En tillbakablick på året 2015

Hela årsredovisningen pub
liceras
på hemsidan, www.lomma
.se,
så snart den är klubbad
av
Lommas kommunfullmäkt
ige!

Så är det dags att arkivera ännu ett år i den kommunala historieboken.
Det låter som en tjatigt mantra men även 2015 blev ett händelserikt år för Lomma kommun.
Utmaningarna uteblev självklart inte men löstes löpande på ett bra sätt.
På följande fyra sidor 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.

NÅGRA AV ÅRETS HÄNDELSER 2015

I mars månad 2015 passerade Lomma kommun 23 000 invånare. Därmed är vi en av de kommuner som
har den största ökningen i förhållande till sin storlek. Och intresset
är fortsatt stort för att bosätta sig i
vår kommun.
Under året har Lomma utsetts till
bästa boendekommun, bästa skolkommun, bästa kvalitetskommun och
årets superkommun i Götaland.
Biblioteken i Lomma/Bjärred fick
årets servicepris av Lomma företagsgrupp. Svenskt Näringsliv utsåg kommunen till bästa nyföretagarkommun
i Skåne. Badstranden vid Långa Bryg-

gan kunde återigen hissa Blå Flagg och
kommunens e-tjänst ”Mina Engagemang” nominerades till Guldlänken.
Dessutom kom Lomma kommun
på andra plats i Lärarnas Riksförbunds
skolranking, på åttonde plats i Lärarförbundets ”Bästa skolkommun”, på
sjätte plats i en kartläggning av Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning, blev näst bästa miljökommun enligt tidningen Miljöaktuellt och
kom på en tredje plats som ”Sveriges
tryggaste kommun”.
Listan kan göras lång! En ökande
folkmängd ställer också krav på utbyggd kommunal service.

Under året har Slättängshallen i
Lomma blivit klar och invigd liksom
utbyggnaden av Alfredshällskolan i
Bjärred. Arbetet med att ta fram detaljplaner för att uppföra Strandskolan
och bygga ut Karstorp norra skola har
pågått som planerat.
Utegymmet i Fladängsparken, den
nya cirkulationsplatsen vid Slättängsdammarna och en ny konstgräsplan
i Borgeby har invigts under året.
Det mycket omfattande flyktingmottagandet har varit en utmaning
för verksamheterna och då speciellt
för social- och samhällsbyggnadsförvaltningarna.

Det är en del av allt som hänt i Lomma kommun under 2015.
Läs mer på följande sidor om vad de olika verksamheterna själva lyfter fram i årsredovisningen.
Kommunövergripande verksamhet
Under året har arbetet fortsatt med
att skapa en kommunal utvecklingsstrategi för åren 2015 till 2030.
I denna beskrivs vad kommunen vill
åstadkomma men också hur det ska
gå till. Även ett nytt näringslivsprogram har tagits fram.
Flera projekt har bedrivits under
året kring utvecklingen av Lomma
hamn, Lomma centrum och Bjärreds
centrum. Utveckling av ett nytt verksamhetsområde vid Lervik/Östervång,
med bland annat bostäder och förskola, pågår.
Kommunen har tillsammans med

Trafikverket, Region Skåne/Skånetrafiken och ett antal kommuner genomfört ett omfattande arbete för
att få persontågstrafik på Lommabanan. I den nu fastställda nationella planen finns Lommabanan, med station i
Lomma tätort, med som ett projekt
och med trafikstart år 2020.
En risk- och sårbarhetsanalys genomfördes under hösten där scenariot var tågolycka med farligt gods.
Vid trafikplats Flädie har kommunen förvärvat ett markområde
på cirka fem hektar för att möjliggöra
etablering av bland annat tankstation,

