KUNGÖRELSE
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Plats: Kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamngatan 3, Lomma
Tid: Torsdag 2022-04-21 klockan 19:00

Ärende

1. Upprop
2. Val av justeringspersoner samt bestämmande av tid och plats för justering av protokollet
3. Meddelanden
a) Överklagan avseende kommunfullmäktiges beslut 2022-03-03 § 15 angående antagande av
detaljplan för Karstorp 13:100, namnlista
b) Överklagan avseende kommunfullmäktiges beslut 2022-03-03 § 15 angående antagande av
detaljplan för Karstorp 13:100, från Lomma Folketshusförening
c) Åtgärdsplan Lomma kommun, efter Sydarkiveras tillsyn 2022-04-06
4. Godkännande av avsägelse från Carl Emanuelsson (M) avseende uppdrag som ledamot i kulturoch fritidsnämnden samt fyllnadsval med anledning härav
5. Årsredovisning för Lomma kommun år 2021 samt avsättning till resultatutjämningsreserv
6. Miljöbokslut 2021 för Lomma kommun
7. Justering av planerade investeringsutgifter från år 2021 till år 2022
8. Slutredovisning av investeringsprojekt Inventarier Orion, särskilt boende, tre enheter
9. Äskande från revisionen om tilläggsanslag för år 2022
10. Avstämning av tillväxtpost år 2022
11. Redovisning av ej slutbehandlade motioner
12. Fastställande av reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet

13. Fastställande av arbetsmiljöpolicy för Lomma kommun
14. Ramavtal avseende planering och byggnation av Bjärreds vångar omfattande fastigheten Bjärred
9:1 m fl., Lomma kommun
15. Interpellation från Oscar Sedira (SD) till kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) om
cybersäkerhet

Anmäl förhinder till Maria Zingmark, maria.zingmark@lomma.se eller via telefon
0733-41 11 14.
Anders Berngarn
Kommunfullmäktiges ordförande
Kungörelsen är anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2022-04-12
Intygas av
Maria Zingmark
Kommunsekreterare
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Åtgärdsplan Lomma kommun
2022

Planerad tillsyn 2022 kommunala bolag

och samverkansorgan Lomma kommun
2022-04-06
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Åtgärdsplan vid arkivinspektion
Arkivinspektioner ingår i arkivmyndighetens rutiner för tillsyn. Tillsynsarkivarie anställd hos
arkivmyndigheten besöker och granskar informationsförvaltningen hos en myndighet

(nämnd eller bolag). Efter genomförd arkivinspektion sammanställs en åtgärdsplan som
redovisas för arkivmyndigheten.

Organisation (t.ex. kommun):
Lomma kommun

Myndighet (nämnd eller bolag):

Inspektionsdatum:

Medlemssamordnare:

Deltagare vid tillsyn:

Lomma Servicefastigheter AB
Emilia Bergvall Odhner
0472-39 01 51

2022-03-30

Susanne Persson, arkivarie, samhällsbyggnadsnämnden
Mattias Persson, teknik- och fastighetschef

Tomas Nilsson, fastighetsekonom
Katerina Katasanikou, stabschef

Catharina Lindkvist, förvaltningsadministratör
Alla är kopplade till samhällsbyggnadsförvaltningen i

Samlat intryck

Lomma kommun.

Analysen av enkätsvaren har legat till grund för tillsynsmötets innehåll och de frågor som
lyfts och diskuterats i samband med detta, samt för denna åtgärdsplan. Tillsynsmötet
genomfördes i form av ett webbmöte med god uppslutning. VDn för Lomma
Servicefastigheter AB hade ingen möjlighet att delta vid uppföljningsmötet.

Lomma Servicefastigheter AB är ett litet bolag med mycket begränsad verksamhet. All
verksamhet förvaltas av kommunen enligt avtal, dvs kommunen har hand om all
administration och förvaltning.

Arkivorganisation
VD är arkivansvarig.

I övrigt finns ingen arkivorganisation, men det finns inte heller något behov av det i och med
att bolaget har en så begränsad verksamhet och kommunen sköter administrationen.

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA

POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX)
SYDARKIVERA.SE

SIDA | 1

DOKUMENTNAMN: ÅTGÄRDSPLAN LOMMA KOMMUN 2022
VERSION: 0.1

DNR: SARK/2022:83

DATUM: 2022-04-12

HANDLÄGGARE: EMILIA BERGVALL
ODHNER

Informationshantering

Traditionellt sett har man haft med bolagets handlingar i kommunen

informationshanteringsplan. Den informations som skapas är framför allt styrelseprotokoll

och ekonomihandlingar. Man är på gång att ta fram en ny egen informationshanteringsplan.

Arkivbeskrivning saknas.
Bolaget uppger att de har koll på hur de hanterar sin information.
Allmänna handlingar lånas inte ut.

Digitalisering

Framför allt analoga handlingar.

Skydd för information

Bolaget förvarar sina allmänna handlingar som är på papper i samhällsbyggnadsnämndens
närarkiv och hålls åtskilda från samhällsbyggnadsnämndens handlingar. Kommunen ska
bygga nytt stadshus och strävar efter att bygga nya bättre närarkiv.

IT-System

Använder kommunens system, men uppsats som egen enhet i ekonomisystemet.
Det finns inga äldre system eller databaser som behöver avvecklas.

När informationen inte längre behövs i verksamheten
Gallringen är eftersatt, behov finns.

Bolaget har inte levererarat till slutarkivet på länge, men har behov av att leverera till

analoga handlingar till kommunarkivet. Att arkivera digitalt material kan bli aktuellt om
kommunen väljer att byta ekonomisystem.

Rekommendation

Ta fram en arkivbeskrivning. Ta hjälp av det som finns på Sydarkiveras wiki:
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Arkivbeskrivning
Se till att uppdatera informationshanteringsplanen så att den stämmer med aktuell
lagstiftning, framför allt rörande ekonomihandlingar, och se över så att den stämmer med
hur bolaget arbetar idag.
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För att Lomma kommun ska få ut det mesta av medlemskapet i Sydarkivera så behöver ni
delat i våra arbetsmöten, nätverksträffar och se till att i alla fall några medlemmar går våra
grundutbildningar.
• https://sites.legaonline.se/sydarkivera/Kurser
• https://www.sydarkivera.se/aktiviteter/bokamote/
Uppfinn inte hjulet på nytt utan dra nytta av den samlade kunskapen som finns inom
förbundet. Vi har samlat mycket information in vår handbok på webben
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Huvudsida

Åtgärdsplanen översänd till berörd chef, datum: 2022-04-08
Emilia Bergvall Odhner
Enhetschef

Tillsyn och informationsförvaltning
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Tillsynsenkät 2022 - Kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund
Er ägarkommun (ägarkommuner) är medlem i kommunalförbundet Sydarkivera och har fattat beslut i fullmäktige om att utse Sydarkivera till arkivmyndighet för sin verksamhet.
Beslutet om arkivmyndighet omfattar även de organisationer där kommunen har ett "rättsligt bestämmande inflytande", d v s äger majoriteten av aktierna eller utser majoriteten av
ledamöterna i styrelsen. Uppdraget som arkivmyndighet innebär ett tillsynsansvar utifrån arkivlagen när det gäller arkiv och informationshantering.
Sydarkiveras arbete med tillsyn bedrivs enligt en plan som är antagen av Sydarkiveras förbundsstyrelse § 46, 2015-12-04. Under 2022 genomförs tillsyn hos
förbundsmedlemmarnas samtliga kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.
Kommunala bolag och stiftelser omfattas sedan 1995 av offentlighetsprincipen, vilket ställer krav på öppenhet och transparens i informationshanteringen. Tillsynen tar sikte på
den generella informationshanteringen och inte det som berör organisationens verksamhet, som energidistribution eller fastighetsförvaltning.
Enkäten innehåller 19 antal frågor. Sist i enkäten finns möjlighet att till längre fritextsvar och använd gärna utrymmet för längre beskrivningar av hur informationshanteringen
fungerar i er organisation.
En kopia av ditt svar kommer att skickas till den e-postadress som du anger nedan. De uppgifter som du lämnar lagras i molnet. Använd gärna funktionsbrevlåda som e-post och
undvik känsliga personuppgifter och uppgifter med sekretess. Uppgifterna i enkäten hanteras i enlighet med Sydarkiveras informationshanteringsplan.
OBSERVERA! Enkäten ska vara besvarad senast två veckor innan tillsynsbesöket så att medlemssamordnaren hinner gå igenom och sammanställa resultatet. Uppgifterna som
skickas in ligger sedan till grund för tillsynsbesöket och åtgärdsplanen. Vid eventuella frågor, kontakta din medlemssamordnare! https://www.sydarkivera.se/om-oss/varamedlemmar/

E-post *
susanne.persson1@lomma.se

Vem/vilka fyller i enkäten? (Bolag eller stiftelse, titel/funktion och e-post) *
Susanne Persson, arkivarie; Tomas Nilsson, fastighetsekonom; Catharina Lindkvist, registrator; Katerina Katsanikou, stabschef; Mattias Persson teknik- och fastighetschef

Vilken typ av organisation? *
Helägt bolag
Samägt bolag
Stiftelse
Kommunalförbund
Övrigt:

ARKIVORGANISATION
Varje organisation som omfattas av offentlighetsprincipen behöver en arkivorganisation. Arkivansvarig utses av bolagets, stiftelsens eller förbundets styrelse och har det formella ansvaret för
organisationens arkiv. Arkivombud sköter det praktiska arbetet kring informationsförvaltning och samverkar med arkivmyndigheten (kommunarkivet respektive Sydarkivera). Kallas även för
arkivredogörare.
Läs mer om arkivorganisation i Sydarkiveras handbok: https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Arkivorganisation
ARKIVREGLEMENTE
Hur arkivorganisationen ska se ut framgår av organisationens arkivreglemente. Det normala är att arkivreglementet beslutas av ägarkommunens fullmäktige och sedan fastställs av bolagets eller
stiftelsens styrelse. För kommunalförbund antas arkivreglemente av förbundets fullmäktige.
Läs mer om arkivreglemente i Sydarkiveras handbok: https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Arkivreglemente

https://docs.google.com/forms/d/1o4PE_czl8jgZ9UQJtRYRDn5bz2PZnBDuZWgCJRteaY0/edit#responses
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Har ni ett fastställt arkivreglemente?
Ja
Nej
Vet inte

Har ni en beslutad arkivorganisation?
Ja, arkivansvarig
Ja, arkivombud/arkivredogörare
Nej
Vet inte

ARKIVBESKRIVNING
För att kunna hålla ordning, hitta och uppfylla kraven på insyn i verksamhetens informationshantering behövs det styrdokument. Enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen måste varje
organisation som omfattas av offentlighetsprincipen ha en arkivbeskrivning. Dokumentet är tänkt upplysa allmänheten om organisationens verksamhet, vilken information som hanteras och möjliga
sökingångar samt organisationens historik.
Läs mer om arkivbeskrivning i Sydarkiveras handbok: https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Arkivbeskrivning
INFORMATIONSHANTERINGSPLAN
Informationshanteringsplanen eller dokumenthanteringsplanen omfattar beslut om bevarande och gallring samt rutiner för hur informationen ska hanteras i det dagliga arbetet. Reglerna för
informationshanteringsplan återfinns vanligtvis i organisationens arkivreglemente.
Läs mer om informationshanteringsplan i Sydarkiveras handbok: https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Informationshanteringsplan
REGISTRERING
Enligt offentlighets- och sekretesslagen ska allmänna handlingar registreras eller förvaras systematiskt på ett sätt som gör det enkelt att hitta informationen. Läs mer om registrering i Sydarkiveras
handbok: https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Registrering

Vilka styrdokument finns som omfattar informationshantering?
Arkivbeskrivning
Informationshanteringsplan, yngre än två år
Informationshanteringsplan, äldre än två år
Inga styrdokument
Vet inte
Övrigt: Delvis inbakat i dokumenthanteringsplan för teknisk nämnd.
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Vi har kontroll på hur följande typer av information hanteras:
Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess, känsliga personuppgifter mm
Sekretessbelagd information (enligt offentlighets- och sekretesslagen)
Personuppgifter (enligt dataskyddsförordningen)
Känsliga personuppgifter
Skyddade personuppgifter
Hemliga handlingar (enligt säkerhetsskyddslagen)

Var registrerar/förvarar ni era allmänna handlingar?
Registrerar i ett centralt dokument- och ärendehanteringssystem (t ex. i kommunens/regionens system)
Registrering i ett särskilt verksamhetssystem anpassat för vår verksamhet
Digitalt i filserver/katalog eller liknade (gemensamma mappar, sharepoint) med register (kalkylblad eller liknande)
Digitalt i filserver/katalog eller liknade utan register
Pappershandlingar (pärmar eller akter) med register
Pappershandlingar utan register
Vet inte
Övrigt: Vissa handlingar registreras i samhällsbyggnadsnämndens diarium.

