av långfristiga lån  0,1 0,1 0,1 0,1
 Avgiftsbestämd ålderspension  16,3 16,9 16,3 16,9
 Beräknad löneskatt avgiftsbestämd ålderspension  4,2 4,6 4,2 4,6
 Skuld till koncernbolag   5,1  0,0
 Övriga kortfristiga skulder  1,5 1,0 2,0 1,0
   193,6 183,0 195,3 179,5

Not 33 Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR
 Ansvarsförbindelse beräknad av KPA  303,0 336,1 303,0 336,1
 Beräknad löneskatt  73,5 81,4 73,5 81,4
   376,5 417,5 376,5 417,5
 
För 2011 ingår i ansvarsförbindelsen även förtroendevalda inkl löneskatt med 0,6 mnkr

Not 34 Ansvars- och borgensförbindelser
 Lomma Servicebostäder AB  66,0 66,0   
  Delsumma dotterföretag: 66,0 66,0   
 
 Kraftringen AB, regressåtagande mot Lunds kommun  0,3 0,3 0,3 0,3
 Företagshälsan Arlöv-Lomma AB  2,4 2,5 2,4 2,5
 Sydvatten AB  22,6 22,6 22,6 22,6
 Malmöregionens avlopp AB, ABMA  1,6 1,6 1,6 1,6
 Sydvästra Skåne Avfalls AB  2,6 2,8 2,6 2,8
  Kommunala bolag totalt: 95,5 95,8 29,5 29,8
 Kommunalt förlustansvar egnahem  0,2 0,1 0,2 0,1
 Habo Golf AB  5,9 5,9 5,9 5,9
 Lommabuktens Seglarklubb  1,3 1,3 2,8 2,8
 Föreningen Bjärreds saltsjöbad kallbadhus  1,5 1,5 1,5 1,5
 Lomma Ridklubb  0,5 0,5 0,5 0,5
  Summa borgensåtaganden: 104,9 105,1 40,4 40,6
 Leasingåtaganden   58,3 41,6 17,3 12,5
   163,2 146,7 57,7 53,1
 
 Borgensförluster under året  0,0 0,0 0,0 0,0
      
Leasingavgifter avseende inventarier, maskiner och långsiktiga hyresavtal har redovisats som operationella leasingavtal. Kommunens 
operationella leasingavgifter för året uppgår till 19,2 mnkr därav 10,2 mnkr avser långsiktiga hyresavtal.  Av framtida leasingavgifter 
förfaller 17,1 mnkr ( 8,9 mnkr avseende hyreasavtal) inom ett år. Inom perioden senare än ett år men inom fem år uppgår leasingav-
gifterna till 19,8 mnkr (15,5 mnkr avseende hyresavtal) och 4,6 mnkr (4,6 mnkr avseende hyresavtal) senare än fem år.   
       
Solidarisk borgen Kommuninvest
Lomma kommun har i april 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige  AB:s samtliga närvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbin-
delser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan med-
lemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 
till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av  Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskom-
munernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening.  Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lomma kommuns ansvar 
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 224 781,5 mnkr 
och totala tillgångar till 223 342,7 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 497,6 mnkr och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 494,4 mnkr.      
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Ny lag om allmänna vattentjänster trädde i kraft i januari 2007. 
I lagen finns bland annat bestämmelser om att verksamheten 
skall redovisas särskiljd från övriga verksamheter med egen re-
sultat- och balansräkning.

 Nyckeltal

 2010 2011
Antal abonnemang 6 069 6 202
Omsättning, mnkr 34,5 39,4
Nettoinvesteringar mnkr 11,9 16,8
Resultat efter finansiella poster, mnkr 1,3 -2,3
Balansomslutning 144,2 166,0
Antal anställda 14 17

Årets händelser
Ny VA-taxa beslutades under 2011 och gäller från och med 
2012. I den nya taxan kommer avgift för dagvatten och spillvat-
ten att tas ut var för sig.

Avtal om fördelning av kostnader vid flytt av pumpstation C mel-
lan Lomma Kommun och ABMA blev klart under 2011. Under 
2012 kommer projekteringen av den nya pumpstationen att göras

Under 2011 har anläggningspersonal som tidigare tillhört avdel-
ningen för gata och park gått över till VA-enhetens organisation.

Ekonomi
Efter periodisering av anläggningsavgifter uppgår årets resultat 
till -2,3 mnkr. Verksamhetens ackumulerade underskott uppgår 
till -3,4 mnkr efter justering enligt den så kallade treårsregeln.

VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHET
Underskottet beror främst på:
• Ökade kostnader för återställning av gatubeläggningar då 

asfaltering från tidigare år släpat efter.
• Ökade mängder slam transporterades bort och omhän-

dertogs
• Översvämningsärenden från tidigare år slutreglerades un-

der året
• Ökade personalkostnader i samband med omorganisation 

och överlappning vid pensionsavgångar. 

Framtid
Behov finns av ombyggnad av dagvatten-nätet i Bjärred för att 
kunna ta hand om fler fastigheters dagvatten i området. Un-
der 2012 påbörjas detta med utbyggnad av dagvattenledning 
i Öresundsvägen.

Sydvatten har beslutat om en höjd avgift för 2012 vilket inne-
bär en ökning av den fasta avgiften med ca 800 tkr.