pendlarparkering samt eventuellt en
återvinningscentral.
Ett nytt projekt, ”Forskningskommun”, startade under hösten. Projektet
leds av Sveriges Lantbruksuniversitet i
Alnarp. Förutom Lomma är bland annat Malmö, Staffanstorp och Östra
Göinge kommuner med i projektet.
Enligt lag ska överförmyndaren
förordna en god man för ensamkommande barn och ungdomar upp till
18 år. Antalet ärenden ökade kraftigt
under 2015.Vid ingången av året fanns
11 ensamkommande placerade i kommunen och vid årsskiftet fanns 65.
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För- och grundskoleverksamhet
Kvaliteten på utbildningsverksamheten i kommunerna utvärderas av
många olika instanser varje år.
I Handelskammarens ranking placerades Lomma kommun på första plats, i
Lärarnas Riksförbunds på andra plats
och i Lärarförbundets på åttonde
plats bland landets kommuner under
året. Sveriges Kommuners och Landstings ”Öppna jämförelser för grundskolan” har under 2015 bland annat
gjort förändring av det sammanvägda
resultaten. Årets ranking gav en 16:e
plats av landets kommuner.
Det digitala utvecklingsarbetet har
fortsatt inom både förskola och skola.
Detta arbete har även varit en del i att

öka vår attraktivitet som arbetsgivare.
Trots brist på pedagoger har kommunen lyckats rekrytera medarbetare
med de kvalifikationer som efterfrågats.
Under året har satsningar gjorts
inom ramen för Matematiklyftet samt
påbörjats inom Läslyftet.
Löddesnäs förskola utsågs under
året till övningsförskola för Lärarutbildningen vid Malmö Högskola.
Samarbetet med socialförvaltningen inom projektet Barnens Bästa
har utvecklats i enlighet med de mål
som beslutats.
Slutbetygen i årskurs nio ligger på
en hög nivå. Det genomsnittliga meritvärdet för samtliga kommunala sko-

Gymnasieskola och vuxenutbildning
Av kommunens gymnasieelever gick
under höstterminen 22 % i fristående skola och resterande 78 % i kommunal. Detta är i stort sett samma
siffror som tidigare år.
Andelen elever som antogs till ett
högskoleförberedande program inför
höstterminen 2014 var cirka 81 %, resterande cirka 19 % sökte ett yrkesprogram. Under vårterminen 2015 avbröt
14 elever sin gymnasieutbildning. Under höstterminen 2015 har sex elever
avbrutit sin utbildning. Gymnasial vuxenutbildning har haft cirka 72 heltidsplatser, en minskning med 17 platser.
Under 2015 har 84 elever läst SFI,
vilket är något fler än 2014.
Under andra halvan av 2015 har
Lärcentrum haft ansvar för att få till
stånd en överenskommelse mellan
Lomma och Arbetsförmedlingen inom
”Delegationen för unga till arbete”.
Detta är en förutsättning för att kom-

munen ska kunna ta del av de sökbara statsbidragen för traineeplatser
samt de medel som finns för utbildningsplatser.
Under hösten 2015 flyttade Lärcentrum sin verksamhet till Vinstorpsskolan. Flyktingmottagandet under
året har påverkat Lärcentrum som
är ansvarig för att ungdomarna i åldern 16-18 år, som blir kommunplacerade, erbjuds gymnasieutbildning.
Eftersom dessa inte behärskar det
svenska språket är språkintroduktion
det program som är aktuellt. Lomma
kommun bedriver inte någon gymnasieutbildning i egen regi utan köper
platser av andra, just språkintroduktion av Lund, Burlöv samt Kävlinge
kommun. Det finns dock en risk att
det framöver blir svårt att få platser
för språkintroduktion, eftersom även
dessa kommuner har tagit emot ett
stort antal nyanlända.

Kostverksamheten
Kostenheten har ökat inköpen av
ekologiska livsmedel under året. Fler
vegetariska måltider har serverats.
Andelen matsvinn i förskolor och
skolor har minskat under året.
Alfredshällskolans kök har byggts om
från mottagningskök till tillagnings-kök.
Vinstorpskolans kök har tillfälligt tagits
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i bruk för att tillgodose skolans elever
och fritidsklubben med mat.
Ett nytt livsmedelsavtal har ingåtts
med början sommaren 2015.
Till idrottsklubbar och andra föreningar som haft olika sommarläger
i kommunen har kostenheten levererat över 14 000 portioner.