Lånar ni ut handlingar till exempelvis entreprenörer eller andra externa aktörer?
Ja, i original
Endast som kopior
Vi har rutiner för hur lån och återlämnade går till
Vi lånar inte ut handlingar
Vet inte

Digitalisering handlar om att automatisera och effektivisera ärendeflöden genom att använda sig av digital teknik, till exempel olika typer av e-tjänster och att skanna inkommande pappershandlingar.
Läs mer om vad det innebär att utveckla ett digitalt arbetssätt i Sydarkvieras handbok: https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Digitalisering_-_digitalt_arbetss%C3%A4tt

Hur hanterar ni verksamhetens information?
Vi arbetar och lagrar informationen huvudsakligen digitalt
Vi använder e-tjänster med integration till verksamhetssystem
Vi har digitala blanketter
Vi använder elektroniska underskrifter (digitala signaturer)
Vi skannar inkommande pappershandlingar
Vi arbetar huvudsakligen med pappershandlingar
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Information behöver skyddas från att försvinna, förstöras eller förvanskas.
Ni kan läsa mer om vilka krav som ställs på en säker förvaring i Sydarkiveras handbok: https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Arkivlokaler_och_arbetsrum
De verksamheter som har när- eller mellanarkivslokaler kan göra Sydarkiveras självvärdering för att kontrollera att lokaler och rutiner uppfyller de krav som ställs på förvaring av arkivinformation:
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Sj%C3%A4lvv%C3%A4rdering_arkivlokaler

Hur förvarar ni era allmänna handlingar på papper?
I närarkiv (arkivlokal)
I arkivskåp
I dokumentskåp (inte brandklassat)
I bokhylla/skåp på tjänsterum
Inte relevant
Vet inte
Övrigt:

Har ni kontrollerat om förvaringen av pappershandlingarna är godtagbar utifrån de skydd som krävs för en säker förvaring?
Ja, att endast behörig personal har tillgång till informationen
Ja, utifrån brandskydd
Ja, utifrån risker kring uppvärmning, ventilation samt vatten och avlopp
Ja, utifrån risker kring inbrott och stöld
Vi har en plan för hur arkivinformationen ska hantera om olyckan är framme
Nej
Vet inte
Övrigt:

Sydarkivera har som uppdrag att arkivera medlemmarnas digitala information och kännedom om vilka verksamhetssystem som används är därför central i arbetet med digitala arkivleveranser.
Läs mer om arbetet med digitala arkivleveranser i Sydarkiveras handbok: https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Digitala_arkivleveranser

https://docs.google.com/forms/d/1o4PE_czl8jgZ9UQJtRYRDn5bz2PZnBDuZWgCJRteaY0/edit#responses

4/6

2022-04-08 14:48

Tillsynsenkät 2022 - Kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund

Finns någon förteckning över förekommande it-system?
Ja
Nej
Vet inte

Har ni några äldre IT-system eller databaser som inte längre används i verksamheten?
Ja
Nej
Vet inte

GALLRING
Gallring innebär att förstöra information som utgör allmän handling och därmed inskränka allmänhetens rätt till insyn. Däremot behövs gallring för att inte drunkna i information, men det ska göras på ett
kontrollerat sätt och efter gallringsbeslut i bolagets eller stiftelsens styrelse. Vanligtvis fastställs beslut om gallring i organisationens informationshanteringsplan.
Läs mer om gallring i Sydarkiveras handbok: https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Gallra_och_rensa_(sl%C3%A4nga)
ÖVERLÄMNA TILL ARKIVMYNDIGHETEN
När information inte längre behövs i verksamheten ska den överlämnas till arkivmyndigheten. Pappershandlingar överlämnas som regel till kommunens centrala arkiv och digitala handlingar till
Sydarkivera för långsiktigt digitalt bevarande.
Läs mer om vad det innebär att överlämna arkivinformation i Sydarkiveras handbok: https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Arkivleveranser

Genomförs gallring?
Ja, enligt fastställd informationshanteringsplan
Nej, vi har ingen informationshanteringsplan
Ja, vi gallrar pappershandlingar
Ja, vi gallrar digital information
Nej, vi hinner inte
Övrigt: Gallring är eftersatt, behov finns.

Levererar ni information till arkivmyndigheten (slutarkivet)?
Ja, pappershandlingar till kommun- eller regionarkivet
Ja, digital information till Sydarkivera
Vi har inga behov att leverera till slutarkiv
Vi levererar inte, men har behov av att leverera till slutarkiv
Vet inte
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Förändringar i verksamheten påverkar ofta informationshanteringen; omorganisationer, ytterligare verksamhet och ansvar som tillkommer eller försvinner, sammanslagningar med andra organisationer
eller att delar läggs ut på entreprenad. Även större ombyggnationer, flytt till nya lokaler, byte av verksamhetssystem eller IT-plattform kan påverka informationshanteringen.

Finns det planer på några förändringar som kan påverka arkiv- och informationsförvaltningen?
Ja
Nej
Vet inte

Om JA: Vilken typ av förändring?

Övrigt
LSAB är ett väldigt litet bolag med begränsad verksamhet. All verksamhet förvaltas av kommunen enligt avtal, dvs kommunen har hand om all administration och förvaltning.

Tack för ditt svar!
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 9 av 26
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
2022-03-30

KS § 31

KS KF/2022:24

Årsredovisning för Lomma kommun år 2021 samt avsättning till
resultatutjämningsreserv

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för Lomma kommun för år 2021. I
årsredovisningen redovisas driftbudget per respektive KF-verksamhet enligt kommunfullmäktiges
budgetbeslut, investeringsprojekt i sin helhet samt en uppföljning av beslutade mål.
Ekonomiavdelningen föreslår att 3,2 mnkr ytterligare avsätts i resultatutjämningsreserv i enlighet
med gällande regelverk.
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar tf kommundirektör/ekonomichef Samuel Sköld en
redogörelse.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16, § 65.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 § 65
- Skrivelse 2022-03-11 från kommunledningsförvaltningen
- Årsredovisning 2021, Lomma kommun
Beslut:
- Kommunstyrelsen besluta att, efter revidering i enlighet med av kommunstyrelsens givna
direktiv, överlämna årsredovisningen för år 2021 till revisionen och kommunfullmäktige.
-

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta godkänna framlagd
årsredovisning för år 2021.

-

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta avsätta 3,2 mnkr till
resultatutjämningsreserven.

_________________________________
Beslutet expedieras till:
Revisionen
Kommunfullmäktige

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKT

2022-03-22

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Ekonomiavdelningen
Vår referens: Maria Zingmark
Telefon: 040-641 10 00
E-post: maria.zingmark@lomma.se
Diarienummer: KS KF/2022:24

Tjänsteskrivelse – Årsredovisning för Lomma kommun år 2021 samt avsättning till
resultatutjämningsreserv
Förslag till beslut:
- Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen för år 2021 till revisionen och
kommunfullmäktige.
-

Kommunfullmäktige godkänner framlagda årsredovisningen för år 2021.

-

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 3,2 mnkr till resultatutjämningsreserven.

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för Lomma kommun för år 2021. I
årsredovisningen redovisas driftbudget per respektive KF-verksamhet enligt kommunfullmäktiges
budgetbeslut, investeringsprojekt i sin helhet samt en uppföljning av beslutade mål.
Ekonomiavdelningen föreslår att avsätta 3,2 mnkr ytterligare i resultatutjämningsreserv i enlighet
med gällande regelverk.
Bakgrund/analys
I årsredovisningen ingår även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Denna visar
utöver kommunen även intressen i hel- och delägda bolag med ett betydande inflytande eller särskild
betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi.
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-13, § 51, ett regelverk kring hanteringen av
resultatutjämningsreserv (RUR). Enligt regelverket är det möjligt att reservera 3,2 mnkr av 2021 års
resultat efter balanskraftjusteringar vilket uppgår till 15,8 mnkr, dock högst 4 procent av summan av
skatter och generella statsbidrag. Efter denna avsättning uppgår resultatutjämningsreserven till 61,4
mnkr.
Beslutsunderlag
- Årsredovisning 2021, Lomma kommun
Samråd
I samband med ärendets beredning har samråd skett med alla förvaltningar.
Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets
beredning.
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Kommunstyrelsens
ordförande har ordet
Året som gått har i många avseenden varit ett bra år.
Lomma kommun fick återigen tidskriften Fokus utmärkelse
Sveriges bästa kommun att leva i, vilket även bekräftades
av SCBs medborgarundersökning.
Det har också varit ett år där vi tagit viktiga steg för att
möta de utmaningar som vi står i och inför. Vi har färdigställt den nya Pilängsskolan och påbörjat nybyggnationen
av Bjärehovs låg- och mellanstadieskola. Första spadtaget
togs för Linnéaskolan, kommunens första särskola. Under
året genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning
av våra grundskolor och konstaterade att Lomma kommun uppfyller kvalitetskriterierna i hög utsträckning. Även
Lärarförbundets ranking
visar att skolorna i kommunen håller synnerligen hög
kvalitet. Under hösten tog
kommunfullmäktige också
beslut om att etablera en
gymnasieskola i kommunen.
Att vidmakthålla en genomgående hög kvalitet och god
tillgänglighet i skolverksamheten är av största betydelse
för kommunens attraktivitet
och lägger grunden för det
goda samhället.
Under hösten tog kommunfullmäktige även beslut om
att bygga ett nytt kommunhus. Beslutet är en del i att
möta den växande utmaningen kopplat till kompetensförsörjning och en sammanhållen
kvalitet i kommunens verksamheter, men kommer även ha
positiva effekter för platsens attraktivitet.

INLEDNING

Efter några år av tämligen omfattande kritik och nästan ett
år av förberedelser övertogs de särskilda boendena i egen
regi. Så här långt finns det anledning att konstatera att det
var ett mycket lyckat beslut, trots utmaningarna som följde
av pandemin.
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Under året har arbetet med klimatanpassning och klimatsäkring intensifierats. Vi har utvecklat cykelvägarna, bildat
ett nytt naturreservat, färdigställt ett flertal erosionsskydd
och via VA Syd genomfört en rad ny- och underhållsinvesteringar i dag- och spillvattensystemet. Att ta genomtänkta
långsiktiga beslut samtidigt som vi håller tempot uppe i
miljö- och klimatanpassningsarbetet är och kommer att
vara en mycket stor fråga.
Under året öppnade Bjerreds Station portarna. Vi är glada
över att renoveringen har tagits emot så väl av medborgarna och att entreprenören fått ett varmt mottagande och
mycket nationell uppmärksamhet för sitt koncept.
Även om nysatsningen på
näringslivsarbetet fortsatt är
i ett inledande skede ser vi
att företagarna blir mer nöjda
med kommunens arbete. På
flera platser i kommunen,
både centralt och längs E6,
planerar vi nu för fullt för att
skapa fler arbetstillfällen i
kommunen. Allt för att göra
kommunen mer levande och
underlätta för dem som vill
driva företag i kommunen.
Som brukligt är det ordning i
kommunens totala ekonomi.
Flera större investeringsprojekt har landat en bra bit
under budget och driftöverskottet är gott. Detta kommer väl till pass inför framtida
investeringar, hjälper till att hålla nere låneskulden och gör
kommunen mindre sårbar för temporära intäktsbortfall
eller oväntade kostnadsökningar. Det har också möjliggjort
en större avbetalning av pensionsskulden, vilket sänker
driftkostnaderna under många år framöver.
Med dessa ord vill jag rikta ett stort tack till alla anställda
och alla fritidspolitiker, för året som har gått! Ni bär på ett
fint och hedervärt sätt ett stort och viktigt ansvar för vårt
lokalsamhälle!