En ansökan om nytt tillstånd från länsstyrelsen för Borgeby re-
ningsverk kommer att påbörjas under 2012. Ansökan görs dels 
för att reningsverket idag ligger nära gränsen för den mängd 
förorening som får tas emot enligt befintligt tillstånd och dels 
för att klara den ökning som sker när planerna på utbyggnad 
av Bjärred förverkligas.

Under de kommande åren finns behov av att modernisera samt 
bygga ut Borgeby reningsverk för att klara framtida reningsbehov.

 Resultaträkning, VA-verksamhet

  Bokslut Bokslut Budget
Mnkr  2010 2011 2011
  
Verksamhetens intäkter   34,5 35,6 34,7
därav externa Not 1 33,5 33,3 32,4
därav interna  1,0 2,3 2,3
Verksamhetens kostnader   -23,7 -29,3 -26,7
därav externa  -22,1 -27,4 -24,9
därav interna Not 2 -1,6 -1,9 -1,8
Av- och nedskrivningar Not 3 -4,9 -4,2 -3,7
    
Verksamhetens nettokostnader  5,9 2,1 4,3

Finansiella intäkter  0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader Not 4 -4,6 -4,4 -4,7
    
Resultat före extraordinära poster  1,3 -2,3 -0,4

Årets resultat  1,3 -2,3 -0,4
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 Balansräkning, VA-verksamhet

  Bokslut Bokslut
Mnkr  2010 2011

TILLGÅNGAR
IImmateriella anläggningstillgångar Not 5 0,0 0,0
Materiella anläggningstillgångar  118,8 130,6
 därav mark, byggnader, tekn anläggningar  Not 6 117,9 130,0
  maskiner och inventarier  Not 7 0,9 0,6
Finansiella anläggningstillgångar Not 8 10,3 10,3
Summa anläggningstillgångar  129,1 140,9
   
Kortfristiga fordringar Not 9 15,1 25,1
Summa omsättningstillgångar  15,1 25,1

SUMMA TILLGÅNGAR  144,2 166,0
   
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
Eget kapital Not 10 -3,4 -3,5
 därav årets resultat  1,3 -2,3
 därav justering enligt treårsregeln  3,2 2,2
   
Avsättningar  0,0 0,0
   
Långfristiga skulder Not 11 142,8 164,5
Kortfristiga skulder Not 12 4,8 5,0
Summa skulder  147,6 169,5
 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  144,2 166,0
 
Ställda panter  Inga Inga
Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR Not 13 4,1 6,3
Övriga ansvars- och borgensförbindelser   
Beviljad checkräkningskredit

 Notor, VA-verksamhet    

Mnkr   2010 2011

Not 1 Verksamhetens externa intäkter   
 Brukningsavgifter  31,5 32,7
 Anläggningsavgifter  5,6 10,0
 Periodisering årets anläggningsavgifter  -4,1 -9,5
 Övriga externa intäkter  0,5 0,1
   33,5 33,3
Not 2 Interna kostnader   
 Följande principer har använts för fördelning av gemensamma kostnader  med annan verksamhet inom kommunen  
   
 Kostnader Nyckel  
 Teknisk nämnd, Teknisk förvaltningsadministration  Tid nedlagd på VA-ärenden -0,3 -0,2
 Centrala IT-system Antal PC -0,1 -0,1
 Internhyra Antal m2 -0,2 -0,6
 Företagshälsovård, växel, vaktmästeri, tryckeri,
 post, ekonomi- och lönesystem, försäkringar Uppskattad andel -0,1 -0,1
 Kommunövergripande funktioner t.ex ledning,  
 kansli, ekonomi och personal/lön % av lönesumma och bruttokostnad -0,8 -0,8
 Övriga interna tjänster Nedlagd tid -0,1 -0,1
   -1,6 -1,9
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Mnkr   2010 2011

Not 3 Avskrivningar enligt plan/Nedskrivningar    
 Immateriella anläggningstillgångar  -0,1 
 Inventarier och maskiner  -0,2 -0,3
 Fastigheter och anläggningar  -4,6 -4,7
 Överfört till skattefinansierad verksamhet (enskilda avlopp på landsbygd)  0,8
   -4,9 -4,2
Not 4 Finansiella kostnader   
 Räntor på lån  -4,6 -5,2
 Överfört till skattefinansierad verksamhet (enskilda avlopp på landsbygd)  0,8
   -4,6 -4,4 
Not 5 Immateriella anläggningstillgångar   
 Anskaffningsvärde  1,2
 Ackumulerade avskrivningar  -1,2
 Utgående bokfört värde  0,0 0,0 
    
Not 6 Mark, byggnader, tekn anläggningar   
 Fastigheter för affärsverksamhet   
 Anskaffningsvärde  181,1 203,5
 Ackumulerade avskrivningar  -68,5 -73,5
 Utgående bokfört värde  112,6 130,0 
   
Not 7 Maskiner och inventarier   
 Anskaffningsvärde  1,5 1,5
 Ackumulerade avskrivningar  -0,6 -0,9
 Utgående bokfört värde  0,9 0,6 
   
Not 8 Finansiella anläggningstillgångar   
 AB Sydvatten  10,3 10,3
   
Not 9 Kortfristiga fordringar   
 Kundfordringar  3,5 2,8
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1,2 1,5
 Kassa och bank  10,4 20,8
   15,1 25,1
Not 10 Eget kapital   
 Ingående eget kapital  -7,9 -3,4
 Årets förändring  4,5 -0,1
 Utgående eget kapital  -3,4 -3,5
    

