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NÅGRA AV ÅRETS HÄNDELSER 2014

Så har vi lagt ännu ett år till historieboken. Även 2014 blev ett händelserikt år. Det mesta var positivt även 
om en del utmaningar självklart dykt upp vid horisonten i en kommun som växer och utvecklas. 
Här har vi samlat ett mycket litet axplock av årets alla händelser hämtade från Lomma kommuns nästan 
hundra sidor tjocka årsredovisning, händelser noterade av de olika förvaltningarna. 

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Under året har ett stort arbete 
gjorts på utvecklingsplanen för Bjär-
red och Borgeby – en fördjupning av 
översiktsplanen. Målet är att planen 
ska antas under första halvåret 2015.
 I maj invigdes Centrumtorget i 
Lomma, i samband med Lommafesten.
	 Tillsammans	 med	 Trafikverket,	
Region	Skåne/Skånetrafiken	och	ett	
antal kommuner har ett omfattande 
arbete genomförts med mål att få 
persontågstrafik	 på	 Lommabanan.
I den under året fastställda nationella 
planen	 finns	 så	 Lommabanan	 med	
station i Lomma tätort med som ett 
projekt	med	trafikstart	2020.

Under året har det arbetats fram en 
plan som ska binda samman Lom-
mastråket.
 Åtgärdsplanen för naturreservats-
bildning har reviderats och antagits 
under året av kommunstyrelsen.
 Under 2014 lanserades e-tjäns-
ten ”Mina kommunala engagemang” 
– en unik e-tjänst som bland annat 
resulterade i en nominering till pri-
set ”E-diamond award”. Statens E-
delegation kallade den för en av de 
mest intressanta e-tjänsterna under 
2014.
 Ett samarbetsavtal har tecknats 
mellan Burlöv, Kävlinge, Lomma 

och Staffanstorp kommuner, om en 
gemensam organisation för över-
förmyndarärenden. Lomma är värd-
kommun och servar de andra kom-
munerna.
 ”Arkivens dag” uppmärksamma-
de i år beredskapstiden med en ut-
ställning framtagen av Lomma kom-
muns arkiv.
 En säkerhetsdag genomfördes 
för	alla	 i	årskurs	7	där	eleverna	fick	
information och övning bland an-
nat i hur man släcker en brand, hur 
man kan rädda liv till havs, förebygga 
missbruk, brott och konsekvenser av 
dessa samt kränkningar på nätet.

Ett avtal om operativ samverkan 
tecknades under året mellan Rädd-
ningstjänsten Lomma-Staffanstorp och 
Räddningstjänst Syd.
 Det innebär att Räddningstjänst 
Syd kan nyttja skärsläckarenheter 
och räddningschefsberedskap, mot 
att Lomma-Staffanstorps räddnings-
tjänst får ta del av den gemensamma 

Räddningstjänsten inre ledningen utan kostnad.
 Antal utryckningar ökade något 
under 2014. Facit blev 231 mot 196 
stycken under 2013. Av årets 231 
insatser	 gällde	 69	 trafikolyckor,	 45	
stycken av dessa inträffade på E6:an.
 Den stora utmaningen för Rädd-
ningstjänsten är nu att rekrytera del-
tidspersonal vilket är en fråga som 
stått högt upp på dagordningen un-
der året som gått.

Hela årsredovisningen publiceraspå hemsidan, www.lomma.se,så snart den är klubbad avLommas kommunfullmäktige!
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Under 2014 utsågs Lomma till Sve-
riges bästa skolkommun enligt Han-
delskammarens skolranking.
Även Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) tar årligen fram ett sam-
manvägt resultat som ger en indika-
tion på hur väl kommunerna lyckas. 
Lomma kommun tillhör även här 
toppskiktet med en tredjeplacering. 
I Lärarförbundets ranking hamnade 
Lomma kommun på plats femton.
 Under året blev Karstorpskolan 
Södra	 klar	 för	 inflyttning	och	 är	 nu	
kommunens fjärde skola med hög-
stadieelever.
 Antalet förstelärare ökade un-
der året från 11 till 30. Statsbidragen 
utökades då och kommunen utnytt-

jar möjligheten till karriärtjänster i 
grundskolan fullt ut.
Framgångsrika utvecklingsprojekt på 
skolorna i bland annat matematik, 
miljöarbete och språkutveckling har 
pågått under året.
 Resurscentrum har beviljats ett
statligt anslag på cirka 800 000 kr. 
Målet är att förbättra skolsituationen 
för elever med dövhet, hörselned-
sättning eller grav språkstörning.
 Internationella projekt som på-
gått under året är Fladängskolans 
samarbete med Spanien, Polen och 
Slovenien och Löddesnäskolans sam-
arbete med en vänskola i Kenya.
 För 2014 var det genomsnittliga 
meritvärdet för samtliga kommu-
nala skolor 236,6. Snittet för Sverige 
2014 var 214,8.