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande

Den kommunala koncernen
Kommunens samlade verksamhet

Kommunfullmäktige
M(18), S(8), FB(5), L(4), SD(4), C(3), MP(2), Kd(1)

Revision

Kommunstyrelsen

Överförmyndare

Kommunens egen
verksamhet
Valnämnd
Barn- och
utbildningsnämnd
Kultur- och
fritidsnämnd
Socialnämnd
Teknisk nämnd
Miljö- och
byggnadsnämnd

Kommunens koncernföretag och
företag med betydande inflytande
eller särskild betydelse för kommunens
verksamhet eller ekonomi

Lomma Servicebostäder AB
AB Malmöregionens Avlopp
VA Syd

100,0 %
40,0 %
4,6 %

Samägda företag
utan betydande inflytande eller
särskild betydelse för kommunens
verksamhet eller ekonomi

Sydvästra Skånes avfalls AB
Sydvatten AB
Kraftringen AB
Kommunassurans Syd
Kommuninvest EK Förening

3,50 %
2,33 %
2,11 %
1,20 %
0,26 %

Ekonomiska engagemang mellan kommunens koncernföretag
Intäkter, kostnader, fordringar och skulder, mnkr
Enhet
Lomma kommun
Lomma Servicebostäder AB
AB Malmöregionens Avlopp
VA syd		

Försäljning

Borgen

Köpare

Säljare

Givare

20,3
1,0
5,0
5,5

1,3
15,4
5,1
9,9

100,6

Mottagare
99,0
1,6

Privata utförare

För att en kommunal entreprenad ska anses föreligga förutsätts att:
- det finns avtal mellan kommunen och producenten
- kommunen har ett huvudansvar för att tjänsten erbjuds kommunmedborgarna
- verksamheten annars skulle drivits i egen regi
Entreprenör
Verksamhet
			
Lunds kommun m.fl.
Gymnasieskola
Montessori Bjerred m.fl.
För- och grundskola
PEAB		
Gatu- och Parkarbeten
Samhall AB, Förenade Service AB
Städ
Frösunda omsorg AB
Hälsa vård och omsorg
Staffanstorps kommun
Räddningstjänst
Övriga entreprenörer
TOTALT
		

Belopp
mnkr

Procent av
total oms

117,1
49,5
31,9
20,6
12,7
11,0
4,1
246,9

7,0%
3,0%
1,9%
1,2%
0,8%
0,7%
0,2%
14,9%

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Händelser av väsentlig betydelse
ÖVERGRIPANDE
Pandemins påverkan
Smittspridningen av covid-19 varierade under året. Under
första delen av året och på slutet av året var påverkan stor,
medan det infördes lättnader av gällande restriktioner under sommarperioden. Lomma kommun har följt myndigheternas rekommendationer. Under vårterminen infördes
distans- och fjärrundervisning för högstadieelever. Extra
smittförebyggande åtgärder infördes inom vård och omsorg i form av visir och munskydd vid ansiktsnära kontakt.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
Kommunchatt
I januari utökade Lomma kommun sin service med en
chattfunktion på lomma.se, där kommuninvånare kan
ställa frågor.

finns platser som upplevs som otrygga i kommunen.
Genom att markera en plats på en digital karta och fylla
i ett formulär skapas en bättre överblick över vilka områden som behöver förbättras.
Lifecare
Inom socialförvaltningens verksamhet infördes ett digital
system, Lifecare, för att underlätta för medborgare att
lämna synpunkter på de vård- och omsorgsinsatser som
utförs i kommunen.
Naturreservat
Ett nytt naturreservat bildades – Kyrkfuret, norr om
Lomma tätort.

Expresslov
En ny snabbväg för bygglovssökande infördes. Varje
fredag, under perioden mars till juni samt under hösten,
kunde kommunens invånare boka tid med en bygglovshandläggare för att träffas utomhus eller digitalt och få
sitt bygglov för enklare åtgärder beviljat redan samma
dag. Byggenheten blev också nominerade till Årets Team
på Framtidsgalan för denna insats.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Övertagande av särskilda boenden
Den 1 mars övergick driften av kommunens särskilda
boenden Orion, Vega, Strandängsgatan och Jonasgården
till kommunal regi efter över ett års förberedelser. Närvarande ledarskap tillsammans med utveckling av kost och
måltider samt aktiviteter var några områden som skulle
prioriteras.
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Kyrkfuret

STÖRRE PROJEKT
Bjärehov
Ny- och ombyggnation av Bjärehovskolan påbörjades i
april. En ny skolbyggnad för F-6 ska byggas och skolgården ska göras om för att främja lek och rörelse.

Bistånd via digital ansökan
Möjligheten att söka ekonomiskt bistånd direkt från dator, surfplatta eller smartphone infördes under våren.
Karttjänst
Lomma digitala kommunkarta uppdaterades med interaktiva karttjänster för att underlätta informationssökande
för boende och besökare.
Utvecklat stöd
Trivselhusets öppna verksamhet ändrade inriktning och
flyttade till Mötesplats Havsblick, för att samla och samtidigt bredda det stöd som erbjuds personer med psykisk
ohälsa.
Lomma.se/tryggare plats
Ett rapporteringsverktyg lanserades för invånare, medarbetare och besökare där de kan rapportera in om det

Cykelväg
Sista etappen av gång- och cykelbanan samt körbanan
på Södra Västkustvägen mellan Habo Ljung och Bjärred
genomfördes för att öka trafiksäkerheten längs sträckan.

Erosionsskydd
Lomma kommun ingår i EU-projektet LIFE Coast Adapt
och har arbetat med att skapa naturliga och ekologiska
erosionsskydd. Dessa färdigställdes i de norra kommundelarna under våren.

Första spadtaget på Linnéaskolan
I september togs de första spadtagen till den nya
grundsärskolan i Lomma. Linnéaskolan ska ta emot elever från årskurs 1–9 och ge barn med särskilda behov en
utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som
ges i grundskolan, med undervisning som anpassas efter
elevernas egna förutsättningar.
Nytt serviceboende i Lomma
Under hösten öppnade ett nytt serviceboende i Lomma
under namnet Krokåkersgatan.

RANKINGAR
Bäst att leva och bo
Enligt Statistiska centralbyråns medborgarundersökning,
uppfattades Lomma kommun som bästa kommun i
landet att leva och bo i.

Sommargågata
Kajgatan omvandlades åter till gågata under perioden
maj till september för att göra området mer attraktivt för
gående och cyklister.
Parkering
Under sommaren infördes parkeringsavgifter på platserna i anslutning till kommunens stränder. En ny parkeringsstrategi för en mer hållbar framtid antogs samtidigt
av kommunfullmäktige.
Översiktsplan
Med start den 1 augusti ställdes förslaget till den nya
översiktsplanen ut. Översiktsplanen ska ange hur kommunen vill använda, utveckla och bevara den fysiska
miljön över en längre tidsperiod.
Framtida gymnasieskola
Kommunfullmäktige gav klartecken för etablering av en
gymnasieskola i Lomma kommun.

Bäst kommun att leva i – igen
Även nyhetsmagasinet Fokus utsåg Lomma till bästa
kommun att leva i, utifrån parametrar som demografisk
utveckling, bostadsmarknad, utbildning, kommunal
ekonomi med mera.
Klimatarbetet uppmärksammades
Lomma kommun uppmärksammades i en nationell
undersökning för att ha kommit längst i sitt arbete med
klimatanpassning. Undersökningen där Lomma kommun
hamnar på första plats gjordes av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Svensk Försäkring.
Bästa skolkommun i Skåne
Lomma kommun hamnade på första plats i Skåne och
på plats 12 nationellt i Lärarförbundets årliga mätning
av bästa skolkommun. Undersökningen bygger på
av Lärarförbundet tio utvalda kriterier, bland annat
genomsnittligt meritvärde för åk 9, lärarbehörighet och
resurstilldelning.
Skolinspektionen gav åter Lomma kommun grönt ljus
och bedömde att Lomma kommun uppfyller kvalitetskriterierna i hög utsträckning.
Näringslivsranking
Lomma kommun kom på plats 46 i Svenskt Näringslivs
årliga ranking av företagsklimatet och klättrade 29 placeringar sedan förra mätningen, mycket tack vare satsningen på Expresslov.

Fredrik Axelsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden
och Lennart Månsson, ordförande i tekniska nämnden tar de
första spadtagen tillsammans med elever på Karstorp Norra.

Trygghetsmätning
Årets trygghetsmätning visade åter att Lomma kommun upplevs som en trygg kommun av sina invånare.
Nedskräpning och mopedåkning lyftes i år fram som
förbättringsområden.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Erosionsskydd längs kuststräckan i Bjärred
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Vart gick skattepengarna?
SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN
SINA PENGAR…

83,9 % Skatter och generella statsbidrag
5,4 % Bidrag

Övriga intäkter
7,0 %
Taxor och avgifter
3,6 %

@<&0+#'0,$A"$%&'
?4B6

:#;(&'()*'
#<+0=$%&'>4?6

Bidrag 5,4 %

701&#+'8496

3,6% Taxor och avgifter
7,0 % Övriga intäkter
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23456

Skatter och
generella
statsbidrag
83,9 %

… OCH 100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN
ANVÄNDES UNDER 2021 SÅ HÄR:

26,86 kronor till grundskoleverksamhet
16,54 kronor till hälsa, vård och omsorg
14,16 kronor till teknisk verksamhet
9,82 kronor till förskoleverksamhet
9,21 kronor till gymnasieskola och vuxenutbildning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

7,48 kronor till kommunövergripande verksamhet
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4,26 kronor till LSS-verksamhet
4,15 kronor till årets överskott
3,41 kronor till individ och familjeomsorg
1,67 kronor till kulturverksamhet
1,65 kronor till fritidsverksamhet
0,58 kronor till plan- och byggverksamhet
0,21 kronor till miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Lomma kommun

Allmänt
Antal invånare 31 dec
- varav 0-5 år
- varav 6-15 år
- varav 16-18 år
- varav 19-64 år
- varav 65 år och äldre
Skattekraft, %,
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:
Kommunalskatt, kr
Regionskatt, kr
Begravningsavgift kr
Resultat
Skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämningar, mnkr
Verksamhetens nettokostnader, mnkr
Verksamhetens nettokostnader, tkr/inv
Nämndernas budgetavvikelser, mnkr
Finansnetto, mnkr
varav pensionsförvaltning
Årets resultat kommunen, mnkr
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning %

2016

2017

2018

2019

2020

2021

23 887
2 002
3 728
831
12 354
4 972

24 264
1 942
3 901
897
12 497
5 027

24 763
1 898
4 065
942
12 776
5 082

24 834
1 813
4 154
995
12 791
5 081

24 876
1 695
4 165
1 075
12 753
5 188

24 638
1 594
4 154
1 101
12 605
5 184

127

127

126

126

126

126

19,64
10,69
0,20

19,64
10,69
0,24

19,64
10,69
0,24

19,64
11,18
0,25

19,64
11,18
0,25

19,64
11,18
0,25

1 190,4
1 124,8
47,1
17,3
-0,9
5,3
64,7

1 240,8
1 194,0
49,2
14,9
-3,9
3,3
74,6

1 306,5
1 263,6
51,0
4,3
28,3
29,0
71,2

1 392,4
1 327,5
53,5
-2,7
39,9
40,4
104,8

1 454,2
1 372,4
55,2
25,5
6,7
9,0
88,5

1 534,3
1 527,2
62,0
13,9
58,7
53,4
65,8

5,4

6,0

5,4

7,5

6,0

4,3

Balans
Anläggningstillgångar (materiella), tkr/inv
Långfristiga skulder, tkr/inv
Eget kapital, tkr/inv
Soliditet %, inklusive ansvarsförbindelsen
(eget kapital i % av totalt kapital)
Soliditet %, exklusive ansvarsförbindelsen
Borgensåtaganden, mnkr

67,5
28,5
47,7
36

73,9
30,8
50,1
36

76,0
32,0
51,9
39

70,2
28,8
57,6
43

74,9
26,1
64,5
46

78,6
25,9
67,8
50

54
174,5

53
176,5

54
179,0

57
160,0

59
158,2

59
157,9

Kassa
Investeringar, mnkr
Förändring av låneskuld, mnkr

178,5
30,0

216,0
70,0

183,3
20,0

134,2
-40,0

215,5
5,0

174,0
-15,0

Personal
Antal årsarbetare

1 336

1 326

1 323

1 410

1 488

1 602

66,0
33
51
72,8
33,7
1 121,3
46,9

75,9
34
49
78,9
35,8
1 192,0
49,1

71,9
37
51
80,7
37,0
1 261,8
51,0

105,5
41
53
81,8
33,0
1 325,1
53,4

88,6
44
55
87,2
30,0
1 371,4
55,1

65,8
47
56
91,8
28,8
1 526,6
62,0

Den kommunala koncernen
Årets resultat
Soliditet % inklusive ansvarsförbindelsen
Soliditet %, exklusive ansvarsförbindelsen
Anläggningstillgångar (materiella), tkr/inv
Långfristiga skulder, tkr/inv
Koncernens nettokostnader, mnkr
Koncernens nettokostnader, tkr/inv

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över
verksamhetens utveckling
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Omvärld, befolkning
och arbetsmarknad
Befolkning

Vid årsskiftet 2021/2022 uppgick antalet invånare i Lomma kommun till 24 638, en minskning med 238 personer
under året vilket
är ett trendbrott.
DenARBETSMARKNAD
genomsnittliga
OMVÄRLD,
BEFOLKNING
OCH
tillväxttakten under den senaste 20-årsperioden har legat
på ungefär 325 personer per år.
Befolkning

Medelåldern i Lomma kommun är 42,0 år, vilket något
högre än för riket som helhet (41,6) och Skåne (41,1).
Vid en jämförelse i olika åldersgrupper finns det stora
skillnader mellan kommunen respektive länet och riket.