Det balanserade resultatet i VA-verksamheten har justerats med 2,2 mnkr motsvarande resultatet för VA-verksamheten för 
år 2008, -3,5 mnkr, reducerat med positivt resultat 2010, 1,3 mnkr. Enligt den så kallade  treårsregeln skall detta underskott 
täckas av skattekollektivet. Det ackumulerade underskottet har reglerats  genom en justering av det egna kapitalet mellan 
VA-verksamhetens balansräkning och kommunens balansräkning   
  

Not 11  Långfristiga skulder    
 Långfristiga lån,  till kommunen  123,8 140,9
 Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter  13,7 23,6
   137,5 164,5
Not 12 Kortfristiga skulder   
 Leverantörsskulder  2,3 2,5
 Upplupna löner  0,3 0,4
 Personalens källskatt  0,1 0,1
 Arbetsgivaravgifter  0,1 0,2
 Avgiftsbestämda ålderspensionen inkl löneskatt  0,3 0,4
 Momsskuld  1,1 1,3
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  0,1 0,1
 Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter  0,5 0,0
   4,8 5,0
Not 13 Pensionsförpliktelser som inte upptagits i BR   
 Ansvarsförbindelse beräknad av KPA  3,3 5,1
 Beräknad löneskatt  0,8 1,2
   4,1 6,3
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:

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

Från och med 2010 tillämpas RKR 18 Redovisning av 
intäkter. Rekommendationen innebär att statsbidrag till 
anläggningstillgångar och anslutningsavgifter periodiseras 
över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Under redo-
visningen av investeringar (sid 74-75) finns uppgifter om 
beloppsstorleken på tidigare års investeringsbidrag.

Externredovisning
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på 
SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 
4.2  vilket innebär att intäkten periodiseras till det år då 
den beskattningsbara inkomsten intjänas av den skattskyl-
dige. Definitiv slutavräkning för år 2010 är skuldbokförd 
med 600 kronor/invånare och preliminär slutavräkning för 
år 2011 är intäktsbokförd med 727 kronor/invånare. 

Pensionsåtaganden bokförs enligt blandmodellen, vilket 
blandannat innebär att pensioner intjänade före 1998 inte 
tas upp som avsättning utan redovisas som ansvarsförbin-
delse inom linjen. Pensionsförmåner intjänade efter 1997 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Den intjä-
nade avgiftsbestämda ålderspensionen till arbetstagarna 
utbetalas medan den förmånsbestämda delen samt efter-
levandeskyddet försäkras bort och resterande del skuld-
bokförs. Pensionsåtagandena inkluderar även löneskatt 
med 24,26 %. Beräkningen av kommunens pensionsåta-
gande bygger på de förutsättningar som anges i RIPS 07.

SKL beslutade i september 2011 om ändrade ränteanta-
ganden i RIPS 07. Effekterna av den förändrade diskonte-
ringsräntan vid pensionsskuldsberäkningarna har beaktats 
i bokslutet, såväl i ansvarsförbindelse, resultaträkning som 
balansräkning.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett 
halvt prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt.

Investeringsbidrag, och gatukostnadsersättningar tas från 
och med 2010 upp som en förutbetald intäkt och periodi-
seras över anläggningens nytjandetid. Tidigare redovisades 

investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar så att de 
reducerade det bokförda värdet. Anslutningsavgifter till VA 
periodiseras sedan tidigare på motsvarande sätt.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den 
beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning base-
rat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På 
tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs 
inga avskrivningar.

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 
Fastigheter: 10-50 år
Maskiner o inventarier: 3-20 år

Kostnader för timanställda samt mer- och övertid avse-
ende december men som utbetalas i januari året därpå 
har periodiseras till rätt bokföringsår. 

Intäkter och kostnader för exploateringsverksamheten re-
dovisas löpande i resultaträkningen. Exploateringstillgång-
arna är bokförda som omsättningstillgångar.

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före-
kommer i not till respektive post i resultaträkningen.

I enlighet med RKR 15:1 redovisning av lånekostnader in-
går det inga lånekostnader i anskaffningsvärdet för investe-
ringar. Samtliga räntor för lån kostnadsförs.

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som 
finansiell anläggningstillgång. Portföljens förvaltning regleras 
i ett av fullmäktige antaget reglemente KF § 67/2006. Öv-
riga placeringsmedel är klassificerade som omsättningstill-
gångar. Samtliga placeringsmedel är värderade till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

Konsolideringsprinciper
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden och med hänsyn till specificering enligt 
proportionell konsolideringsmetod. Detta innebär att be-
lopp som inkluderas i den sammanställda redovisningens 
resultat- och balansräkning motsvara ägd andel i företaget 
och att således förvärvat eget kapital elimineras. 

Inga förändringar har skett under året i kommunkoncer-
nens sammansättning. Kommunkoncernens medlemmar 
och ägarandelar framgår av figur och text på sidan 5.

Driftredovisning
Kapitalkostnader beräknas enligt rak nominell metod. För 
år 2011 har förvaltningarna belastats med intern ränta på 
anläggningstillgångarna om 4,2 %.