lor blev 252,1 – Bjärehovskolan 268,5,
Pilängskolan 246,7 samt Rutsborgskolan 241,9. Genomsnittligt meritvärde
för riket totalt var 224,7.
Grundskolans högstadium har under året gjort anpassningar för att
möta ökande antal nyanlända elever.
Nya krav kring till exempel kartläggningen av nyanlända elevers förkunskaper har inneburit att mer resurser
tagits i anspråk. Antalet skolor som tar
emot nyanlända har utökats från två
till tre. Skolorna har successivt anställt
personal för att möta behoven. Resurscentrum erbjuder hjälp och stöd
inom skolhälsovård och kuratorsverksamhet till nyanlända.
Kulturverksamhet
Ett nytt skolbibliotek på Karstorpskolan togs i drift under året.
En satsning har gjorts på e-böcker på biblioteket. Både biblioteket
och kulturföreningarna har haft aktiviteter för integration.
Fritidsverksamhet

Slättängshallen i Lomma invigdes under året. Utöver detta har det tillkommit ytor för spontanidrott med bland
annat utegym och beachhandboll.
Fritidsverksamheterna har under året
anslutit sig till ett nationellt nätverk för
fritidsgårdar, KEKS. Nätverket arbetar
med olika former av samverkan.
En hel del av kommunens idrottsföreningar har också medverkat till att
integrera flyktingar i sin verksamhet.

En tillbakablick på året 2015
Individ- och familjeomsorg
Senare delen av året har präglats av
mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn. I januari fanns 19 barn i
den egna HVB-verksamheten – Hem
för vård och boende. Under hösten
ökade antalet. I december var det 106
barn, varav 65 i den egna verksamheten. De barn som inte bor i kommunen, bor antingen på HVB-hem eller i
familjehem i andra kommuner.
För att möta det ökade behovet
startades under hösten tre nya HVB-

verksamheter i Lomma. I oktober
skapades en kris- och beredskapsorganisation, som har varit en sammanhållande kraft för att hitta nya möjliga
platser. I december räckte dock inte
platserna till. Under ett par veckor
användes en boendesal. Vid årets slut
hade alla plats i ordinarie verksamhet.
När ett barn anvisas till kommunen
har handläggaren 48 timmar på sig att
utreda och hitta en placering. Eftersom
det under hösten inte funnits platser

på de egna verksamheterna har kommunen fått leta externa platser, i stor
konkurrens med andra kommuner.
I övrigt kan man notera att ett
stort antal aktiviteter genomförts
inom ramen för Barnens Bästa och
under våren genomfördes en utvärdering av externa öppenvårdsinsatser
som kommunen köpt in.
Den dagliga verksamheten på Trivselhuset har fortsatt att utöka sin verksamhet, som följd av ökad efterfrågan.

Hälsa, vård och omsorg
I november 2014 beslutade socialnämnden att inte förlänga avtalet
om hemtjänst och särskilt boende.
Under våren påbörjades en ny upphandling.
Utvärderingsmodellen ändrades och
uppföljningen förtydligades. I juni beslutades att Frösunda Omsorg AB
kommer att ta över driften av Jonasgården, Strandängsgatan, Vega och
Orion, samt Attendo Sverige AB av
LSS-verksamheten

driften för hemtjänsten i Lomma och
Bjärred, med början i mars 2016. Under hösten har ett stort förberedelsearbete gjorts med bland annat flera
närståendemöten.
Arbetet med att införa ÄBIC –
Äldres Behov I Centrum – som arbetsform är i full gång. ÄBIC är ett
arbetssätt som handlar om dokumentation av äldre personers behov,
där syftet är att stärka individperspek-

tivet, likvärdigheten och att säkerställa
rättssäkerheten.
Under hösten startades ett certifierat vårdhundsteam. Syftet är att stimulera till rörelse och olika former av
aktivitet, samt att minska smärta, oro
eller nedstämdhet. Det goda arbetet
med förebyggande verksamhet har
fortsatt under året med bland annat
Senior Sport School och Bättre Balansdagar.

Bygglovsverksamheten

Under året har fler brukare tillkommit och behoven har förändrats, vilket har resulterat i en förstärkning
av gruppbostäderna. Korttidsvistelsen för barn har också utökat sin
verksamhet och öppethållande.
Miljö- o hälsoskyddsverksamhet
Verksamheten dominerades under
året av ett flertal komplicerade ärenden om miljöfarlig verksamhet och
strandskydd.
En stor inventering av alla miljöfarliga
verksamheter har genomförts.
Under året har extra resurser
lagts på tillsyn på lantbruk.
Ett stort arbete har utförts kring
kommunens nedlagda deponier. Arbetet med dessa kommer att fortsätta med att ta fram ett åtgärdsprogram och en tidsplan.
Ett samarbete med Burlöv, Kävlinge, Åstorp och Söderåsens miljöförbund har inletts om bullerskyddsåtgärder av Lommabanan.