Antalet barn i förskoleåldern, 0-5 år, är betydligt färre
än 2020, 1 594 jämfört med 1 695. Andelsmässigt
Vid årsskiftet 2021/2022 uppgick antalet invånare i Lomma kommun till 242021
638, en
är denna åldersgrupp lägre i kommunen (6,4 %) än i
Befolkningsminskningen
i kommunen
året motsvaminskning
med 238 personer under
året vilketunder
är ett trendbrott.
Den genomsnittliga
tillväxttakten
under den senaste
20-årsperioden
harbefolkninglegat på ungefär 325 personer
per%)
år.och i riket (6,8 %).
länet (7,0
rar -1,0 %. Motsvarande
siffra
i Skåne är en
sökning med +0,9 % och i landet som helhet +0,7 %.
Befolkningsminskningen i kommunen under året motsvarar -1,0 %. Motsvarande siffra i
Antalet skolbarn har inte förändrats särskilt mycket unSkåne är en befolkningsökning med +0,9 % och i landet som helhet +0,7 %.
der året. Vid årets slut uppgick antalet barn i åldern 6-15
Befolkningsutveckling i kommunen 2001–2021 visas i
diagrammet nedan.
Befolkningsutveckling
i kommunen 2001–2021 visas i diagrammet nedan. år till 4 154 (4 165 vid årsskiftet 2020/2021). Andelen
skolbarn är betydligt större i kommunen jämfört med
Antal invånare
länet och riket som helhet. Lomma har en jämförelsevis
25 500
24 500
stor andel barn och unga i åldersgruppen 0-18 år, 27,8
23 500
%, medan den gruppens andel av befolkningen för länet
22 500
och riket ligger omkring 22,5%.
21 500
20 500
19 500
18 500
17 500
16 500

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
År

Ålderspensionärernas andel av befolkningen är större i
Lomma kommun (21,0 %) än i länet (19,7 %) och riket
(20,3 %). Gruppens andel av totalbefolkningen har ökat
under en lång period, men bromsas genom inflyttning
av yngre personer.

Underåret
året
föddes
i kommunen.
ärbarn
cirka
Under
föddes
168 168
barn barn
i kommunen.
Detta ärDetta
cirka 25
färre än genomsnittet under
de
senaste
Antalet avlidna under
under året
uppgick
till 206 personer, vilket är ca 20
25fem
barn
färreåren.
än genomsnittet
de fem
senaste
Kommunens befolkningsprognos pekar långsiktigt på
personer
fler än det
genomsnittliga
antalet
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Skånes utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030” har
som ett av sina visionsmål att Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor genom att öka sin innovativa förmåga. Detta ska bland annat ske genom en kraftsamling på
sex specialiseringsområden: tech, livsmedel, life science
och hälsa, smarta hållbara städer, avancerat material och
tillverkning. I samma utvecklingsstrategi pekas Malmö,
Lund och Helsingborg ut som tillväxtmotorer.
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Tack vare kommunens geografiska läge finns goda förutsättningar, utifrån utbildningsnivå och SLUs lokalisering
i kommunen, att bidra mer till regionens vision om att

På i princip samma avstånd ligger Malmö som bland
annat fungerar som en nod för kreativa och digitala
näringar. Här finns även en rad kända innovationsplattformar. Med persontrafik på Lommabanan öppnar sig
nya möjligheter för nära samarbete mellan näringslivet i
Helsingborg och Lomma. På andra sidan Öresund ligger
Köpenhamn som erbjuder möjligheter till samverkan
och utveckling av företag. Detaljplanearbete pågår för
”Malmövägen” öster om Lomma tätort, där visionen är
ett nytt blandat område med fokus på kunskapsintensivt
och innovationsdrivet näringsliv.
Idag är merparten av kommunens företag en- eller
fåmansbolag. Nio av tio företag klassas som mikroföretag
med färre än tio anställda. De dominerande branscherna
är företags- och konsulttjänster inom bland annat juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik. I ett nationellt perspektiv
är nyföretagandet stort och under de senaste åren har
det legat bland det högsta i landet. I genomsnitt startas
170 nya företag per år i kommunen.
Lite mindre än hälften av kommunens invånare är i
arbetsför ålder. Merparten av dessa pendlar till ett arbete
i en annan kommun, medan den dagliga inpendlingen till
kommunen är ca 4 000 personer. I kommunen finns ca
6 000 arbetstillfällen, ungefär hälften av dessa återfinns i
småföretag där tjänstesektorn dominerar stort (ca 70 % ).
På andra plats ligger handel, trafik och kommunikationer
som sysselsätter ca 16 %, följt av tillverkningsindustrin
som står för ca 5 % av sysselsättningen i kommunen. De
största arbetsgivarna är Lomma kommun och SLU Alnarp
med över 2 000 arbetstillfällen. Största privata arbetsgivarna är KåKå och Nolato Medevo.
Lomma kommun har länets lägsta arbetslöshet. Vid
årsskiftet 2021/2022 var 1,7 % (2,4 % 2020) öppet
arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år i förhållande till hela
arbetskraften. Motsvarande andel i länet var 4,7 % och i
riket 3,5 %.
Av ungdomarna i åldern 18-24 år var 1,6 % (4,2 % 2020)
av ungdomarna i kommunen öppet arbetslösa den siste
december i år. Motsvarande andel i Skåne som helhet var
4,0 % och i riket 3,5 %.

Bostadsmarknad

I kommunen finns idag strax över 10 100 bostäder. Av
dessa utgör 60 % småhus med äganderätt, 29 % lägenheter med bostadsrätt och 11 % lägenheter med hyresrätt.
Andelen lägenheter med bostadsrätt ökar sedan lång tid
tillbaka i takt med utbyggnaden av Lomma hamn.
Under året färdigställdes 7 bostäder för inflyttning.
Denna siffra kan också jämföras med genomsnittet de senaste 10 åren med ungefär 115 nyproducerade bostäder
per år.

Bostadsbyggande i Lomma kommun 2012–2021 redovisas
nedan.
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flyttning av den nationella persontågtrafiken. Beslut har
även fattats om att en stor pendlingsstation ska anläggas
i Arlöv, längs södra stambanan. Denna kan komma att
påverka både vägsystemet och kollektivtrafiken i Lomma
kommun.
Nationell plan för transportinfrastrukturen (2018-2029)
är under utveckling enligt uppdrag av regeringen och
en ny plan är utsänd på remiss för planperioden 20222033. I planerna finns utbyggnaden av Lommabanan
etapp 2 med liksom kollektivtrafikåtgärder för Vinstopsvägen i Lomma tätort, som redan påbörjats. I projektet
Lommabanan har etapp 1 genomförts, vilket inneburit
att en tågstation har öppnats i Lomma tätort i december
2020.
I etapp 2 ingår ytterligare kapacitetsförstärkande åtgärder på Lommabanan genom byggnation av mötesspår i
Alnarp och Flädie för att möjliggöra halvtimmestrafik på
sträckan Malmö-Kävlinge för persontåg.
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vara en stark hållbar tillväxtmotor. På nära håll ligger Lund
med ett universitet i världsklass, ett antal framstående
kluster och två unika världsanläggningar; ESS och MAX IV
vilket ger affärsmöjligheter och internationella kontakter.
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Trafikverket har i en åtgärdsvalsstudie utrett lämpliga
åtgärder för att höja framkomlighet och säkerhet längs
E6:an. I nuvarande plan föreslås att ett extra additionskörfält anläggs mellan trafikplats Lomma och trafikplats
Alnarp. Åtgärden har dock skjutits fram i tiden till efter
den föreslagna nya planperioden, på grund av förhöjda
kostnader. Finansiering för åtgärder avseende att förbättra en trafikstyrning (ITS, intelligenta transportsystem) av
trafiken längs del av E6an anges tillsvidare.
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Även den regionala transportinfrastrukturplanen för
Skåne är under utveckling, ny period föreslås till 20222033. I planerna finns väg 913 Bjärred-Flädie med som
samfinansierat objekt. I samband med utbyggnaden av
Lommabanan görs plankorsningen mellan väg 913 och
Lommabanan planskild och delar av väg 913 mellan
trafikplats Flädie – Flädie – Bjärred läggs om. Projektet
kommer att genomföras i samband med åtgärderna på
Lommabanan. Gång- och cykelmöjlighet längs vägen och
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Lomma station.

till Flädie ingår i projektet. Trafikverket avser att gå vidare
med aktuell vägplan och järnvägsplan för dess åtgärder
under våren 2022, beräknad byggperiod är 2025-2027.

Styrning och uppföljning av den
Kommunala verksamheten
Kommunens styrning utgår från ett styrsystem som fastställts av kommunfullmäktige. Styrsystemet beskriver hur
verksamheterna ska planeras, följas upp och utvecklas
genom mål och resultat. Det tydliggör också roller och
ansvar som förtroendevalda, ledare och medarbetare har
i organisationen. Styrsystemet ska vara ett stöd och bidra
till att säkra och förbättra verksamheten så att den håller
hög och avsedd kvalitet. Medborgarna ska alltid sättas
i centrum då det är till kommuninvånare och brukare
verksamheten ska leverera tjänster till. Styrsystemet är
uppbyggt kring en målkedja som länkar samman mål på
olika nivåer och visar hur politiska målsättningar bryts
ner till verksamheter och avdelningar. Abstraktionsnivån
rör sig därmed från det övergripande och idémässiga till
det konkreta och handlingsorienterade. Målen följs upp i
samband med delårsrapport samt årsredovisning.
Vid en ny mandatperiod antas en vision och övergripande mål av kommunfullmäktige. Den nuvarande visionen
och övergripande målen gäller för åren 2019–2023.
Kommunens vision lyder;
Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö
mitt i Öresundsregionen. Här vill människor leva, verka
och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet.
Lomma kommun står för utveckling och hög kvalitet.
De övergripande målen är fyra och indelade i områdena
kvalitet i framkant, trygghet i livets alla skeden, balanserat hållbarhetsarbete samt den kommunikativa kommunen.
Som indikation för bedömning om övergripande mål
uppnås och om verksamheten bedrivs enligt god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fattat beslut
om både finansiella och riktade mål för god ekonomisk
hushållning.

Ekonomisk styrning och kontroll

Grunden för den ekonomiska styrningen är lagstiftningen
inom området, främst i form av kommunallag och lag om
kommunal bokföring och redovisning. Därutöver lämnar
Rådet för kommunal redovisning rekommendationer för
sektorns redovisning.
Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker fyra gånger
per år, en kvartalsrapport per siste mars samt två mindre
rapporter per siste maj och oktober till kommunstyrelsen
och en delårsrapport per siste augusti till kommunfullmäktige. Nämnderna följer sina verksamheter löpande.
Den ekonomiska analysen ska ha sin grund i den helårsprognos nämnderna anger i kvartals- och delårsrap-

porten samt maj- och oktoberrapporterna. Förutom
att beskriva om det finns avvikelser när det gäller de
ekonomiska resurserna är det också viktigt att redogöra
för om nämnden klarar av sitt uppdrag att tillgodose
kommuninvånarna utlovad service. Vid negativa budgetavvikelser ska det beskrivas vilka åtgärder som har
vidtagits respektive planeras att vidtas för att få utfall och
budgeten i balans. Rapportering ska gå till kommunstyrelsen, vilka konsekvenser dessa åtgärder innebär ska anges
såväl ekonomiskt samt verksamhetsmässigt.

God ekonomisk hushållning

Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet 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.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv
tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet 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 verksamhet.
För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en
utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga mål samt en rättvisande och tillförlitlig
redovisning som ger information om avvikelser gentemot
uppställda mål. Vidare behövs analyser 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 kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

MÅLUPPFÖLJNING
Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål för
åren 2021- 2024. Dessa är:
- Årets resultat (balanskravsresultat) ska åtminstone
uppgå till två procent år 2021 – 2024 av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrning genom mål
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- Soliditeten (inklusive ansvarsförbindelsen) ska minst
uppgå till 38 %.
- Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med
egna medel (avskrivningar + resultat).
- Årets investeringar I förhållande till verksamhetens
kostnader ska högst uppgå till 15%

Uppfyllandegraden av målen ger en indikation på hur
långt kommunen kommit mot att nå de övergripande
målen. Nedan redogörs för en kort sammanfattning
för de övergripande målen utifrån årsredovisningens
måluppföljning.

Tre av fyra mål uppnås under 2021. En detaljerad analys
finns under sidorna 16-22 under avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk
hushållning

För att uppnå god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv fastställer kommunfullmäktige riktade mål
till en eller flera nämnder. Ett riktat mål är precist till sin
karaktär och anger vad som ska åstadkommas på ett visst
område eller i en viss verksamhet. Kommunfullmäktige
anger när i tiden nämnden ska ha uppfyllt det riktade
målet. Det kan variera i tidsspann från ett till fyra år. De
riktade målen har en särskild betydelse då de utgör en
direkt beställning från kommunfullmäktige till ansvarig
nämnd. Syftet är att åstadkomma en förflyttning på områden där kvaliteten behöver öka eller ett område med
extra fokus. Måluppfyllelsen av dessa mål sammanfattas
sist i detta avsnitt. En detaljerad analys återfinns under
respektive nämnds verksamhetsberättelse på sidorna
50-75.

Nämndsmål

Nämnderna initierar och formulerar sina egna mål.
Nämndsmålen beskriver vilket resultat som nämnden
ska åstadkomma för att bidra till att de övergripande
målen uppfylls. Kommunfullmäktige fastställer slutligen
nämndsmålen i enlighet med sin överordnade ställning i
kommunen. En detaljerad analys återfinns under respektive nämnds verksamhetsberättelse på sidorna 50-75.