Arbetsgivaravgifter med mera har interndebiterats förvalt-
ningarna i samband med löneredovisningen. Storleken på 
arbetsgivaravgiften överensstämmer med Sveriges Kom-
muner och Landstings rekommendationer.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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DRIFTREDOVISNING PER NÄMND

Tkr  Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse
  2009 2010 2011 2011

Kommunstyrelse Driftintäkter 30 422 29 123 29 091 27 614 1 477 1) 
 Driftkostnader -75 048 -71 815 -74 563 -73 796 -767 2)

 Nettokostnader -44 626 -42 692 -45 472 -46 182 710
 
Revision Driftintäkter 35 36 36 36 0
 Driftkostnader -796 -824 -871 -865 -6
 Nettokostnader -761 -788 -835 -829 -6
       
Valnämnd Driftintäkter 229 247 0 0 0
 Driftkostnader -345 -531 -13 -30 17
 Nettokostnader -116 -284 -13 -30 17
       
Överförmyndare Driftintäkter 37 152 341 0 341
 Driftkostnader -408 -503 -845 -546 -299
 Nettokostnader -371 -351 -504 -546 42
       
Socialnämnd Driftintäkter 76 182 80 323 85 199 78 274 6 925 3)

 Driftkostnader -278 234 -290 818 -317 769 -300 396 -17 373 4)

 Nettokostnader -202 052 -210 495 -232 570 -222 122 -10 448
       
Barn- och Driftintäkter 84 070 89 240 91 385 84 072 7 313
utbildningsnämnd Driftkostnader -554 887 -579 291 -607 794 -598 118 -9 676 5)

 Nettokostnader -470 817 -490 051 -516 409 -514 046 -2 363
       
Kultur- och Driftintäkter 8 624 8 761 9 931 9 508 423
fritidsnämnd Driftkostnader -58 098 -57 692 -64 917 -64 808 -109 6)

 Nettokostnader -49 474 -48 931 -54 986 -55 300 314
       
Teknisk nämnd Driftintäkter 176 370 186 266 207 808 195 260 12 548 7)

 Driftkostnader -238 241 -253 353 -281 404 -274 046 -7 358 8)

 Nettokostnader -61 871 -67 087 -73 596 -78 786 5 190
       
Miljö- och bygg- Driftintäkter 4 458 4 756 4 836 5 012 -176
nadsnämnd Driftkostnader -20 144 -21 630 -22 414 -21 949 -465
 Nettokostnader -15 686 -16 874 -17 578 -16 937 -641
       
TOTALT Driftintäkter 380 427 398 904 428 627 399 776 28 851
 Driftkostnader -1 226 201 -1 276 457 -1 370 590 -1 334 554 -36 036
 Nettokostnader -845 774 -877 553 -941 963 -934 778 -7 185

1) I driftintäkter ingår 2011: realisationsvinst 70 tkr   
2) I driftkostnader ingår 2009: realisationsförlust 331 tkr. 2010: realisationsförlust/utrangering 641 tkr.
3) I driftintäkter ingår 2011: realisationsvinst med 16 tkr      
4)  I driftkostnader ingår 2011: realisationsförlust 137 tkr              
5) I driftskostnader ingår 2010: realisationsförlust/utrangering 104 tkr. 
6) 2011: realisationsförlust/utrangering 79 tkr    
7)  I driftintäkter ingår  2009: exploateringsnetto 1 313 tkr, realisationsvinst 3 125 tkr.  2010: försäkringsersättning översvämningsska-

dor 3 600 tkr, realisationsvinst 1 253 tkr. 2011: realisationsvinst 1 615 tkr, exploateringsnetto 2 811 tkr.   
8) I driftkostnaderna ingår 2009: realisationsförlust 1 250 tkr, kostnad för avsättning översvämningsskador 5 670 tkr. 2010: återföring 

av avsättning översvämningsskador - 4 980 tkr, exploateringsnetto 2 498 tkr och realisationsförlust/utrangering 9 072 tkr. 2011: 
utrangering 279 tkr        
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Tkr   Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 
   2009 2010 2011 2011

Kommunstyrelsen samt Valnämnd,
Revision och Överförmyndare Driftnetto -45 874 -44 115 -46 824 -47 587 763 
Kommunövergripande verksamhet Driftnetto -45 874 -44 115 -46 824 -47 587 763 1)

       
Socialnämnden Driftnetto -202 052 -210 495 -232 570 -222 122 -10 448
därav Individ- och familjeomsorg Driftnetto -27 192 -26 220 -26 331 -26 472 141
därav LSS-verksamhet Driftnetto -28 459 -31 811 -37 918 -35 502 -2 416 2)

därav Hälsa vård och omsorg Driftnetto -146 401 -152 464 -168 321 -160 148 -8 173 3)

       
Barn- och utbildningsnämnd Driftnetto -470 817 -490 051 -516 409 -514 046 -2 363
därav För- och grundskoleverksamhet Driftnetto -381 766 -398 646 -423 133 -416 266 -6 867 4)

därav Gymnasieskola och vuxenutbildning Driftnetto -88 893 -91 656 -93 105 -97 364 4 259
därav Kostenhet Driftnetto -158 251 -171 -416 245
       
