Tillbakablick på 2012
Så är Lomma kommuns årsredovisning för 2012 klar.
På de närmaste fyra sidorna har vi lyft fram några detaljer ur det hundratalet sidor tjocka dokumentet.
Vi inleder med några personliga reflektioner av kommunstyrelsens ordföranden Anders Berngarn.

Det är så mycket som påverkar!
Några röda börssiffror når marknaden. Ett negativt uttalande
från någon tung beslutsfattare eller en krisande
bransch med varsel som
följd. Det ekonomiska
scenariet förändras numera ibland blixtsnabbt.
Kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn konstaterar att förhoppningarna var
ganska stora inför 2012.
Världsekonomin skulle stabiliseras. Hjulen skulle börja att rulla
igen enligt analytikerna. Det började
bra med god tillväxt i den svenska ekonomin. Men under året ökade turbulensen
med finansiell kris i en del europeiska länder.
– Man kan sammanfatta 2012 med att det ändå blev ett
starkt resultat för Lomma kommuns del. Detta trots att ett
par nämnder visade negativa resultat i några av sina verksamheter, berättar Anders Berngarn och fortsätter;
– Även om 2012 blev ett ekonomiskt gott år så får vi inte
glömma att det nya utjämningssystemet kommer ge oss
minskade intäkter som följd. Till detta ska man också addera
nya och utökade behov som innebär ökade kostnader för
kommunen för varje år som går. Men tack vare att vi hela
tiden jobbar med att utveckla kommunen menar jag att vi
kommer att kunna kombinera god ekonomi med en bra
verksamhet. Detta mycket tack vare våra engagerade och
duktiga medarbetare och förtroendevalda.

”Normal” befolkningsökning

Befolkningsökningen under 2012 slutade på 1,3 % vilket är
en mer måttlig ökning jämfört med de senaste åren.
– Denna lite blygsammare ökning var välbehövlig för att vi
ska hinna med att bygga ut en bra kommunal service. Sett
över en längre period är Lomma kommun fortfarande en
av de snabbast växande kommunerna i landet i förhållande
till sin storlek.

Vad finns det annars för händelser som bör
nämnas i den kommunala historieboken?
– Det har varit en hög fart på olika
plan under året, konstaterar Anders Berngarn. Det första jag
tänker på är att Lomma kommun fortsätter att få olika utmärkelser. Vi tappade visserligen vår plats som näst bästa
skolkommun men det vägdes
upp av att vi fick utmärkelsen
”Den bästa kommunen att bo
i för den som är ung”. Vi blev
också utsedda till Sveriges näst
tryggaste kommun att bo i av Sveriges Kommuner och Landsting. Dessa
utmärkelser är väldigt mycket värda eftersom det är utomstående som bedömer oss.
– Annars vill jag nämna att Lomma kommuns e-tjänstportal
togs i bruk under året. Ett område som växer hela tiden,
konstaterar Anders Berngarn.
– I slutet av året fick samtliga högstadieelever sina efterlängtade läsplattor. Vi tog över driften av boendet för ensamkommande flyktingbarn. En upphandling baserad på kvalitet
genomfördes, som resulterade i en ny entreprenör inom
vård och omsorg i hela kommunen.

Fortsatt byggande

– Arbetet med att utveckla och förnya kommunen fortsatte.
Några exempel är Fladängskolan, Fladängsparken, Kajgatan
i Lomma och Öresundsvägen i Bjärred, berättar Anders
Berngarn och fortsätter:
– Södra delen av Södra Västkustvägen uppgraderades med
ny asfaltbeläggning, nya förskoleavdelningar öppnades i Borgeby och nya toaletter uppfördes vid T-bryggan i Lomma
samt Långa bryggan i Bjärred. Dessutom fick Lomma idrottsplats en ny konstgräsplan och betydligt bättre friidrottsbanor.
Arbetet med att bygga nya Karstorp Södra skola och Centrumgatans äldreboende startade också under året. Dessa
två projekt beräknas bli klara till 2014.