Kvalitet i framkant
Majoriteten av kommunens mål är kopplade till kvalitet i
framkant. Flertalet av målen handlar om att erbjuda bättre service, tjänster, stöd och utbud till kommuninvånarna.
Av de sexton mål som är kopplade till kvalitet i framkant
är tio uppfyllda. Kultur- och fritidsnämnden har blivit hårt
drabbade under pandemin med uteblivna kultur- och
fritidsevenemang samt begränsad biblioteksverksamhet.
Med anledning av detta är två av deras mål kopplade till
kvalitet i framkant inte uppfyllda. Socialnämndens mål avseende nöjdhet inom äldreomsorgen och måltidsmiljön
är inte uppfyllda. Inom barn- och utbildningsnämnden
är två mål inte uppfyllda, dessa avser kostverksamheten
samt ett mål kopplat till grundskolan.
Trygghet i livets alla skeden
Kommunstyrelsen har ett riktat mål att erbjuda en trygg
livs- och boendemiljö genom ett aktivt och förebyggande trygghetsarbete. Socialnämnden har ett nämndsmål
att vård- och omsorgstagarna ska känna sig trygga i sitt
boende, genom kontaktmannaskap, kontinuitet samt att
bygga trygga relationer mellan vårdtagare och kontaktman. Tekniska nämndens trygghetsmål avser att trygga
utomhusmiljön genom exempelvis utveckling av skötselrutiner, avtal och minimera klotter och förstörelse.
Samtliga mål kopplade till trygghet i livets alla skeden är
uppfyllda.
Balanserat hållbarhetsarbete
Socialnämndens mål kopplat till balanserat hållbarhetsarbete avser social hållbarhet och möjligheten för var
och en att efter egen förmåga ta ansvar för sitt eget liv
och försörjning. En liten del av kommuninvånarna är i

Vägen mot de övergripande målen
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VISION
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1 år.
Revideras årligen.

AVDELNING
1 år.
Revideras årligen.

behov av ekonomiskt bistånd, samtliga som blir beviljade
ekonomiskt bistånd får stöd för att nå en egen långsiktig
försörjning. Detta mål är uppfyllt. Tekniska nämndens
mål är kopplat till energisnåla fastigheter, trots att flertalet åtgärder genomförts, exempelvis driftoptimering och
utbyte av armaturer till ledbelysning uppnås inte målet.
Vad gäller kommunens tjänsteresor och transporter har
det skett en viss förbättring, exempelvis genom färre
tjänsteresor och fler digitala möten men förändringana är
inte tillräckligt stora för att målet ska vara uppfyllt.

Kommunikativa kommunen
Socialnämnden har ett mål om att verksamheterna
ska ha en proaktiv och löpande kommunikation med
medborgarna. Inom detta område har det skett flera
större förändringar, exempelvis genom regelbundna
nyhetsartiklar, medborgardialog och fokus på att utveckla
medborgartjänster, som ska förenkla för invånare att
komma i kontakt med verksamheten. Socialnämndens
kommunikativa mål är uppfyllt. Även tekniska nämnden
har ett kommunikationsmål kopplat till kring byggprojekt
eller andra fysiska åtgärder, detta mål är inte uppfyllt.

MÅLUPPFYLLELSE
Sammanfattning av måluppfyllelse per nämnd:
Nämndsmål		
Målbedömning		
Målet är
		
uppnått
Kommunstyrelse		
1
Socialnämnd		
3
Barn- och utbildningsnämnd
2
Kultur- och fritidsnämnd		
2
Teknisk nämnd		
2
Miljö- och byggnadsnämnd
1
Totalt		11

Målet är
inte uppnått
1
1
2
1
2
0
7

INTERN KONTROLL
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda
samt insyn i verksamhet och ekonomi. Det främsta syftet
med den interna kontrollen är att säkerställa om målen
för verksamheten och ekonomin uppfylls, att oönskade
händelser och effekter undviks samt att tillgångar skyddas. Detta gäller oavsett om verksamheten bedrivs i egen
regi eller av en extern entreprenör. Syftet är bland annat
att organisationen ska lära sig att upptäcka och hantera risker i tid samt att det ska bli en naturlig del av det
löpande arbetet. Kommunstyrelsen har ett övergripande
ansvar för intern kontroll i hela kommunen. Kommunstyrelse och nämnder tar årligen fram en riskanalys som utmynnar i en plan för intern kontroll. Internkontrollarbetet
återrapporteras i samband med bokslut och framtagande
av årsredovisningen.
Samtliga nämnder har inkommit med en redogörelse för
uppföljningen, utifrån de planer för intern kontroll som
fastställts inom respektive nämnd. Överlag arbetar nämnderna på ett strukturerat och enhetligt sätt även om det
kan skilja något från nämnd till nämnd. Totalt har 28 kontroller genomförs under året. 12 kontroller visade ingen
avvikelse, 14 kontroller visade mindre avvikelser medan
två kontroller visade på större avvikelser. Det är ett krav,
enligt reglemente, att koppla en åtgärd vid de fall man
hittar en avvikelse. Detta görs för att minska att risken
uppstår framöver. Vid granskning av samtliga nämnders
uppföljningsplaner har åtgärder kopplats vid de fall en
(mindre eller större) avvikelse upptäckts. En kontroll har
inte blivit genomförd enligt plan med anledning av att
implementeringen av det IT-system som skulle kontrolleras hade försenats.

Sammanfattning av måluppfyllelse av mål enligt god
ekonomisk hushållning:

Målbedömning		
Målet är
		
uppnått
Finansiella mål		
3
Riktade mål		
4
Totalt		7

Målet är
inte uppnått
1
2
3

De finansiella målen uppnås sammantaget för 2021. Det
mål som inte uppnås beror främst på resultateffekterna
av inlösen av pensionsskuld, vilket i grunden förbättrar de
ekonomiska förutsättningarna på lång sikt samt att målet
för 2021 är relaterat till balansresultatet och inte det redovisade resultatet. De riktade målen uppnås till viss del.
Den samlade bedömningen är att Lomma kommun till
största del uppnådde en god ekonomisk hushållning för
2021.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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God ekonomisk hushållning
och ekonomisk ställning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH
EKONOMISK STÄLLNING
Årets resultat

vilket helt beror på att SKR räknat med en starkare skattFör Lomma kommun uppvisade årets verksamhet ett
eunderlagstillväxt än tidigare, vilket inneburit en högre
positivt
resultat på 65,8 mnkr. Resultatet fördelade sig på
Årets
resultat
preliminär slutavräkning för 2021.
För
Lomma kommunverksamhet
uppvisade årets
positivt resultat Statsbidrag
på 65,8 mnkr.
Resultatet
skattefinansierad
65,7verksamhet
mnkr och ett
avgiftsfinanoch
utjämning blev 5,8 mnkr högre än
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sig på skattefinansierad
verksamhet
65,7 mnkr
och avgiftsfinansierad
verksamhet
sierad verksamhet
0,1 mnkr. Även
för koncernen
uppgick
budgeterat.
Avgiften 0,1
till inkomstutjämningen var drygt
mnkr.
för koncernen
uppgick årets resultat till 65,8 mnkr.
åretsÄven
resultat
till 65,8 mnkr.
9 mnkr högre än budget och ett betydligt lägre kostnadsutjämningsbidrag kompenserades av ett högre bidrag
Årets
Åretsresultat
resultat
från regleringsposten. Lommas del av statsbidraget
”Skolmiljarden”, drygt 4 mnkr och Statsbidrag till komMnkr
muner i syfte att säkerställa en god vård och omsorg
120
104,8
om äldre personer, knappt 11 mnkr, klassificeras som
100
88,5
ett generellt statsbidrag eftersom det inte behöver
ansökas och det heller inte finns något villkor kopplat till
74,6
71,2
80
65,8
dem. Statsbidragen har tillförts nämnderna i form av ett
60
verksamhetsbidrag. Skillnaden jämfört med prognosen i
delårsrapporten är att hänföra till förändrad klassificering
40
av statsbidraget till äldreomsorgen.
20

Finansnettot blev 1,5 mnkr sämre än budgeterat. Den
indexuppräkning som gjorts avseende medfinansiering av
2017
2018
2019
2020
2021
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vember 2020 var 179 personer färre än budgeterat vilket
löneskatt.
påverkat skatteintäkterna negativt med cirka 9 mnkr. En
bättre utveckling av skatteunderlaget tillsammans med
Inom kommunstyrelsens förfogandemedel har den urförsiktigt budgeterade skatteintäkter har väl kompenserat
sprungliga budgeten på 26 mnkr helt omdisponerats till
den lägre befolkningssiffran.
nämnderna för årets löneöversyn och trygghetsskapande
Justeringen av skatteavräkningen för 2020 uppgick till
åtgärder samt som del av finansiering av förändrade
drygt 4 mnkr och den preliminära slutavräkning för 2021
redovisningsprinciper och som del av kompensation till
blev drygt 28 mnkr. Skatteintäkterna, totalt sett, blev
socialnämnden för kostnader som uppstått på grund av
nästan 9 mnkr bättre än prognosen i delårsrapporten
covid-19 till och med 210831.
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Arbetsgivaravgifter/PO, nettot blev 5,8 mnkr bättre än
budgeterat.
Pensionskostnaderna uppvisade en negativ budgetavvikelse på 8 mnkr vilket främst beror på en högre kostnad
för skuldförändringen samt högre premier inklusive
löneskatt för den förmånsbestämda pensionen. Ett nytt
livslängdsantagande i RIPS har påverkat kostnaden för
skuldförändringen negativt.
Verksamhetens kostnader övrigt, 14,7 mnkr, avser de
verksamhetsbidrag som tillförts barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden på grund av att statsbidrag
klassificeras som generella och inte som riktade.
De jämförelsestörande posterna består av orealiserade
vinster inom pensionsförvaltningen om 36,8 mnkr samt
delinlösen av pensionsskulden med 69,8 mnkr.

Resultatutjämningsreserv

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-13 § 51 om
riktlinjer för kommunens resultatutjämningsreserv. Enligt
dessa får reservering ske med det belopp som motsvarar
det lägsta av antingen den del av årets resultat eller av
årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger två procent av summan av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning. För 2021 finns det möjlighet
att avsätta 3,2 mnkr till reserven. Efter denna avsättning
kommer reserven att uppgå till 61,4 mnkr.

Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål för
åren 2021- 2024.

Årets resultat (balanskravsresultat) ska åtminstone
uppgå till två procent år 2021-2024 av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning.
• Målet är inte uppnått.
Balanskravsresultatet för år 2021 uppgick till 1,0 % av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Två
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning motsvarar 30,7 mnkr. Under året har inlösen av
pensionsskulden skett om 68,8 mnkr, vilket finansierats
genom försäljning av aktier och andelar inom pensionsförvaltningen om 50,0 mnkr samt 18,8 mnkr från årets
löpande verksamhet. Då effekterna av inlösen inte ingår
i justeringsposterna för balanskravet, gör detta att målet
inte uppnås men det skapar samtidigt en lägre pensionsskuld och lägre utbetalningar kommande år. För år 2022
är målet satt i relation till redovisat resultat.

Årets balanskravsresultat i % av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning
9,1%

10,0%
8,0%

5,9%

6,0%

5,4%
3,7%

4,0%
2,0%

Balanskravsresultat

I Kommunallagen 8 kap § 5 regleras balanskravsresultatet. För kommunen innebär kravet att intäkterna ska
överstiga kostnaderna varje år, det vill säga kommunen
ska ha ett positivt resultat. Om kostnaderna något år
skulle överstiga intäkterna ska det negativa resultatet
återställas inom de tre närmaste åren. Beslut om en sådan reglering ska fattas i budgeten senast det tredje året
efter det år då det negativa resultatet uppkom.
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För samtliga tidigare år har årets balanskravsresultat
i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning klart överstigit 2 %, vilket är den schablon som
blivit kännetecken för god ekonomisk hushållning.
Nytt diagram sid 18 Årets balanskravsresultat

För samtliga tidigare år har årets balanskravsresultat i procent av skatteintäkter, gen
statsbidrag
utjämning
klart överstigit 2 %, vilket
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hushållning.
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Balanskravsutredningen 2021 ger ett justerat resultat om
15,8 mnkr, vilket innebär att kommunallagens balanskrav
är uppfyllt.

Soliditeten (inklusive ansvarsförbindelsen) ska minst uppgå till 38 %.
Soliditeten (inklusive ansvarsförbindelsen) uppgick till
Målet är uppfyllt.
49,6 % den 31/12.
Soliditeten (inklusive ansvarsförbindelsen) uppgick till 49,6 % den 31/12.
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Inklusive ansvarsförbindelsen

Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med egna
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• Målet är uppnått.

Mnkr

Årets resultat			
Samtliga realisationsvinster			
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade vinster i värdepapper		
Återföring av orealiserade vinster och förluster
i värdepapper			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från medel från
resultatutjämningsreserv			
Årets balanskravsresultat			

Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning

Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med egna medel (avskrivningar + resul
medel
+ resultat).
Målet(avskrivningar
är uppfyllt.
Målet
är
uppnått.
• 2021 uppgick självfinansieringsgraden till 72 %. Orealiserade vinster i pensionsför
För
36,6 mnkr är inte inräknade i resultatet.