Kultur- och fritidsnämnd Driftnetto -49 474 -48 931 -54 986 -55 300 314
därav Fritidsverksamhet Driftnetto -27 081 -26 261 -31 446 -31 295 -151 5)

därav Kulturverksamhet Driftnetto -22 393 -22 670 -23 540 -24 005 465
       
Teknisk nämnd Driftnetto -61 871 -67 087 -73 596 -78 786 5 190
därav Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad Driftnetto -2 663 41 -5 961 -3 252 -2 709 6)

därav Teknisk verksamhet skattefinansierad Driftnetto -59 208 -67 128 -67 635 -75 534 7 899 7)

       
Miljö- och byggnadsnämnd Driftnetto -15 686 -16 874 -17 578 -16 937 -641
därav Miljö- och hälsoskyddsverksamhet Driftnetto -1 708 -2 704 -3 032 -2 999 -33
därav Plan- och byggverksamhet Driftnetto -6 066 -5 419 -5 668 -5 049 -619
därav Räddningstjänst Driftnetto -7 912 -8 751 -8 878 -8 889 11
       
Totalt  Driftnetto -845 774 -877 553 -941 963 -934 778 -7 185

1) I driftnetto ingår 2009: realisationsförlust 331 tkr. 2010: realisationsförlust/utrangering 641 tkr. 2011: realisationsvinst 70 tkr.  
2) I driftnetto ingår 2011: realisationsvinst 16 tkr.   3)  I driftnetto ingår 2011: realisationsförlust/utrangering 137 tkr.  4) I driftnetto 
ingår 2010: realisationsförlust/utrangering 37 tkr.  5)  I driftnetto ingår 2010: realisationsförlust/utrangering 67 tkr. 2011: realisations-
förlust/utrangering 79 tkr.  6) I driftnetto ingår 2009: kostnad för avsättning översvämningsskador 567 tkr. 2010: försäkringsersättning 
översvämningsskador 360 tkr, återföring av avsättning översvämningsskador 498 tkr, realisationsförlust/utrangering 307 tkr.  7) I drift-
netto ingår  2009: exploateringsnetto 1 313 tkr, realisationsvinst  3 125 tkr, realisationsförlust 1 250 tkr, kostnad för avsättning över-
svämningsskador 5 103 tkr. 2010: försäkringsersättning översvämningsskador 3 240 tkr, återföring av avsättning översvämningsskador 
4 482 tkr, realisationsförlust/utrangering 8 765 tkr, exploateringsnetto - 2 498 tkr, realisationsvinst 1 253 tkr. 2011: exploateringsnetto 
2 811 tkr, realisationsvinst 1 615 tkr, realisationsförlust/utrangering 279 tkr.

DRIFTREDOVISNING, KF-VERKSAMHET

 Specifikation av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogandemedel

Tkr Budget Fördelat Återstår

Tillväxtpost tekniska nämnden 2 466 0 2 466
Resultatöverföringar 2 000 2 000 0
Summa kommunfullmäktiges förfogande 4 466 2 000 2 466
    
Väder och vind 2 195 1 350 845
Åtgärder enligt naturmiljöprogram medmera 795 200 595
Löneökningar 12 522 9 896 2 626
Omstrukturering 3 500 3 500 0
E-tjänster 1 000 1 000 0
Räddningstjänst 350 350 0
Akut eftersatt underhåll fastigheter 20 500 20 400 100
Övrigt oförutsett 1 147 -1 253 2 400 *
Summa kommunstyrelsens förfogande 42 009 35 443 6 566
    
Totalt 46 475 37 443 9 032 

* Efter avstämning av tillväxtposten har kommunstyrelsen tillfört 1 972 tkr till KS förfogande, övrigt oförutsett   
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INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 
 2009 2010 2011 2011
  
Kommunstyrelse 1 325 3 477 1 469 1 751 282
Socialnämnd 2 453 590 1 503 1 747 244
Barn- och utbildningsnämnd 2 590 1 792 2 746 2 931 185
Kultur- och fritidsnämnd 608 671 1 306 1 288 -18
Teknisk nämnd 180 744 154 954 151 216 206 289 55 073
Miljö- och byggnadsnämnd 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
     
SUMMA  187 720 161 484 158 240 214 006 55 766

Tkr Utfall Budget Ack utfall Ack budget Ack. Avvik     Status
 2011 2011 tom 2011 tom 2011  
      
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET      
      
Teknisk nämnd, större investeringar inom :       
Detaljplan Brohus 888 0 2 827 1 939 -888  P
Detaljplan Centrumtorget 1 048 500 6 387 5 839 -548  P
Detaljplan Hamntorget 10 400 39 700 40 090 390  P
Detaljplan Sandstensgatan 94 0 101 7 -94  P
Detaljplan Strandfuret m.m. 0 500 1 406 1 906 500  P
Detaljplan Trollskogen 8 853 8 475 16 645 16 267 -378  P
Detaljplan övriga 5 043 2 179 12 973 10 109 -2 864  A
Detaljplan Hans Hanssons gård 0 300 0 300 300  A
Detaljplan Huvudgatusystemet 7 170 200 38 279 31 309 -6 970 * P
Öppningsbar GC-bro vid Fladängen 0 1 571 429 2 000 1 571  A
Summa investeringar inom detaljplaneområden 23 105 14 125 118 747 109 766 -8 981  
       