”Tack vare att vi hela tiden jobbar med att utveckla kommunen
menar jag att vi kommer kunna kombinera
en god ekonomi med en bra verksamhet.”
7

Tillbakablick på 2012

VART GICK SKATTEPENGARNA?
Varje 100 kronor i skatt till kommunen användes under 2012 så här:

0,29
0,91
1,91
3,42
6,43

Miljö- och hälsoskydd
Plan- och byggverksamhet
Räddningstjänst
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Individ- och familjeomsorg
LSS-verksamhet

0,40
1,81
2,75

Till årets resultat

4,41

Kommunövergripande verksamhet

Gymnasieskola/vuxenutbildning

9,79

Teknisk verksamhet

14,74
Hälsa, vård och omsorg

15,91

För- och grundskola

37,24
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Så här får
kommunen sina pengar:
82 % skatter och
		 utjämningsbidrag
17 % avgifter
01 % finansiella 			
		 intäkter
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NÅGRA AV ÅRETS HÄNDELSER ...
Även 2012 blev ett händelserikt år i Lomma kommun. Självklart är historieboken full
med viktiga händelser som borde uppmärksammas. Här är ett axplock av de noteringar som förvaltningar och nämnder själv lyfter fram i den officiella årsredovisningen.
Den 1 mars togs en ny organisation för individ- och
familjeomsorg, LSS-verksamhet samt Hälsa, Vård och
Omsorg, i drift, med en beställar- och en utförarorganisation. Detta för att anpassa verksamheten till
framtidens krav.
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Under året har man arbetat med att utveckla de förebyggande insatserna, bland annat genom att starta upp ett
nära samarbete med både barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Driften av boendet för ensamkommande flyktingbarn
togs över av kommunen.
Aktivitetshuset startades under året. (Läs mer under
rubriken Gymnasieskola och vuxenutbildning.)
LSS-VERKSAMHET
Under året har man arbetat för att ta över verksamheter
till kommunal regi inom LSS-området. Det gäller korttidshem för barn samt fritidsverksamhet för personer med
funktionsnedsättning.
Lokalerna på Hans Jonas Café renoverades. Brukarna
fick under denna tid prova på andra arbetsuppgifter än
de vanliga.
Brukare från Ljungens dagliga verksamhet representerade kommunen vid vård- och omsorgsmässan i Malmö.
Man anordnade också en välbesökt och uppskattad julbasar.
HÄLSA,VÅRD OCH OMSORG
I början av året inleddes arbetet med upphandling av ny
entreprenad inom vård och omsorg för hela kommunen.
Avtal tecknades med Förenade Care för hemtjänst och
särskilt boende. Förberedelser inför övergången pågick
under andra halvåret.
Förberedelser pågick också under 2012 för en övergång för sjuksköterskor från Carema Äldreomsorg till
kommunal anställning. Detta gällde all legitimerad personal, som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
För att säkerställa kvaliteten i vårdplaneringsprocessen infördes under året ett nytt IT-system för att förenkla
kontakterna mellan sjukhus, kommun och primärvård.
Årets informationsdag gick under temat säkerhet för
seniorer och genomfördes i samarbete med Räddningstjänsten.
Under hösten upphandlades tjänsten mottagning av
trygghetslarm. Det innebär att alla larmanrop går till en

larmcentral som sedan, vid behov, vidarebefordrar larmen till vårdpersonal. Leverantör för tjänsten, för de tre
kommande åren, blev Care Tech.

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
De senaste årens befolkningsökning märktes tydligt 2012.
Antalet barn ökade i både förskola och i grundskola.
Behoven av förskoleplats kunde tillgodoses genom att två
nya förskoleavdelningar togs i bruk i Borgeby.
Inför läsåret 2012/2013 öppnades Fladängskolan i
Lomma. En relativt stor omflyttning av elever gjordes i
södra kommundelen till följd av att Karstorpskolans södra
del skulle rivas för att ge plats för en ny skola.
Flera skolor och förskolor har renoverats.
Om- och utbyggnad av Rutsborgskolan pågår. Syftet är
att ge plats till ytterligare cirka 90 elever.
I december delades iPads ut till alla elever i årskurs 7-9.
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Andelen gymnasieelever som studerar vid högskoleförberedande inriktningar var fortsatt hög.
Aktivitetshuset, ett samarbetsprojekt mellan Lomma
och Kävlinge kommun, startades för att följa upp ungdomar mellan 16 och 20 år som har avbrutit eller inte
påbörjat gymnasieutbildning. Ungdomarna kontaktas för
motiverande samtal, erbjudande om lämplig sysselsättning eller praktikplats med mera.
KOSTVERKSAMHET
Matsedeln anpassades så att de för säsongen odlade och
tillgängliga råvarorna ingick i måltiderna.
Ett vegetariskt alternativ serverades till de äldre eleverna i årskurs 7-9. En vegetarisk dag per månad genomfördes på samtliga enheter. Resultatet av enkäter och
matråd visade att eleverna uppskattade maten.
Andelen ekologisk kost ökade till 15 procent i år.
Bjärehovskolan fick Skåneländska Gastronomiska Akademins pris.
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FRITIDSVERKSAMHET
Lomma idrottsplats fick en ny konstgräsplan för fotboll
och betydligt bättre friidrottsbanor.
En ny kampsportslokal på Poppelgatan i Lomma togs i
bruk under året.
Tillsammans med skolorna startade projekt ”nätetik”.