Självfinansieringsgrad av investeringarna
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För 2021 uppgick
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Målet är uppfyllt.
För
2021inräknade
uppgick självfinansieringsgraden
till 72 %. Orealiserade vinster iprincip
pensionsförvaltningen
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i resultatet.
36,6 mnkr är inte inräknade i resultatet.
täkterna. Bidrag från staten ligger på samma nivå som
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2020 men avviker positivt med 10,8 mnkr från 2021 års
budget. Främsta anledningen till detta var coronarelaterade bidrag. Lomma kommun erhöll under året bidrag
om 5,2 mnkr för ökade sjuklönekostnader samt 4,1 mnkr
för coronarelaterade kostnader sista kvartalet 2020
inom socialnämnden. Dessa var inte uppbokade 2020 då
beslut om möjligheten att återsöka fattades först 2021.
Försäljningsintäkter från kiosk- och serveringsförsäljning
har minskat något under året då flera verksamheter har
fått stänga ner under coronapandemin.

Årets investeringar i förhållande till verksamhetens

Årets investeringar i förhållande till verksamhetens nettokostnaderVerksamhetens
ska högst uppgåkostnader
till 15 %. ökade med 9 %, cirka 140
netto
kostnader ska högst uppgå till 15 %.
Målet är uppfyllt.
mnkr jämfört med 2020, om man undantar exploateär uppnått.
• Målet
För
2021 uppgick
årets investeringar till 11,4 % av verksamhetens nettokostnader.
ringskostnaderna. Under året har en inlösen av pensions-

För 2021 uppgick årets investeringar till 11,4 % av verksamhetens nettokostnader.

skulden gjorts med 69,8 mnkr efter beslut i kommunfullmäktige, KF 211028 § 100. Detta har gjorts som ett led i
att nå en bättre balans i kommunens samlade risker och
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samtidigt ta hem en del av årets kraftiga börsuppgång
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Sammanfattning: Tre av fyra finansiella mål har uppnåtts
Sammanfattning: Tre av fyra finansiella mål har uppnåtts för 2021.
för 2021.

Löner och ersättningar, inklusive sociala avgifter ökade
med 107,5 mnkr jämfört med 2020. Utöver löneökningar
övertog Lomma kommun, 2021-03-01, driften av kommunens särskilda boenden från privat entreprenör.
En effekt av hemtagningen av särskilda boenden är
samtidigt att kostnaderna för köp av huvudverksamhet
minskade med 44,7 mnkr jämfört med 2020.

Även kostnaderna för övriga tjänster ökade under året,
med cirka 12 mnkr, och det är främst inom lokalvård, el,
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högre
än budgeterat.
inkomstutjämningen
var
terat
varav
den
allmänna
kommunalskatten
blev
knappt
porter
med
prognos.
För
att
uppnå
en korrekt styrning av
drygt 9 mnkr högre än budget och ett betydligt lägre kostnadsutjämningsbidrag kompenserades av ett
16 mnkr
än budgeterat. Antalet invånare den 1 nohögre
bidraghögre
från regleringsposten.
verksamheten är prognossäkerheten av avgörande betyvember 2020 var 179 personer färre än budgeterat vilket
delse och att nämnderna vid negativa budgetavvikelser
Mellan
2020skatteintäkterna
och 2021 var verksamhetens
intäkter
i princip
oförändrade
om
man undantar
påverkat
negativt med
cirka
9 mnkr.
En
beskriver
vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras
exploateringsintäkterna. Bidrag från staten ligger på samma nivå som 2020 men avviker positivt med
bättre
utveckling
av
skatteunderlaget
tillsammans
med
att
vidtas
för
att få
utfall och budget i balans. Rapporte10,8 mnkr från 2021 års budget. Främsta anledningen till detta var coronarelaterade bidrag.
Lomma
försiktigt
budgeterade
skatteintäkter
har
väl
kompenserat
ring
om
detta
ska
ske
till kommunstyrelsen.
kommun erhöll under året bidrag om 5,2 mnkr för ökade sjuklönekostnader samt 4,1 mnkr för
den
lägre
befolkningssiffran.
coronarelaterade kostnader sista kvartalet 2020 inom socialnämnden. Dessa var inte uppbokade

2020 då beslut om möjligheten att återsöka fattades först 2021. Försäljningsintäkter från kiosk- och
serveringsförsäljning
har minskatblev
något
året
då flera
Statsbidrag och utjämning
5,8under
mnkr
högre
än verksamheter har fått stänga ner under
coronapandemin.

budgeterat. Avgiften till inkomstutjämningen var drygt 9
mnkr högre än budget och ett betydligt lägre kostnadsutVerksamhetens kostnader ökade med 9 %, cirka 140 mnkr jämfört med 2020, om man undantar
jämningsbidrag kompenserades
av ett
högre bidrag
från
exploateringskostnaderna.
Under året har
en inlösen
av pensionsskulden
gjorts med 69,8 mnkr efter
regleringsposten.
beslut
i kommunfullmäktige, KF 211028 § 100. Detta har gjorts som ett led i att nå en bättre balans i
kommunens samlade risker och samtidigt ta hem en del av årets kraftiga börsuppgång samt skapa
bättre budgetförutsättningar på längre sikt.
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Löner och ersättningar, inklusive sociala avgifter ökade med 107,5 mnkr jämfört med 2020. Utöver
löneökningar övertog Lomma kommun, 2021-03-01, driften av kommunens särskilda boenden från
privat entreprenör.

Investeringsbidragen uppgick totalt till 6,8 mnkr.

Under året har nedskrivningar av anläggningar gjorts med 4,2 mnkr. Kommunhuset h
Ombyggnad
av1/3
stationen
i Bjärred
fördå
verksamhet
9,0av nytt Kommu
med
2,7 mnkr,
av bokfört
värde,
beslut fattats om uppförande
Mindre
investeringar,
övriga
8,2skrivits ned me
8med
driftstart
2026). TN
Bottenplattan
på före detta Majas förskola har
värde, 0,6 mnkr, då området är planlagt för ny bebyggelse 2024. Byggnaden är nedm
Investeringsbidragen
uppgick totalt
till 6,8 mnkr.
bottenplattan
är kvar.
Nedan redovisas
kommunens
investeringsutgifter
åren

Helårsprognos, budgetavvikelser

2017-2021:

maj

mars

0,2

0,4

0,0
-4,8

0,1
-13,6

5,9

7,5

-0,3
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

1,0
30,6
41,9

-5,6
27,2
45,1

73,5

66,7

23,6
97,1

17,0
83,7

Socialnämnden har efter augustiprognosen kompenserats med 11,4 mnkr avseende Coronarelaterade kostnader till och med 210831, enligt beslut i kommunfullmäktige. I tekniska nämndens helårsutfall och oktoberprognos
ingår realisationsvinster från försäljning av bostadsrätter
med 10,0 mnkr. För en mer ingående analys av verksamheternas budgetavvikelser hänvisas till sidorna 50-75
samt driftredovisningen per nämnd och KF-verksamhet
på sidorna 41-42.

Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringsutgifterna uppgår till 174,0 mnkr, vilket var
103 mnkr lägre än budgeterat.
Bland de större investeringarna kan nämnas:
KF projekt
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.			
Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen- Carl Olssons väg		
Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet		
Mindre investeringar, TN övriga				
Investeringsbidragen uppgick totalt till 			

mnkr
39,0
34,4
11,9
9,0
8,2
6,8

Under året har nedskrivningar av anläggningar gjorts
med 4,2 mnkr. Kommunhuset har skrivits ned med 2,7
mnkr, 1/3 av bokfört värde, då beslut fattats om uppförande av nytt Kommunhus 2024 (med driftstart 2026).
Bottenplattan på före detta Majas förskola har skrivits
ned med 1/3 av bokfört värde, 0,6 mnkr, då området är
planlagt för ny bebyggelse 2024. Byggnaden är nedmonterad men bottenplattan är kvar.

Under
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med2017-2021:
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134,2
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Torg med
upparbetade
kostna-årets investeringar har
Den
genomsnittliga
investeringsnivån
för
de
senaste
fem
uppgick
till 184,6
mnkr.
med egna medel (årets avskrivningar och årets resultat).åren
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100%
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För en utförlig investerings- och exploateringsredovisning hänvisas till sidorna xx-xx.
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För en utförlig investerings- och exploateringsredovisning hänvisas till sidorna 43-46.

För en utförlig investerings- och exploateringsredovisning hänvisas till sidorna xx-xx.

Likviditet och lån

Sedan årets början har likviditeten minskat med 16,8
mnkr. Likvida medel per 2021-12-31 uppgick till 75,6
mnkr. Låneskulden minskade samtidigt med 15 mnkr
under året och uppgick till totalt 580 mnkr vid årets slut
mot budgeterade 801,8 mnkr, inklusive beslut fattade
under 2021. Lomma Servicebostäder AB´s låneskuld
förblev oförändrad under året och uppgick vid årets slut
till 99 mnkr.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Utfall
Prognos		
mnkr
2021
okt
aug
Nämndernas verksamheter:		
Kommunstyrelsen -2,2
0,0
1,4
Valnämnd, Revison och
Överförmyndare
0,3
0,0
0,0
Socialnämnd
-14,6
-5,2
-11,7
Barn- och
utbildningsnämnd 18,8
12,1
12,3
Kultur- och
fritidsnämnd
0,8
-0,2
-0,3
Teknisk nämnd
10,8
9,0
0,0
Miljö- och
byggnadsnämnd
0,0
0,0
0,0
Summa nämndernas
verksamheter
13,9
15,7
1,7
Finansförvaltning 50,9
60,4
37,8
Budgeterat resultat 34,0
34,0
41,9
Resultat från årets
verksamheter
98,8
110,1
81,4
Jämförelsestörande poster -33,0
-47,4
42,4
Resultat
65,8
62,7
123,8
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Likviditet och lån

Sedan årets början har likviditeten minskat med 16,8 mnkr. Likvida medel per 2021-12-31 uppgick till
75,6 mnkr. Låneskulden minskade samtidigt med 15 mnkr under året och uppgick till totalt 580 mnkr
vid årets slut mot budgeterade 801,8 mnkr, inklusive beslut fattade under 2021. Lomma
Servicebostäder AB´s låneskuld förblev oförändrad under året och uppgick vid årets slut till 99 mnkr.

Utvecklingen av låneskulden för kommunen respektive
223,9 mnkr, en minskning med 44,5 mnkr. Anledningen
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Lomma
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500

med maximalt 70 mnkr. Detta finansierades genom ett uttag ur pensionsförvaltn
samt likvid från försäljning av bostadsrätter.

400

Pensionsmedelsförvaltningens utveckling de senaste fem
åren framgår av nedanstående
diagram:
Pensionsmedelsförvaltningens
utveckling
de senaste fem åren framgår av nedans
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350
2017

2018
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2020
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300

285,3

359,7
266,1

345,3

337,0

295,3

293,4

250

Pensionsförpliktelser och
200
Pensionsförpliktelser
och förvaltning
förvaltningav
av pensionsmedel
208,4
pensionsmedel
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgick till 301,9 mnkr den 31 december.