Teknisk nämnd, övriga större investeringar :       
Alléskolan 487 1 508 107 579 108 600 1 021  A
Fladängskolan 42 082 40 668 58 414 57 000 -1 414  P
Flyktingbostäder 3 527 3 650 6 876 7 000 124  A
Brohus förskola 15 071 14 599 24 472 24 000 -472  A
Idrottshall Borgeby 3 160 2 722 31 069 30 632 -438  A
Skolbyggnad Montessori Bjerred 10 619 17 232 38 136 44 749 6 613  A
Strandstråk inkl. erosionsskydd 1 130 1 636 6 582 7 088 506  P
Östra Habo idrottsplats 0 650 0 650 650  A
Bjärehovskolan, yttervägg 1 942 1 578 2 364 2 000 -364  A

INVESTERINGSREDOVISNING, PROJEKT
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Tkr Utfall Budget Ack utfall Ack budget Ack. Avvik     Status
 2011 2011 tom 2011 tom 2011  

Ventilationsåtgärder Pilängskolan, byggnad M 33 1 700 33 1 700 1 667  F
Strandcafé /LBWS 2 496 7 486 3 010 8 000 4 990  F
Energisparåtgärder / energiplan 2 715 10 444 5 310 13 039 7 729  P
Upprustning av Lomma idrottsplats 1 882 7 265 3 117 8 500 5 383  P
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtg. S Västkustv. 0 1 221 279 1 500 1 221  P
Åtgärder mot översvämningar 62 2 600 62 2 600 2 538  P
Utökat brandskydd 29 1 875 29 1 875 1 846  P
Kommunhuset, gamla delen, ny ventilation 239 1 200 239 1 200 961  P
Havsblick ombyggnad av befintligt kök  794 3 700 794 3 700 2 906  P
GC-väg Bjärred-Lund 11 0 11 0 -11  F
Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred 275 0 275 0 -275  F
Diverse Borgeby Slott, inkl. vämeanläggning 319 2 635 384 2 700 2 316  A
N:a kommundelen klassrum / fritidshem + 
Kapacitetsförstärkning TN 2 838 3 654 4 184 5 000 816  A
Vårdboende, 36 lgh, inkl. personallokaler 299 5 000 299 5 000 4 701  P
Karstorpskolan S, nybyggnad inkl. matsal 659 5 000 659 5 000 4 341  P
Förskola / paviljonger / påbyggnad Bjärehov 20 2 000 20 2 000 1 980  P
Förskola / paviljonger 4 avdelningar vid LBTK 1 987 3 500 1 987 3 500 1 513  P
Rutsborgskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal 1 052 3 000 1 052 3 000 1 948  P
Bjärehov, nybyggnad inkl. matsal 117 6 000 117 6 000 5 883  P
Inköp av Bjärred 14:9 3 250 3 200 3 250 3 200 -50  A
Idrottshall södra kommundelen (inkl. ridåvägg) 46 0 46 0 -46  F
Trafiklösning vid Brohus / Slättängsdammarna 17 0 17 0 -17  F
Brohus, förstärkning av bro över Höje å 59 0 59 0 -59  F
Alfredshällskolan klassrum / fritidshem 84 1 000 84 1 000 916  F
Slutredovisade projekt / godkända avvikelser (KF § 102/11) 0 -652 0 -652 -652  A
Summa teknisk nämnd,  övriga större investeringar 97 300 156 071 300 808 359 580 58 772  
       
Övriga nämnder, större investeringar :       
Nytt telefonisystem 108 102 2 693 2 687 -6  A
Borgeby idrottshall, utrustning / inredning 525 560 965 1 000 35  A
Fladängskolan, inventarier 80 0 80 0 -80  P
Summa övriga nämnder, större investeringar 713 662 3 738 3 687 -51  
       
Mindre investeringar       
Mindre investeringar, tekniska nämnden, övriga 13 742 14 511 13 742 14 511 769  A
Mindre investeringar, övriga nämnder 6 312 7 055 6 312 7 055 743  A
Summa mindre investeringar 20 054 21 566 20 054 21 566 1 512  
       
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 141 173 192 424 443 347 494 599 51 253  
       
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET       
       
Investeringar Vatten och avlopp 16 830 12 791 16 830 12 791 -4 039  A
Summa vatten och avlopp 16 830 12 791 16 830 12 791 -4 039  
       
Kaj / muddring Höje å 138 5 901 237 6 000 5 763  A
Övriga investeringar hamnverksamhet 100 2 890 100 2 890 2 790  A
Summa hamn 238 8 791 337 8 890 8 553  
       
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 17 067 21 582 17 167 21 681 4 514  
       
TOTAL  INVESTERINGSREDOVISNING 158 240 214 006 460 514 516 280 55 766  

* Har finansierats av gatukostnadsersättningar, 6 479 tkr, redovisade på annan plats.
Status: Förberedelser / Pågår / Avslutat      
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EXPLOATERINGSREDOVISNING

Tkr Budget Ingående balans 2011 Utfall 2011 Utgående balans 2011 Resultat-
Projekt 2011 Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto fört 2011 Anm

