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Även	2013	blev	ett	händelserikt	år

Tillbakablick på 2013

Så har året 2013 lagts till historieböckerna.
Vad som hände för kommunens del kan man läsa om i Lomma kommuns årsredovisning som
nu är klar – ett närmare hundra sidor tjockt dokument.
På följande sidor har vi gjort ett litet urval av minnesvärda saker som tillsammans gjorde 2013.
Men	vi	börjar	med	några	personliga	reflektioner	av	kommunstyrelsens	ordförande	Anders	Berngarn.

Anders Berngarn inleder med att 
konstatera att även 2013 blev ett 
år med snabba scenförändringar.
 En dålig ekonomisk nyhet sprids 
via någon av de stora nyhetspro-
grammen. Några dåliga arbetslös-
hetssiffror eller ett mindre positivt 
politiskt uttalande och förutsätt-
ningarna ändras snabbt.   
 Självklart påverkar detta även 
de lokala kommunala förutsättning-
arna på både kort och lång sikt. 
Inför	2013	var	de	ekonomiska	förut-
sättningarna	ganska	dystra.	Förhopp-
ningarna om en internationell åter-
hämtning	ville	inte	riktigt	infrias,	trots	
att	de	flesta	väl	ansåg	att	den	stora	
krisen lagts till historieböckerna. Till-
växten	i	Sverige	blev	ändå	bättre	än	
i	 de	 flesta	 länder	 och	 detta	 bidrog	
till	att	Lomma	kommuns	resultat	för	
2013	blev	mycket	starkt.
 Anders Berngarn inleder vårt sam-
tal	med	en	brasklapp	inför	framtiden:
– Vi får inte glömma att det nya ut-
jämningssystem,	som	gäller	från	och	
med	2014,	ger	oss	minskade	intäkter	
framöver.	Till	detta	ska	man	lägga	vår	
höga investeringsvolym med större 
lånebelastning	och	högre	räntekost-
nader och dessutom högre avskriv-
nings- och driftskostnader.
 
Kommunen lockar barnfamiljer
Befolkningsökningen för 2013 slutade 
på 0,9 %. Det är ett annorlunda sce-
narie än för bara något år sedan. 
–	Men	om	man	ser	över	en	 längre	
period	är	Lomma	fortfarande	en	av	
de	 snabbast	 växande	 kommunerna	
i	 landet	 relativt	 sett,	 säger	 Anders	
Berngarn.	Vad	som	glädjer	mig	 spe-
ciellt,	 är	 att	 det	 är	 så	många	 barn-

familjer	 som	 väljer	 att	 bosätta	 sig	 i	
kommunen. Jag kan inte tolka det 
på	annat	sätt	än	att	vår	barnomsorg	
och vår utbildningsverksamhet har 
ett mycket gott renommé. Genom 
en	lägre	befolkningsökning	har	vi	nu	
möjlighet att bygga ifatt de områden 
inom den kommunala servicen som 
är	hårdast	ansträngda.
Vilka andra händelser tycker du vi bor-
de lyfta fram i en tillbakablick?
– Som vanligt med reservation för att 
jag glömmer bort något i hastigheten; 
Först	 måste	 man	 notera	 Lommas	
50-årsjubileum	som	firades	under	hela	
året med olika arrangemang, många 
tillsammans med föreningslivet.
Något annat, mindre roligt, var de båda 
stormarna	Simone	och	Sven	som	ställ-
de till stora bekymmer under senhös-
ten	2013.	Starka	vindar	i	kombination	
med högt vattenstånd orsakade stora 
skador	främst	på	vår	kustlinje.
–	 I	 övrigt	 har	 arbetet	med	Lomma	
Hamn	 och	 Lomma	 Centrum	 även	
präglat	 2013.	Arbetet	 har	 rullat	 på.	
Under	året	har	även	utvecklingspla-
nen	för	Bjärred	och	Borgeby	kommit	
igång på allvar. Detaljplanearbetet för 
Bjärreds	Centrum	har	startat.	Enga-
gemanget hos de som bor i området 
har varit otroligt stort.