227,1

268,6

285,7
270,3
224,0

223,7

150
Kommunens totalaintjänade
pensionsförpliktelser
uppgick
till linjen i balansräkningen
Pensionsförpliktelser
före 1998 redovisas
inom
som
ansvarsförbindelse
ochdecember.
uppgår till Pensionsförpliktelser
270,3 mnkr inklusive löneskatt. Pensionsförpliktelser,
särskilda
301,9 mnkr den 31
100
avtalspensioner
liknande,
intjänade
från och
med 1998 redovisas som avsättning
intjänade före och
1998
redovisas
inom linjen
i balansräk2017 i 2018
2019
2020
2021
balansräkningen
och uppgår till 31,6och
mnkr
inklusive
löneskatt. Pensionsförpliktelserna presenteras
ningen som ansvarsförbindelse
uppgår
till 270,3
Marknadsvärde
Anskaffningsvärde
Ansv. förbindelsen
detaljerat i not 26.

mnkr inklusive löneskatt. Pensionsförpliktelser, särskilda
Nedan
lämnas
upplysningar
de pensionsförpliktelserna
totala pensionsför- inklusive lönesk
avtalspensioner och liknande, intjänade från och med
Nedan
lämnas
upplysningar
deom
totala
Kommunen har valt en försäkringslösning för huvuddelen av intjänade
pensionsförmåner
somom
annars
pliktelserna
inklusive
löneskatt
och
pensionsmedelsför1998
redovisas
som
avsättning
i
balansräkningen
och
pensionsmedelsförvaltningen.
skulle ha redovisats under posten ”Avsatt till pensioner”. Detta innebär att kommunen årligen
valtningen.
Mnkr
2020
2021
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Finansiella
placeringar
av delar
av pensionsskulden
69,8 mnkr 2021. Enligt finanspolicyn är målet att
ansvarsförbindelsen tas årligen från pensionsförvaltningen och tillföras
kommunens
kassa. Ett om
uttag
konsolideringsgraden,
det
vill
säga
(anskaffningsvärde)		
286,6 förvaltade
224,0 medel och totala
på
11,1 mnkr gjordes
under
året.
Sammanlagt
har 144,7
mnkr tagits ur pensionsförvaltningen sedan att kvoten mellan
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har sedan
1996
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likvida medel
som
pensionsförpliktelser
ska
öka. Konsolideringsgraden
har ökat
från 80,5 % per 202
Förvaltade
medel
/
pensionsförpliktelser
80,5%
94,6%
2013.
”öronmärkts” för pensionsändamål. Totalt har 108,2
per 2021-12-31. Inlösen av delar av pensionsskulden och en stigande aktiebörs un
mnkr avsatts vid olika tidpunkter. Sedan 1996 har all
främsta
till en
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Marknadsvärdet på pensionsmedelsförvaltningen uppgick vid årsskiftet
tillorsakerna
285,7 mnkr,
minskning
Ansvarsförbindelsen
minskade med 66,7 mnkr jämfört
avkastning återinvesterats i förvaltningen. Syftet med
med 7,7 mnkr. Anskaffningsvärdet uppgick vid årets slut till 223,9 mnkr, en minskning med 44,5
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förvaltningen är att uppnå långsiktigt god avkastning
med betryggande säkerhet. Detta sker främst genom
spridning av placeringarna mellan olika tillgångsslag och
förvaltare. För närvarande har Lomma kommun avtal
med fyra olika förvaltare.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-07 om uttag ur
pensionsmedelsförvaltningen. Enligt beslutet ska medel
motsvarande 50 % av utbetalningarna inklusive löneskatt
avseende den så kallade ansvarsförbindelsen tas årligen
från pensionsförvaltningen och tillföras kommunens
kassa. Ett uttag på 11,1 mnkr gjordes under året. Sammanlagt har 144,7 mnkr tagits ur pensionsförvaltningen
sedan 2013.
Marknadsvärdet på pensionsmedelsförvaltningen
uppgick vid årsskiftet till 285,7 mnkr, en minskning med
7,7 mnkr. Anskaffningsvärdet uppgick vid årets slut till

med föregående år med anledning av inlösen av delar av
pensionsskulden om 69,8 mnkr 2021. Enligt finanspolicyn
Borgensförbindelserna, exklusive solidarisk borgen till Kommuninvest i Sverige AB
är målet
att successivt
konsolideringsgraden,
detjämfört med 2020. F
uppgick
till 160,7
mnkr, vilketöka
är en
minskning med 2,5 mnkr
vill
säga
att
kvoten
mellan
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medel
och
totala
främst ett ökat borgensåtagande i Sydvatten AB.
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frånborgensåtagandena
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avser Sydvatten
AB,en
50,9
mnkr, Sydvästra Skåne
31. Inlösen
av delar av pensionsskulden
och
stigande
mnkr
samt ABunder
Malmöregionens
1,6orsakerna
mnkr.
aktiebörs
2021 är deAvlopp,
främsta
till detta.

Borgensåtaganden

Borgensåtaganden

Borgensförbindelserna, exklusive solidarisk borgen till
Kommuninvest i Sverige AB på 823 mnkr, uppgick till
160,7 mnkr, vilket är en ökning med 2,5 mnkr jämfört
med 2020. Förändringen avser främst ett ökat borgensåtagande i Sydvatten AB.
Av de totala borgensåtagandena avser 99,0 mnkr det
helägda bolaget Lomma Servicebostäder AB. Övriga

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort
antal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala
beslut, medan andra ligger utanför kommunens kontroll.
Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden
är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de
ekonomiska konsekvenserna av olika händelser:
Känslighetsanalys
Händelse
1 kronas förändring av kommunalskatten
Resultatnivå 1%
Avgiftsförändring med 1 %
Löneförändring med 1 %, inkl PO
Förändring av verksamhetens kostnader
med 1 % (exkl löner och ersättningar)

Förändring +/73,0 mnkr
14,5 mnkr
0,7 mnkr
8,8 mnkr
6,2 mnkr

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

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga händelser av väsentlig ekonomisk eller verksamhetsmässig betydelse har inträffat efter räkenskapsårets slut
som påverkar bedömningen av 2021.

Förväntad utveckling
Demografisk utveckling
Befolkningsutvecklingen i Lomma kommun har även
under 2021 underskridit de befolkningsprognoser som
legat till grund för den ekonomiska planeringen och
innebär en minskning av antalet invånare under året med
238 personer. Jämfört med den ursprungliga prognosen, som räknade med en mindre ökning, understiger
antalet innevånare prognosen med drygt 250 personer
den 1 november 2021. I budgeten för 2022 gjordes en
nedrevidering av befolkningstalet med 200 personer.
Avvikelsen påverkar såväl skatteintäkter som verksamheternas planering och budgetering. Födelsenettot avviker
endast marginellt från prognosen, medan flyttnettot har
en större negativ avvikelse.
Kommunens befolkningstillväxt har varit stark under ett
antal år men för de närmaste åren förväntas ökningstakten
minska på grund av lägre tempo i bostadsproduktionen. En
lägre befolkningsökning påverkar skatteintäkterna negativt
men även de resurser som tillförs verksamheterna i den
demografiska resursfördelningen. En utmaning för kommande prognoser är att säkerställa mer träffsäkra prognoser och hur vi bättre beaktar osäkerheterna.
Klimatanpassning
Klimatanpassningsrådet lämnade sin första rapport i
början av februari. Rapporten sätter fingret på ett antal

aktuella och välkända utmaningar kring såväl klimatomställning som klimatanpassning. Rapporten ringar även
in sedan tidigare kända strukturella utmaningar, exempelvis att nuvarande ansvarsfördelning och styrning är
otillräcklig och samtidigt vikten av att åtgärder inte skjuts
på framtiden. Krafttag behövs för att ställa om samhället
i klimatsäker riktning och fokus framåt måste vara på
lösningar och genomförande.
Lomma kommun behöver intensifiera arbetet med ett
sammanhållet klimatanpassningsarbete för att skydda
såväl befintliga ekonomiska värden och tillvarata de
utvecklingsmöjligheter som finns. Samtidigt behöver
samverkan fortsätta och utvecklas med bland annat berörda kustkommuner, länsstyrelsen, SKR och staten för
att säkerställa långsiktiga planeringsförutsättningar.
Välfärdens långsiktiga finansiering
De långsiktiga utmaningarna för välfärdens finansiering
kvarstår även om de senaste åren har inneburit historiskt höga resultat för kommuner och regioner och de
närmaste åren visar fortsatt på goda ekonomiska förutsättningar. Den demografiska utvecklingen kommande
tioårs period innebär framför allt att antalet äldre, 80-w,
ökar kraftigt och överstiger ökningen i den arbetsföra
befolkningen. Däremot visar uppdaterade beräkningar
från SCB att antalet yngre 0-19 år inte beräknas öka
kommande 10-års period utan tvärtom beräknas en liten
minskning.
Den kraftiga ökningen av antalet äldre innebär stora
utmaningar för verksamheten och kompetensförsörjningen, men även effekter på ekonomin då försörjningskvoten försämras.
Det mesta talar för att bemanningen inte kommer att
kunna öka i takt med välfärdsbehoven, dels av ekonomiska skäl men även gällande tillgång på kompetens.
Att fler människor i arbetsför ålder är anställningsbara
och att fler behåller sin hälsa högt upp i åldrarna är särskilt viktigt givet den demografiska utvecklingen, vilket
får positiva effekter för kompetensförsörjning, behovet
av kommunal service samt folkhälsan.
Lomma kommun står inför ett antal stora investeringsprojekt fram till 2030, dels relaterat till avtalet med
Trafikverket om två nya stationer i Flädie och Alnarp,
utökade behov av platser inom särskilt boende samt
etablering av gymnasieskola och nytt kommunhus.
Utvecklingen ställer också stora krav på kommunens
projektorganisation för att kunna genomföra projekten
enligt tidplan och ha resurser för tidiga planeringsskeden
samt för att fortsätta digitalisera samhällsbyggnadsprocessen.
Målet för självfinansieringsgraden av investeringarna
uppgår till 60 procent (avskrivningar plus årets resultat).
För att inte ytterligare öka låneskulden och trycket på
det ekonomiska utrymmet behöver kommunen sträva
efter att uppnå en hög andel självfinansiering, vilket kan
uppnås genom högre resultat eller lägre investerings
nivåer.
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större borgensåtaganden avser Sydvatten AB, 50,9 mnkr,
Sydvästra Skånes Avfalls AB, 3,1 mnkr samt AB Malmöregionens Avlopp, 1,6 mnkr.
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God kommunal hushållning
Under hösten 2021 lämnade utredaren förslag kring hur
den ekonomiska styrningen kan förbättras för kommuner och regioner, god kommunal hushållning. Efter
remisstiden väntas riksdagen under våren ta ställning till
lagförslag inom området med införande tidigast 2023.
Lomma kommun uppfyller till största del redan de förslag som lämnas kring förbättrad styrning och långsiktighet, men om lagen följer förslaget i utredningen innebär
det ett visst behov av att anpassa rapporter samt nuvarande riktlinjer för god ekonomisk hushållning till ett
långsiktigt program för god kommunal hushållning.
Digitalisering och nyttjandet av ny teknik
Utvecklingen inom digitaliseringen och att nyttja ny teknik för att vässa välfärden behöver fortsätta, inte minst
mot bakgrund av den demografiska utmaning kommunsektorn står inför. Behovet drivs av såväl invånarnas
förväntningar på digitala tjänster som av långsiktiga
ekonomiska förutsättningar och innebär behov av fortsatt verksamhetsutveckling, användning av ny teknik och
att höja den digitala kompetensen. Inom dessa områden
måste utvecklingen fortsätta och samarbetet öka mellan
verksamheterna och IT-verksamheten.

Sammanställd redovisning

Sammanställd
redovisning
Årets resultat i koncernen
Lomma kommun uppgår till

Årets
resultat
+65,8
mnkr.i koncernen Lomma kommun uppgår till +65,8 mnkr.
Mnkr
120

105,5

100
80

71,9

2017
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Omsättningen på bolagsverksamheten är dock relativt begränsad. Ungefär 5,8 % av kommunens totala
tillgångar finns i de kommunala bolagen mot 5,7 % 2020.
I samband med VA SYD´s inträde i koncernen så övertog de samtliga VA anläggningar från Lomma kommun.
Nettovärdet på dessa var 129,8 mnkr vid övertagandet,
detta regleras med ett skuldebrev mot Lomma kommun
med en amorteringstid på 20 år. VA SYD finansierar sina
investeringar i kommunen genom upplåning av Lomma kommun. Under året har 40 mnkr lånats ut vilket
regleras via skuldebrev med en amorteringstid om 33 år.
Totalt uppgår skuldebreven för dessa lån till 67,7 mnkr
2021-12-31.
Bolagens verksamhet uppvisade följande resultat efter
finansiella poster:
Lomma Servicebostäder AB		
VA SYD				
AB Malmöregionens Avlopp

LSAB´s låneskuld uppgick vid årets slut till 99,0 mnkr,
vilket var oförändrat jämfört med 2020.

65,8

60
40
20
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2019

2020

0,0 mnkr
0,0 mnkr
0,0 mnkr

Uppgifter om väsentliga händelser för de kommunala
bolagens verksamhet under året finns på sidorna 76-77.

88,6
75,9

Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform eller kommunalförbund. Koncernen Lomma
kommun består, förutom kommunen själv, av Lomma
Servicebostäder AB (100 %), AB Malmöregionens Avlopp
(40 %) samt Kommunalförbundet VA SYD (4,6 %).

2021

År

Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform eller kommunalförbund. Koncernen
Lomma kommun består, förutom kommunen själv, av Lomma Servicebostäder AB (100 %), AB
Malmöregionens Avlopp (40 %) samt Kommunalförbundet VA SYD (4,6 %).
Omsättningen på bolagsverksamheten är dock relativt begränsad. Ungefär 5,8 % av kommunens
totala tillgångar finns i de kommunala bolagen mot 5,7 % 2020. I samband med VA SYD´s inträde i
koncernen så övertog de samtliga VA anläggningar från Lomma kommun. Nettovärdet på dessa var
129,8 mnkr vid övertagandet, detta regleras med ett skuldebrev mot Lomma kommun med en
amorteringstid på 20 år. VA SYD finansierar sina investeringar i kommunen genom upplåning av
Lomma kommun. Under året har 40 mnkr lånats ut vilket regleras via skuldebrev med en
amorteringstid om 33 år. Totalt uppgår skuldebreven för dessa lån till 67,7 mnkr 2021-12-31.
Bolagens verksamhet uppvisade följande resultat efter finansiella poster:
Lomma Servicebostäder AB 0,0 mnkr
VA SYD
0,0 mnkr
AB Malmöregionens Avlopp 0,0 mnkr
LSAB´s låneskuld uppgick vid årets slut till 99,0 mnkr, vilket var oförändrat jämfört med 2020.
Uppgifter
om väsentliga
händelser för de kommunala bolagens verksamhet under året finns på
Erosionsskyddet
vid Fyrkantsdammen.
sidorna xx-xx.