3304 Dp Flädie skola   -585 -585  585 585    -585 A
3309 Dp Område 
 Rutsborgsvägen  88 -567 -479  -72 -72 88 -639 -551  P
3310 Dp Borgeby 16:12 
 verksamhetsområde 720  -6 693 -6 693  3 525 3 525  -3 168 -3 168  P
3311 Dp Ljunghuset   191 191  -191 -191    191 A
3312 Ö Borgeby etapp 2   -1 032 -1 032     -1 032 -1 032  V
3314 Dp Bjärred 48:1 
 Saltsjöbaden   -28 -28  28 28    -28 A
3315 Dp Larssons Mekaniska  60 -60     60 -60   
3318 Dp Borgeby 17:85 
 Rutsborgskolan   -220 -220  145 145  -75 -75 -145 V
3319 Dp Lervik/Östervång 
 del av   86 86  -86 -86    893 A
3322 Dp Lomma 25:5 
 Hamnen västra  47 111 -46 348 763 200  200 47 311 -46 348 963 713 P
3329 Dp Bjärred 30:12 mfl
 Idrottsvägen   50 50  -50 -50    50 A
3331 Dp Lomma Hamn 
 å-kvarteren           -400 A
3334 Dp Hamntorget -100  1 408 1 408  -321 -321  1 086 1 086 272 P
3335 Dp Kanalkvarteret -125  -14 -14  -86 -86  -100 -100  P
3338 Dp Hans Hanssons gård   -1 452 -1 452  1 652 1 652  200 200 2 731 P
3340 Nians verksamhets-
 område  265 -875 -610 -265 975 710  100 100 92 P
3342 Dp Trollskogen   85 85  15 15  100 100 -443 P
3343 Dp Brohus -125  1 022 1 022  -15 -15  1 006 1 006  P
3344 Dp Strandfuret -125  306 306  -43 -43  262 262  P
3345 Dp Sandstensgatan -100  -3 087 -3 087  2 515 2 515  -572 -572 -218 P
3350 Dp Fjelie 3:8 m.fl. -80  -1 051 -1 051  -3 -3  -1 054 -1 054  P
3353 DP Stationsområdet   -48 -48  48 48    -48 A
3356 DP Fäladsmarken -600  1 000 1 000  -32 -32  968 968  P
3359 Dp Trädgårdstaden -125  -194 -194  -294 -294  -488 -488  P
3360 Dp Centrumtorget 
 och Zooaffären -200  -957 -957  159 159  -798 -798 -342 P
3361 Dp Golfbanan 
 Stora Habo 1:6   -19 -19  -30 -30  -49 -49  P
3365 Dp Pråmlyckan, 
 Lomma 22:11      -55 -55  -55 -55 -243 P
3366 Dp Lomma 33:37 mfl, 
 Havsblick      -2 517 -2 517  -2 517 -2 517  P
3370 DP Statoil Lomma 
 26:10      -12 -12  -12 -12  P
3371 DP Långa Längan Del av 
 Önnerup 10:6      -6 -6  -6 -6  P
3372 Dp Blå Caféet Dekl av 
 Alnarp 1:57      100 100  100 100 384 P
3373 Dp Alnarpsv- Björnbärs-
 gatan Del av Vinstorp 40:1 -500          -9 P
6175 Planprogram Pråmlyckan   -188 -188     -188 -188  
7001 Försäljning av Borgeby slott           -54 P
Totalt  -1 360 47 524 -59 271 -11 747 -65 5 933 5 868 47 459 -53 338 -5 878 2 811 
           
 Anm. P=pågående/alternativt under förberedelse, A= avslutat. Dp = detaljplan, V = vilande



77

RÄ
KE

N
SK

A
PE

RN
A

Lokala styrnyckeltal
Balansnivå: Beräknas genom att dividera samtliga intäk-
ter med samtliga kostnader. Generella statsbidrag och 
utjämning räknas i detta fallet alltid på intäktssidan. Målet 
är att kvoten skall uppgå till minst 101,0, det vill säga 
intäkterna ska överstiga kostnaderna med minst 1,0 %.

Konsolidering: Verkligt eget kapital ska vid utgången av 
mandatperioden överstiga eget kapital 2010-12-31, upp-
räknat med nettoprisindex. 

Skuldernas andel av skatteintäkterna: Beräknas genom 
att samtliga skulder, exklusive skulder avseende investe-
ringar i avgiftsfinansierad verksamhet, plus avsättningar 
plus ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelserna 
minus pensionsförvaltningen divideras med skatteintäk-
terna. Kvoten skall uppgå till högst 71 %.

Andel avsatta medel i pensionsförvaltning i förhållande  
till pensionsåtaganden: Beräknas genom att avsatta 
medel i pensionsförvaltningen divideras med summan 
av avsatt till pensioner och de pensionsförpliktelser som 
redovisas som ansvarsförbindelse. Målet är att kvoten 
mellan avsättning och skuld skall uppgå till lägst 50 %.

Borgensförbindelser: vid utgången av mandatperioden 
2014-12-31 ska samtliga borgensförbindelser, exklusive 
borgen för helägda kommunala bolag, inte överstiga ni-
vån per 2010-12-31.

Övrigt
Avsättningar: Avsättning är en förpliktelse som på ba-
lansdagen är säker eller sannolik till sin förekomst men, 
till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller till den 
tidpunkt den skall infrias.

Eget kapital: Är skillnaden mellan skulder/avsättningar 
och tillgångar.

Finansiella intäkter: Intäkter som kommer från place-
rade medel, till exempel ränta på bankkonto och intäkter 
genererade av pensionsförvaltningen.