Kvalitetsbaserad upphandling
–	 Från	 den	 sociala	 sektorn	 måste	
nämnas	 att	 Förenade	 Care	 gick	 in	
som ny entreprenör inom vård och 
omsorg i hela kommunen, efter en 
upphandling och var baserad på kva-
litet.	 Projektet	 ”För	 Barnens	 bästa”	
slutfördes	under	året.	Ur	detta	 föd-
des ett stort antal förslag som nu 
kan	omsättas	till	praktisk	handling.

–	Jag	vill	också	nämna	vårt	nya	med-
borgarkontor	 Kontaktcenter	 som	
öppnades	i	början	av	2013	med	fem	
kommunvägledare.	 Bibliografen	 på	
Lomma	bibliotek	invigdes	också	un-
der	2013,	berättar	Anders	Berngarn.
–	Ett	nytt	naturreservat,	Östra	Dam-
marna, bildades. I samband med detta 
vill	jag	också	nämna	den	turistfolder	
som	vi	tog	fram	till	sommaren	2013.	
Foldern	 var	 en	 del	 av	 det	material	
som delades ut av våra sommaran-
ställda	ungdomar	som	jobbade	som	
sommarvärdar.
–	Så	måste	jag	nämna	några	av	bygg-
projekten.	 Utbyggnaden	 av	 Ruts-
borgskolan blev klar, en ny matsal på 
Bjärehovskolan	och	uppgradering	av	
Kulturskolans	 lokaler.	 Kommunens	
första	 utegym	 kom	 på	 plats	 i	 Bjär-
reds	 Saltsjöbad.	 Under	 året	 har	 vi	
också genomfört omfattande under-
hållsarbete av våra gator och gång- 
och	cykelvägar.

En utmärkt kommun 
Även under 2013 fick Lomma kom-
mun ta emot en många positiva om-
dömen, säger Anders Berngarn och ger 
några exempel:
– Reforminstitutet rankade oss som 
nummer ett i Sverige. Vi blev utsed-
da till Sveriges tryggaste kommun 
att	bo	i	av	Sveriges	Kommuner	och	
Landsting.	Vi	mottog	vår	diplomering	
som	en	Fairtrade	City.	Lomma	kom-
mun	blev	Skånes	länsvinnare	i	Årets	
Företagarkommun	2013	och	ranka-
des som nionde kommun i landet. 
Bäst	 lyckades	Lomma	när	det	gäller	
tillväxten	i	antalet	aktiebolag	där	fö-
retagandet haft den åttonde högsta 
tillväxttakten	i	riket.
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VART GICK SKATTEPENGARNA?
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Varje 100 kronor i skatt till kommunen användes under 2013 så här:

Så här får
kommunen sina pengar:
83 % skatter
  generella statsbidrag
  och utjämning
16 % avgifter
01 % finansiella    
  intäkter
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NÅGRA AV ÅRETS HÄNDELSER ...
Självklart är historieboken full med viktiga händelser som borde uppmärksammas.
Här är ett axplock av de noteringar som förvaltningar och nämnder själva lyfter fram 
i den officiella årsredovisningen. 

FÖRSKOLA och GRUNDSKOLA
De	 senaste	 årens	 befolkningsökning	 syntes	 tydligt	 även	
under	 2013.	 Sammantaget	 har	 barn-/elevantalet	 ökat	
både i förskola och i grundskolan, med ökat antal klasser 
i	årskurserna	F	till	3.
Behoven	av	förskoleplats	har	kunnat	tillgodoses	även	om	
barnantalet varierat mellan vår och höst.
I grundskolan har antalet timmar i matematik ökat.
Alla	elever	i	årskurs	7-9	disponerar	nu	en	läsplatta,	detta	
för	att	 lärare	och	elever	tillsammans	ska	kunna	utveckla	
den digitala kompetensen.

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Andelen gymnasieelever som studerar vid högskoleför-
beredande inriktningar var fortsatt hög.
Ungdomar	 som	har	avbrutit	 gymnasieutbildningen,	eller	
inte börjat gymnasieutbildningen kontaktas för motive-
rande	 samtal	 och	 erbjuds	 lämplig	 sysselsättning/praktik-
plats genom Aktivitetshuset.