Av kommunens gymnasieelever går 
för närvarande 21 % i en fristående 
skola.
Detta är i stort sett samma santal 
som förra året. Andelen elever som 
antogs till ett högskoleförberedande 
program ht-13 var 85 %, resterande 
15 % sökte ett yrkesprogram.
 Detta är nästan exakt samma an-

Utifrån ungdomars intresse och engagemang sker kon-
tinuerligt förändringar av verksamheten.
Samarbete med olika aktörer har fördjupats, som ett led 
i verksamhetens arbete med att utveckla en sund livsstil 
för barn och unga.
 Kommunens första utomhusgym invigdes under året,
i Bjärred.
 En satsning har gjorts på att informera om möjlighe-
ten att hyra ett stort antal av de kommunala lokalerna för 
privata aktiviteter. 
 Diskussion med fritidsföreningarna om Fairtrade har 
initierats i föreningsrådet.

Programverksamheten fortsätter att utvecklas framför 
allt med ett ökat antal barnprogram.
Föreningen	 Bibliografen,	 Lomma	 filmstudio,	 har	 bildats	
under året i samarbete med biblioteksverksamheten och 
bidrar nu till en utökad programverksamhet.
 Ett nytt skolbibliotek på Karstorpskolan är öppnat 
med ett nytt mediebestånd. 
 Från och med 2014 erbjuds alla elever som så önskar 
plats i kulturskolan inom ett år.
 Under 2014 beslutades även att kulturföreningarna i 
Lomma kommun tillsammans med Kultur Skåne kommer 
att genomföra projektet Lommas kulturarv.

Arbete med ett nytt livsmedelsanbud i samarbete med 
Svedala, Staffanstorp och Burlövs kommuner har pågått 
under året.
Karstorpskolan Södra med ett nytt tillagningskök har ta-
gits i drift under hösten och Hälsa, vård och omsorg öpp-

Förskola/Grundskola

Gymnasie/Vuxenutbildning del som både ht-11 och ht-12.
 Finsamprojektet Aktivitetshuset 
fortsatte under 2014. Aktivitetshu-
set startade i augusti 2012 och är 
ett samprojekt mellan bland andra 
socialförvaltningen och utbildnings-
förvaltningen i Lomma respektive 
Kävlinge kommun.
 Aktivitetshusets uppgift är att 
söka upp ungdomar mellan 16 och 
20 år som inte går i gymnasieskolan 

eller har avslutat den med ofullstän-
diga betyg och erbjuda lämplig sys-
selsättning, till exempel praktik.
 Under 2014 har 72 elever läst 
SFI, svenska för invandrare. Detta är 
i stort sett samma antal som deltog 
under 2013.
 Den gymnasiala vuxenutbildning-
en har haft 89 heltidsplatser under 
året vilket är en ökning med 32 plat-
ser eller cirka 50 % från 2013.

Kultur Fritid

Kostverksamheten nade under våren 2014 Orion, ett nytt särskilt boende i 
Lomma, som kostenheten nu levererar mat till.
 Kostenheten har också tagit över tillagning av måltider 
till hemmaboende med specialkost.
 Till idrottsklubbar och andra föreningar som har haft 
olika sommarläger i kommunen har kostenheten levere-
rat över 14 000 portioner.

 I årskurs 6 uppnådde 96,7 % av 
eleverna godkänt i samtliga ämnen.
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Individ och familjeomsorg

Konceptet Barnens Bästa, samar-
betet mellan barn- och utbildnings-
nämnden, kultur- och fritidsnämn-
den och socialnämnden fortsatte 
att utvecklas, nu med konkreta ak-
tiviteter för föräldrar på temat Bar-
nens Bästa.
Samverkansprojektet kring öppenvård 
med grannkommunerna Svedala och 
Vellinge fortsatte och kommer att per-
manentas under 2015.
 I september 2014 öppnades ett 
nytt hem för vård eller boende – HVB-
hem	–	för	ensamkommande	flykting-
barn. Den siste december fanns sex 
asylsökande och 13 ungdomar med 
uppehållstillstånd i verksamheten.
 Under hösten 2014 genomför-
des en kartläggning av behovet av 
förebyggande insatser och menings-
full sysselsättning för personer med 
psykisk funktionsnedsättning.