Vid årets början bildades samhällsbyggnadsförvaltningen, i vilken byggenheten ingår som en del av miljöoch byggavdelningen.
Sedan tidig höst finns byggenheten i
kommunhuset tillsammans med merparten av förvaltningen. Omorganisationen och lokalflytten har medfört
nya möjligheter till samarbete, kunskapsutbyte och gemenskap.
Antalet ärenden som inkommit och hanterats under 2015 har

varit fler än normalt, sannolikt med
anledning av nya bestämmelser för
ROT-avdrag. Detta har resulterat i att
den lagstadgade handläggningstiden
för bygglov på 10 veckor, inte kunnat
uppfyllas under delar av hösten.
Kvaliteten på de beslut som meddelats har varit fortsatt hög eftersom
att miljö och byggnadsnämndens beslut står sig väl i överprövande myndigheters och domstolars beslut och
domar.
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Teknisk verksamhet
skattefinansierad
Kanalbron i Lomma hamn kompletterades under året med en gångbro
för att förbättra trafiksäkerheten.
Byggande av gång- och cykelpassage
under järnvägen i Lomma stationsområde har påbörjats. Cirkulationsplatsen
vid Brohus byggdes klar under året.
Mark- och miljödomstolen har
gett tillstånd att anlägga en skyddsvall
längs strandängarna i södra Lomma
samt beviljat tillstånd för erosionsskydd vid tre- och fyrkantsdammarna,
drift- och underhållsarbeten vid badstränder samt rensmuddring av inloppet till Höje å.
Ett långsiktigt skötselprogram har
antagits för parker och grönområden.

VART GICK
SKATTEPENGARNA?
Varje 100 kronor i skatt till kommunen
användes under 2015 så här:
39,52 kronor

till för- och grundskoleverksamhet

16,79 kronor

till teknisk verksamhet

14,50 kronor

till hälsa, vård och omsorg

Teknisk verksamhet
avgiftsfinansierad

8,06 kronor

till gymnasieskola och
vuxenutbildning

Vatten och avlopp: Under året har arbetet fortsatt med följderna av 2014
års översvämningar, bland annat med
förslag på framtida åtgärder.
En förstudie om samverkan kring
reningsverket i Borgeby har initierats
med Kävlinge kommun.
Taxan höjdes vid halvårsskiftet
med cirka 3 % för att möta kostnadsökningar.
Avfallshantering: Förfrågningsunderlag för upphandling av ny renhållningsentreprenad har tagits fram och
annonserats ut. En ny avfallsplan för
har tagits fram.
Beslut togs om att höja renhållningstaxan med 4 % från och med
februari 2016 för att möta framtida
kostnader och investeringar.
Hamn: Förstärkningsarbete av pirhuvudet under fyren i Lomma hamn har
utförts.
Teknisk verksamhet
fastighetsverksamhet
Bland de större investerings- och underhållsprojekt som färdigställts eller
påbörjats under året kan nämnas:
Om- och tillbyggnad av Alfredshällskolan. Uppförande av Slättängshallen.
Underhåll och reparation av Bjärehovs förskola. Underhåll och reparation av Pilängskolan. Avdelningen har
även haft en aktiv roll i byggnadsanpassning vid flyktingmottagningen.
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7,01 kronor

till kommunövergripande
verksamhet

3,77 kronor

till LSS-verksamhet

3,02 kronor

till individ- och familjeomsorg

2,91 kronor

till årets överskott

1,88 kronor

till fritidsverksamhet

1,79 kronor

till kulturverksamhet

Så här får
kommunen
sina pengar:
82,0 % skatter,
			generella
			statsbidrag
17,6 % avgifter
00,4 % finansiella 		
			
intäkter

0,50 kronor

till plan- och byggverksamhet

0,25 kronor

till miljö- och
hälsoskyddsverksamhet