KOSTVERKSAMHET
Flera	kök	och	matsalar	har	byggts	om	under	året.	Bjäre-
hovskolans nya skolrestaurang och renoverade kök invig-
des i maj. Rutsborgskolans utökade skolrestaurang och 
kök	stod	klar	under	hösten.	Mötesplats	Havsblick	invigdes	
i november med helt nytt serveringskök och restaurang 
för seniorer.
Året	började	med	en	 ”kick	off	 ”	på	Bjärehovskolan	 för	
Fairtrade	City	i	Lomma	kommun.	
Under	sommarmånaderna	har	kostenheten	serverat	mat	
till	olika	läger	i	kommunen,	sammanlagt	över	14	000	por-
tioner.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Socialnämnden	har	även	under	2013	fortsatt	att	prioritera	
förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen.
Ett	samarbetsprojekt	mellan	barn-	och	utbildningsnämn-
den,	kultur-	och	fritidsnämnden	samt	socialnämnden,	kall-
lat	 för	Barnens	Bästa,	 påbörjades	 under	 slutet	 av	 2012	
och	slutfördes	i	slutet	av	2013.	Det	handlade	om	att	ar-
beta	fram	fungerande,	goda	och	konstruktiva	arbetssätt	
som	kan	bidra	till	ett	ökat	samarbete	för	Barnens	Bästa.	
Under	året	tecknades	olika	samverkansavtal,	till	exempel	
med Barn- och ungdomspsykiatrin, vårdcentraler och po-
lismyndigheten.	För	att	kunna	erbjuda	en	bredare	bas	av	
öppenvårdsinsatser inleddes ett samarbete med Vellinge 
och Svedala kommun.
I	början	av	sommaren	flyttade	fem	så	kallade	ensamkom-
mande	ungdomar	från	HVB-hemmet	(hem	för	vård	och	
boende)	på	Smedgatan	till	stödboende	och	i	augusti	tog	
nämnden	emot	fem	nya	asylsökande	barn.

LSS-VERKSAMHET
Under	våren	2013	startade	två	nya	verksamheter	i	kom-
munens regi, som tidigare utfördes av annan kommun. 
Den	ena	är	korttidsvistelse	för	barn	med	funktionsned-
sättning.	Den	andra	är	fritidsverksamhet	för	vuxna	med	
funktionsnedsättning.	Deltagarna	har	 fått	 vara	med	och	
forma innehållet.
Under	2013	införde	den	dagliga	verksamheten	nya	aktivi-
teter	såsom	drejning,	flexiboard	och	matlagning.

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Den	1	mars	tog	Förenade	Care	AB	över	driften	av	äldre-
omsorg,	hemtjänst	och	särskilt	boende,	i	hela	kommunen.	
Det innebar att verksamhet som bedrivs i kommunal regi 
från	den	1	mars	är	hälso-	och	sjukvård	 (sjuksköterskor,	
arbetsterapeuter	och	sjukgymnaster),	dagverksamhet	för
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personer med demenssjukdom, korttidsvistelse och av-
lösning. 
Under	året	skapades	två	hälso-	och	sjukvårdsteam	med	
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Ett 
team	utgår	från	Lomma	och	ett	från	Bjärred.
Socialnämnden	deltog	i	ett	samarbetsprojekt	med	Region	
Skåne	som	går	ut	på	att	 förbättra	processen	vid	 insjuk-
nande	 i	 stroke.	Det	 innebar	 till	exempel	att	cirka	50	%	
av	nyinsjuknade	strokepatienter	fick	uppföljningsbesök	för	
att	förbättra	rehabiliteringsprocessen.

FRITIDSVERKSAMHET
Ett	utegym	har	anlagts	i	Bjärred.
Efterfrågan på plats i fritidsklubb i södra kommundelen 
har	ökat.		Antalet	platser	har	därför	utökats.
Även	 fritidsverksamheten	är	engagerad	 i	 samarbetspro-
jektet	för	Barnens	Bästa.

KULTURVERKSAMHET
Kulturskolans	lokaler	i	Bjärehovsområdet	anpassades	och	
utökades	inför	terminsstarten	hösten	2013.
Lomma	bibliotek	utökade	sin	programverksamhet.	Ett	öp-
pet digitalt visningsrum, Bibliografen, invigdes under året 
och	 visar	 nu	 bland	 annat	 livesändningar	 av	 exempelvis	
opera,	teater	och	musik	samt	dokumentär-	och	spelfilm.