LSS verksamheten Hälsa, vård och omsorg

Under året genomfördes organisa-
toriska förändringar och kompetens-
utveckling för att stärka kvaliteten i 
utredningsarbetet inom LSS (Lagen 
om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade).
	 Inflytandefrågor	var	också	en	vik-
tig punkt i verksamheten. Bland an-
nat installerades särskilda brevlådor i 
gruppbostäderna. Syftet är att skapa 
ytterligare möjligheter för brukarna 
att lämna synpunkter, klagomål, för-
slag och idéer.

Under året infördes en ny modell 
för hjälp med mat i hemmet. Istäl-
let för matdistribution har personer 
med behov av stöd fått möjligheten 
att ansöka om enklare matlagning i 
hemmet, stöd vid inköp, värmning av 
färdiglagade rätter och leverans av 
mat från närliggande restaurang.
 Under året påbörjades installa-
tionen av digitala nyckelfria lås hos 
personer med hemtjänst. Syftet är 
en förbättrad säkerhet samt att ska-
pa förutsättningar för snabba insat-
ser vid larm.
 I juni månad var det nya särskilda 
boendet	Orion	inflyttningsklart.
 Under året skapades två hälso- 
och sjukvårdsteam, med sjuksköter-
skor, arbetsterapeuter och sjukgym-
naster. Ett i Lomma och ett i Bjärred. 
Detta syftar bland annat till ökad till-
gänglighet.

SKATTEFINANSIERAD
Början av 2014 präglades av åtgärder 
efter stormen Sven som drabbade 
kommunen hårt i december 2013.
T-bryggan och I-bryggan rustades 
upp efter stormskador.
 I övrigt kan nämnas att Lomma 
centrums torgmiljö färdigställdes 
under året, inklusive ombyggnad av 
Vegagatan och delar av Strandvägen.
I höjd med Brohus färdigställdes Sol-
skensparken med tillhörande brygga 
och båtplatser.
 Bredgatan byggdes delvis om och 
detta möjliggjorde parkeringsplatser 
för ny idrottshall.
 Ett omfattande arbete har gjorts 
under året för att ta fram ett nytt 
målinriktat	 trafiksäkerhetsprogram	
med tillhörande cykelplan.
 Badplatsen vid Långa bryggan i 
Bjärred	fick	Blå	Flagg.

AVGIFTSFINANSIERAD
Under året har miljöskåp för insam-
ling av farligt avfall, kallat ”Samlaren”, 
placerats ut i tre livsmedelsbutiker 

Teknisk verksamhet

i kommunen. För att förbättra han-
teringen av mjukplast hos abon-
nenterna med fyrfackskärl delades 
ett hjälpmedel ut under året, kallat 
”Minimizern”.
 Kajen vid Kryssarklubben har re-
noverats.
 Stormskador har medfört att en 
del av pollarna för belysning, el och 
vatten på bryggorna bytts ut till nya 
och bättre anpassade modeller.
 Hamnen har utökats med en ny 
brygganläggning samt cirka 60 båt-
platser utanför Brohus i Lomma.

Miljö och hälsa

Verksamheten dominerades un-
der	året	av	ett	flertal	komplicerade	
ärenden om förorenad mark och 
hantering av byggmassor samt dess-
utom av polisanmälan av miljöbrott.

Bygglovsverksamhet

Antalet bygglovsärenden för enfa-
miljs- och flerfamiljshus har ökat 
under året.
Under året har en förändring av plan- 
och bygglagen trätt i kraft. Bland an-
nat innebär detta nya möjligheter att 
utan bygglov utföra byggnadsåtgär-
der. Bygglovskontoret får ägna en del 
tid åt rådgivning och bedömningar 
för byggherrar som planerar sådana 
åtgärder.
	 Kontoret	har	 inlett	ett	statligt	fi-
nansierat projekt tillsammans med 
samarbetsorganet 5-Yes. Syftet är att 
de kommuner som ingår i projektet 
ska få en likriktad syn på hur de nya 
lagarna ska tolkas och tillämpas.
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VART GICK SKATTEPENGARNA?
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För- och grundskola

Teknisk verksamhet

Hälsa, vård och omsorg

Gymnasieskola/vuxenutbildning

Kommunövergripande verksamhet

Till årets överskott

LSS-verksamhet

Individ- och familjeomsorg
Fritidsverksamhet
Kulturverksamhet

Räddningstjänst
Plan- och byggverksamhet

Miljö- och hälsoskydd

Varje 100 kronor i skatt till kommunen användes under 2014 så här:

Så här får
kommunen
sina pengar:
82 % skatter
  generella
  statsbidrag
17 % avgifter
01 % finansiella    
  intäkter