KULTURVERKSAMHET
Ett utökat programutbud med författarprogram och onsdagskvällar med tema bidrog under det gångna året
till bibliotekens popularitet.
Öppettiderna utökades på biblioteken, vilket upplevdes som positivt av besökarna.
Biblioteken i Lomma och Bjärred slog utlåningsrekord
en månad under året
TEKNISK VERKSAMHET – SKATTEFINANSIERAD
Under året har Fladängskolan, Fladängsparken, Kajgatan i
Lomma samt Öresundvägen i Bjärred färdigställts. Södra
delen av Södra Västkustvägen uppgraderades och nya
toaletter uppfördes vid T-bryggan i Lomma samt Långa
bryggan i Bjärred.
Dessutom pågår ett flertal projekt. I Bjärred pågår ombyggnationer av Rutsborgskolan och Bjärehovskolan samt
på delar av Österleden.
Den kommunala bostadskön lades ned.
TEKNISK VERKSAMHET – AVGIFTSFINANSIERAD
Sedan 2006 har det pågått en anslutning av landsbygden
till det kommunala avloppsnätet. Totalt är knappt 150 av
190 berörda fastigheter nu anslutna.
Nyanläggning av dagvattenledning i Öresundsvägen i
Bjärred var det största projektet under det gångna året.
Inventering av befintliga hamn- och kajanläggningar utfördes. Beslut fattades om att justera hamntaxan från och
med 1 januari 2013
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSVERKSAMHET
Nya e-tjänster utvecklades under året, varav två för livsmedel.
Under året deltog miljökontoret i ett projekt tillsammans med 4 Yes-kommunerna om kosttillskott och ett
projekt inom Miljösamverkan Skåne om tillsyn på verkstäder.
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RÄDDNINGSTJÄNST
Under året deltog räddningstjänsten på mässan Skydd
2012 i Stockholm, där arbetssättet med de offensiva enheterna visades upp.
PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET
Plankontoret genomgick en fullständig förändring under
året. Fem nya medarbetare rekryterades i slutet av 2011.
Nästan samtliga detaljplaner gjordes med egen personal istället för med hjälp av konsulter.
Under 2012 antogs två planer. Åtta planer förväntas
kunna antas under 2013 och cirka tolv planer under 2014.
KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET
Kommunfullmäktige genomförde under året aktiviteter
för att öka allmänhetens intresse för fullmäktiges sammanträden. Bland annat bjöds samtliga elever i årskurs 8
in till studiebesök. Hur fungerar demokratiprocessen och
vilken är kommunfullmäktiges funktion var två saker som
man pratade om.
Även under förra året genomfördes en demokratidag
på SLU Alnarp med samtliga niondeklassare inbjudna.
Flera företagsvandringar genomfördes under hösten
längs Lommastråket. Samtliga verksamheter besöktes av
kommunens näringslivsutvecklare och kommunstyrelsens
ordförande. Frågan som ställdes var hur företagarna såg
på utvecklingen av centrum och vilka problem som finns.
Ett arbete för att bli en FairTrade City har påbörjats
under året.
Under året antogs ett handlingsprogram för Brottförebyggandet rådet. Arbetet kom igång med trygghetsvandringar både i Lomma och Bjärred.
Ett omfattande arbete har lagts ner på fördjupningen
av översiktsplanen för Bjärred och Borgeby.
Tillsammans med framför allt Kävlinge kommun har arbete genomförts för att främja persontågstrafik på Lommabanan.