RÄDDNINGSTJÄNST
Ur	räddningstjänstens	redovisning	kan	vi	 läsa	att	antalet	
utryckningar	 i	 kommunen	 är	 fortsatt	 lågt,	 196	 jämfört	
med	199	året	innan.	Av	dessa	var	det	71	som	endast	de	
offensiva	enheterna	ryckte	ut	på.	Det	som	utmärker	sig	
är	automatlarmen	–	inte	orsakade	av	brand	–	som	var	51	
stycken till antalet.
Stormarna under hösten orsakade nio utryckningar.
Trafikolyckorna	var	under	året	42	till	antalet	och	av	dessa	
inträffade	24	stycken	på	E6:an.
Antalet	bränder	i	byggnad	var	sju	stycken	varav	tre	krävde	
släckåtgärd	från	räddningstjänsten.	Elfel	var	den	vanligaste	
orsaken.
Därutöver	var	det	22	fall	av	bränder,	som	inte	var	i	bygg-
nad,	 varav	 sju	 troligen	 var	 anlagda,	 sex	 fordonsbränder	
samt	fem	gräsbränder.

SKATTEFINANSIERAD TEKNISK VERKSAMHET
I	slutet	av	2013	påbörjas	arbetet	med	förberedelser	för	
utmärkning	 av	 hastigheter	 enligt	 hastighetsplanen	 som	
bygger	på	modellen	”Rätt	fart	i	staden”.
Två	extraordinära	händelser,	stormarna	Simone	och	Sven,	
orsakade stora skador i kommunen.
För	övrigt	har	omdaningen	av	torget	i	Lomma	centrum	
och ombyggnation av Vegagatan och delar av Strand-
vägen	varit	 stora	projekt.	En	ny	gång-	och	cykelväg	har	
anlagts	längs	Industrigatan	i	Lomma	och	en	å-promenad	
längs	Höje	å.
Under	 året	 har	 Lomma	 kommun	 köpt	 vårdcentralen	 i	
Lomma	av	Region	Skåne.

AVGIFTSFINANSIERAD TEKNISK VERKSAMHET
Projektet med anslutning av landsbygden till det kommu-
nala	 spillvattennätet	 har	 fortsatt.	 I	 nuläget	 är	 cirka	 160	
fastigheter anslutna.
Entreprenadarbeten för en ny spillvattenpumpstation och 
ledningsarbeten	vid	Strandvägen	påbörjades	under	året.	
En	del	tekniska/geotekniska	problem	har	tvingat	projektet	
att	göra	uppehåll	i	väntan	på	att	nya	förslag	till	lösningar	
utreds.	Projektet	kommer	att	fortsätta	under	2014.
Arbetet med att ta fram en kommunal VA-plan pågår.
Ansökan	om	nytt	tillstånd	för	Borgeby	reningsverk	lämna-
des	under	året	in	till	Länsstyrelsen.
Hamntaxan	justerades	från	och	med	den	1	januari	2013.
Det	har	pågått	arbeten	vid	Solskensparken	för	att	anlägga	
cirka	 sextio	nya	båtplatser	 i	Höje	å.	En	utredning	angå-
ende	anläggning	för	båttvätt	på	Varvstorget	har	påbörjats.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSVERKSAMHET
Kontroll-	och	tillsynsplanen	är	en	lagstadgad	plan	för	de	
inspektioner och kontroller som ska göras varje år. Planen 
har i stort sett kunnat uppfyllas och tidigare ackumulerat 
behov av livsmedelinspektioner har betats av.
Samtliga livsmedelsverksamheter får planerade kontroller.

BYGGLOVSVERKSAMHET
Pågående lågkonjunktur har medfört att antalet bygglovs-
ärenden	minskat.	Det	 är	 framför	 allt	 ansökningarna	om	
bygglov	för	större	projekt	som	gått	ned	avsevärt.
Den nya plan- och bygglagens krav på att kommunen nor-
malt ska meddela beslut om bygglov, marklov, rivningslov 
och	förhandsbesked	inom	tio	veckor	är	väl	uppfyllt.