Finansiella kostnader: Består främst av kostnader som 
kommer från upplåning och kostnader i pensionsförvalt-
ningen.

Finansnetto: Finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

Generella statsbidrag: Statsbidrag som inte är riktade till 
någon speciell verksamhet.

Justerat eget kapital: Beräknas i bolagen som eget kapi-
tal plus 73,7 % av obeskattade reserver.

Kapitalkostnader: Består av två olika delar, avskrivningar 
och intern ränta.

Kassaflödesanalys: Beskriver hur likvida medel föränd-
rats under året genom den löpande verksamheten, in-
vesteringsverksamheten och finansieringsverksamheten.

Kortfristiga skulder respektive fordringar: är sådana 
som förfaller under det närmaste året.

Långfristiga skulder respektive fordringar: är sådana 
som förfaller efter mer än ett år.

Nettoinvestering: Årets investeringsutgifter minus inves-
teringsbidrag.

Räntabilitet på eget kapital: Beräknas i bola-gen som 
resultat efter finansiella poster minus skatt (även latent) 
dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital. Med 
genomsnittligt avses snittet av ingående och utgående 
balans.

Räntabilitet på totalt kapital: Beräknas i bo-lagen som 
resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 
dividerat med genomsnittlig balansomslutning.

Räntebidragsberoende: Beräknas i fastighetsbolaget 
som räntebidrag dividerat med hyresintäkter bostäder 
plus räntebidrag. Ger en bild av hur stor andel som inte 
består av hyra från hyresgästerna.

Rörelsekapital: Den del av eget kapital som med kort 
varsel kan användas. Består av omsättningstillgångar mi-
nus kortfristiga skulder.

Sammanställd redovisning: Koncernredovisning.

Skattekraft: Visar kommuninvånarens beskattningsbara 
inkomst i relation till genomsnittet för riket. Siffran för 
bokslutsåret 2011 är en prognos.

Soliditet: Visar hur stor del av tillgångarna som finansie-
rats med eget kapital och visar om det finns beredskap 
för framtida resultatförsämringar, det vill säga den lång-
siktiga betalningsförmågan. Beräknas genom att dividera 
justerat eget kapital med summa tillgångar.

Förkortningar
4 Yes - kommunerna: Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och 
Svedala
ABMA: AB Malmöregionens avlopp
LASS: Lagen om assistansersättning
LSAB: Lomma servicebostäder AB
LSS: Lagen om särskilt stöd och service till vissa funk-
tionshindrade
SCB: Statistiska centralbyrån
SKL: Sveriges kommuner och landsting
SSSV: Samverkan Skåne Sydväst
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REVISIONSBERÄTTELSEREVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse för år 2011
Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer även verk-
samheten i Lomma Servicebostäder AB, Lunds Energikoncernen AB, Kraftringen AB, Kommunupphandling Syd AB, AB 
Malmöregionens Avlopp, Lomma Varmbadhus AB och Lomma Uthyrningsfastigheter AB.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisions-
reglemente.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redo-
görelse för år 2011”.

Vi bedömer att styrelsen och nämnder har bedrivit verksamheten på en tillfredställande nivå avseende kommunfullmäktiges 
uppsatta finansiella och verksamhetsmässiga mål enligt god ekonomisk hushållning dock med beaktande av nedanstående.

Vi har i tidigare revisionsberättelser uppmanat till att åtgärder måste vidtas för att skapa balans mellan intäkter och kost-
nader. Under de senaste fem åren har verksamhetens nettokostnader i procent ökat mer än skatteintäkterna. Låneskulden 
har ökat från 100 till 320 mkr. Kommunens expansion bedöms fortsätta de närmaste åren, innebärande stora investe-
ringsbehov. Härtill kommer ökande pensionskostnader. Mot denna bakgrund måste vi återigen understryka vikten av att 
åtgärder vidtas för att leva upp till målsättningen tillväxt i balans innebärande en resultatnivå på 2,5 procent av intäkterna.

Vi tillstyrker att styrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen.

Lomma den 13 april 2012

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Bilaga 1 Revisorernas redogörelse för år 2011
Bilaga 2 Sakkunnigas rapport – Granskning av årsredovisning
Bilaga 3 Granskningsrapport Kommunupphandling Syd AB
Bilaga 4 Granskningsrapport Lomma Servicebostäder AB
Bilaga 5 Granskningsrapport Lunds Energikoncernen AB
Bilaga 6 Granskningsrapport Kraftringen AB
Bilaga 7 Granskningsrapport AB Malmöregionens Avlopp
Bilaga 8 Granskningsrapport Lomma Varmbadhus AB
Bilaga 9 Granskningsrapport Lomma Uthyrningsfastigheter AB
Bilaga 10 Revisionsberättelse Kommunupphandling Syd AB
Bilaga 11 Revisionsberättelse Lomma Servicebostäder AB
Bilaga 12 Revisionsberättelse Lunds Energikoncernen AB
Bilaga 13 Revisionsberättelse Kraftringen AB
Bilaga 14 Revisionsberättelse AB Malmöregionens Avlopp
Bilaga 15 Revisionsberättelse Lomma Varmbadhus AB
Bilaga 16 Revisionsberättelse Lomma Uthyrningsfastigheter AB
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Sven-Eric Davidsson





Hamngatan 3, 234 81 LOMMA
www. lomma.se