Väsentliga personalförhållanden

År 2021 uppgick antalet årsarbetare till 1 602 vilket är
en ökning med 114 årsarbetare. Den stora ökningen är
inom socialnämnden, vilket förklaras av övertagandet
av särskilt boende under våren 2021. Inom miljö- och
byggnadsnämnden har en stor del av ordinarie personal
varit föräldralediga. Detta har inneburit ett stort antal
visstidsanställda för att täcka upp aktuellt behov.
Antal årsarbetare per nämnd, månadsavlönade
Tillsvidare

Visstid		Totalt

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Kommunstyrelsen
71
79
8
4
79
83
Barn- och utbildningsnämnden
827 800
96 102 924 902
Kultur- och
fritidsnämnden
54
49
14
19
68
68
Socialnämnden
306 431
54
53 360 484
Tekniska nämnden
33
34
3
2
36
36
Miljö- och
byggnadsnämnden
22
20
0
9
22
29
Totalt
1 313 1 413 175 189 1 488 1 602

Heltid som norm

Kommunstyrelsen fattade under hösten 2021 beslut om
att Heltid som norm ska vara infört i kommunen senast
2022-12-31. Beslutet omfattar samtliga avtalsområden
samt såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda med
månadslön. Kommunen bedömer att heltid som norm
främjar både kompetensförsörjning och kvalitet i verksamheten, samtidigt som det även är starkt motiverat ur
ett jämställdhetsperspektiv. Att andelen heltidsanställda
inom socialnämnden minskade 2021 jämfört med 2020
beror i huvudsak på verksamhetsövergången av särskilt
boende inom äldreomsorgen till egen regi.
Andel heltidsanställda per nämnd, månadsavlönade
		

Tillsvidare

Visstid

			2020 2021 2020 2021
Kommunstyrelsen			 91% 91% 56% 40%
Barn- och utbildningsnämnden		 85% 89% 46% 57%
Kultur- och fritidsnämnden		 60% 63% 25% 40%
Socialnämnden			 60% 51% 57% 40%
Tekniska nämnden			 97% 97% 100% 100%
Miljö- och byggnadsnämnden		 95% 95%
- 89%
Totalt			79% 74% 52% 52%

Feriearbete för ungdomar

Av 438 sökande erbjöds 101 ungdomar, 16 -18 år,
feriearbete i kommunens verksamheter och hos kommunens entreprenör inom park- och grönyteskötsel.
Ungdomarna arbetade 6 timmar/dag under tre veckor,
med vissa undantag. Platserna var främst fördelade inom
barnomsorg, park- och grönyteskötsel, vaktmästeri och
fritidsverksamhet. Platser fanns även i sommarorkestern,
som bedrivs av kulturskolan och som sommarvärdar i
kommunledningsförvaltnings regi. Varje ungdom har haft
en handledare inom verksamheten. Ungdomarna har fått
utvärdera sina ferieplatser och samtliga ungdomar vittnar
om att de har trivts bra och blivit väl omhändertagna på
arbetsplatserna.

Personalomsättning

Under 2020 sågs en tydligt minskad rörlighet på arbetsmarknaden till följd av pandemin, varför en viss ökning av
personalomsättningen under 2021 var förväntad. Det kan
dock konstateras att den relativt marginella ökning som
ses totalt för kommunen inte i första hand beror på att
fler medarbetare valt att söka sig till andra organisationer,
utan främst hänför sig till en ökning av pensionsavgångar.
2020
2021
2020
2021
Totalt
Totalt
Exkl
Exkl
			
pension/ pension/
		arbetsbrist arbetsbrist
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och
fritidsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och
byggnadsnämnden
Totalt

7%

13%

5%

13%

6%

9%

6%

6%

3%
23%
9%

11%
17%
9%

3%
18%
6%

10%
14%
3%

9%
10%

14%
11%

5%
9%

14%
9%

Högst personalomsättning är det fortfarande inom socialnämnden, som dock minskar sin omsättning jämfört
med föregående år. Framför allt ses en hög omsättning
inom yrkeskategorierna sjuksköterska och undersköterska. Även här bedöms en påverkansfaktor vara övertagandet av särskilt boende men också en stor rörlighet på
arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt vad gäller
sjuksköterskor.
När det gäller personalomsättningen inom de mindre
nämnderna bör det noteras att små förändringar i absoluta tal kan innebära en relativt stor procentuell förändring.
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PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

I alla kommunens verksamheter är det av högsta vikt att
ha engagerade medarbetare med rätt kompetens för sina
arbetsuppgifter. Under 2021 har ett arbete inletts med
målet att ta fram en strategisk plan för kommunens kompetensförsörjningsarbete på både kort och lång sikt.
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Personalkostnader
Mnkr		

Löner m.m.
Arbetsgivaravgifter
Pensioner
Övrigt
Summa

Lön och avtal
2017

2018

2019

2020

2021

517
161
64
7,6

522
162
85,6
7,9

572
176
88
12

593
183
91
11

676
207
158
8

749

778

848

878

1 048

De direkta lönekostnaderna ökade mellan åren 2020 och
2021 med 83 mnkr. Detta förklaras av de avtalsenliga
löneökningarna samt av övertagandet av särskilt boende.
Pensionskostnaderna ökade med 67 mnkr jämfört med
2020. Den väsentliga ökningen beror på inlösen av
knappt 20 procent av Lomma kommuns pensionsskuld
som avser pensionsrätter intjänade före regeländringen
1998 och uppgår till 69,8 mnkr (inklusive löneskatt).

Chefsförsörjning och ledarutveckling

Chefer i Lomma kommun är arbetsgivarföreträdare
med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet.
Kommunen har knappt 80 chefer varav ca 25 % är män.
Samtliga chefer ska ha förutsättningar och förmåga att
leda och fördela arbetet inom sina verksamheter samt
säkerställa att medarbetarna har goda förutsättningar
att påverka och bidra till verksamhetens uppdrag och
mål. Som chef behöver man ständigt utveckla både sina
formella kunskaper och sin ledarkompetens. Följande
kommunövergripande utvecklingsinsatser har genomförts under året:
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• Fyra medarbetare från Lomma kommun har genomfört LETA-programmet för potentiella chefer, som ges
i samarbete mellan kommunerna i Samverkan Sydväst.
Två av deltagarna från kommunen fick chefsuppdrag
redan under pågående utbildning. En ny omgång LETA
startar hösten 2022.
• Ledarutvecklingsprogram i extern regi har genomförts
för ett tjugotal chefer.
• Utvecklingsinsatser har även gjorts för chefer som
leder chefer genom ledningsgruppsutveckling.
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Likabehandling och jämställdhet

Att arbeta med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett
förebyggande och främjande arbete inom organisationens
samtliga delar. Detta för att motverka diskriminering och
verka för lika rättigheter och möjligheter samt att säkerställa att ingen ges sämre förutsättningar på arbetsplatsen. Kommunen har genomfört den lagstadgade årliga
lönekartläggningen avseende löneskillnader mellan män
och kvinnor. Vid årets lönekartläggning kunde inte några
osakliga löneskillnader identifieras.
Av samtliga anställda i Lomma kommun är andelen män
21 % och andelen kvinnor 79 %, vilket är en marginell
förändring jämfört med föregående år då andelen män
var 20 %.

Medarbetare i Lomma kommun har individuella och
differentierade löner. Lönerna revideras årligen utifrån
löneavtalen och kommunens anvisningar för lönesättning
samt verksamhetsbaserade lönekriterier.  För samtliga avtalsområden har överläggningar och lönesamtal
genomförts samt ny lön, med giltighet från 2021-04-01,
utbetalats till medarbetarna.

Arbetsmiljö och hälsa

Inom arbetsmiljöområdet har flera förbättringsarbeten
genomförts, bland annat genom revidering av kommunens arbetsmiljöpolicy samt översyn att rutinerna för
fördelning av arbetsuppgifter inom det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Medarbetarenkäten

Medarbetarenkäten involverar såväl chefer som medarbetare och ger en helhetsbild över organisationens
och medarbetarnas mående och upplevelse av Lomma
kommun som arbetsgivare. Undersökningen genomfördes en gång under året med en svarsfrekvens på 78 %.
Såväl svarsfrekvensen som resultaten på relativt många
av frågeområdena visar en marginell försämring jämfört
med föregående år. Variationen mellan olika arbetsplatser är dock mycket stor. Även i det här sammanhanget
bör nämnas övertagandet av särskilt boende inom äldre
omsorgen, där ett aktivt förbättringsarbete avseende
både kvalitet och arbetsmiljö är påbörjat men där medarbetarna svarat på enkäten för första gången och där såväl
svarsfrekvens som resultat har tydlig förbättringspotential. Enligt årets undersökning har kommunen fortsatt sina
största utmaningar inom områdena arbetsbelastning/
stress och arbetstempo.
eNPS är ett nyckeltal som ger en indikation på hur
attraktiv kommunen anses vara som arbetsgivare av
de egna medarbetarna, genom frågan om man skulle
rekommendera Lomma kommun till en vän eller bekant.
Skalan sträcker sig från-100 till 100, och där allt över +/-0
anses vara bra. Kommunens eNPS landade på +14, vilket
följaktligen är ett bra resultat, dock något sämre än 2020
då resultatet var +18.
Sjukfrånvaro totalt (period: januari – december)
Sjukfrånvaro
Totalt

Sjukfrånvaro > 60 dgr
av total sjukfrånvaro

2020
2021
2020
Samtliga anställda 7,2%
7,0%
33,4%
	 		 	
Kvinnor
7,8%
7,6%
34,9%
Män
4,8%
4,8%
24,7%
	 		 	
Åldersgrupp 	 		 	
- 29 år
6,7%
8,3%
17,6%
30-49 år
5,9%
5,9%
26,6%
50 år8,6%
7,8%
41,7%

2021
30,7%
32,6%
20,2%

8,8%
27,8%
39,2%

Den totala sjukfrånvaron inom kommunen har minskat
något jämfört med föregående år. Med anledning av att
även 2021 varit starkt präglat av pandemin är det svårt att
göra en säker analys av sjukfrånvaron, i synnerhet gäller
det korttidssjukfrånvaron. För de yrkeskategorier som inte
har möjlighet att arbeta hemifrån, exempelvis inom skola
och omsorg, har rekommendationen att stanna hemma
vid förkylningssymptom medfört en högre korttidsfrånvaro än före pandemin. För de grupper som har fått
ökade möjligheter till hemarbete kan pandemin istället
ha medfört att man ibland arbetat hemifrån istället för att
sjukskriva sig vid lindriga sjukdomar.
Sjukfrånvaro per yrkesgrupp

Adm. personal
Kökspersonal
Lärare
Undersköterskor
Barnskötare
Förskollärare
Fritidspedagoger
Chefer
Socionomer
Sjuksköterskor

2020
5,2%
9,2%
4,0%
14,0%
11,5%
10,4%
7,2%
1,7%
3,1%
6,4%

2021
4,9%
10,2%
3,8%
13,2%
11,5%
9,3%
6,8%
1,9%
4,7%
7,8%

Sjukfrånvaro > 60 dgr
av total sjukfrånvaro
2020
51,4%
33,9%
24,8%
45,9%
46,1%
35,6%
15,8%
40,8%
15,3%
11,6%

2021
28,4%
46,3%
25,0%
34,8%
42,8%
33,1%
22,7%
36,5%
40,3%
22,8%
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Sjukfrånvaro
Totalt
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Miljöredovisning
– tema klimatanpassningsarbete

Under året har arbetet initierats med en långsiktig
åtgärdsplan för kommunens framtida skyddsåtgärder i
kustzonen.
Lomma kommun rankades 2021 av IVL/ Svenska försäkring som Sveriges bästa klimatanpassningskommun.

NY ÖVERSIKTSPLAN
Under 2021 färdigställdes den nya översiktsplanen och
ett antagande väntas ske tidigt under 2022. Översiktsplanen innehåller kommunens ställningstaganden kring
mark- och vattenanvändning det närmaste årtiondet
och här finns en tydlig planeringsstrategi för att både ge
utrymme till nya fysiska skydd men också för att undvika
att skapa nya riskområden i kommunen.

NYA SKYDDSÅTGÄRDER I SAMVERKAN
LIFE Coast Adapt är ett EU-projekt som löper till och
med 2023 och sker i samverkan med Ystads kommun,
Helsingborgs stad, Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne,
Kommunförbundet Skåne samt Lunds universitet. Upp till
60 % av åtgärderna bekostas av EU. Kravet är att ekosystembaserade metoder för kustskydd ska testas och
visas. Under 2021 avslutades restaureringen av stranden
norr om Bjärreds optimistjolleklubb, BOJK, i Bjärred.
Befintliga hårda strukturer och invasiva växter togs bort
2020 och platsfrämmande massor ersattes med ny sand
under 2021. Sanden hämtades från ackumulationsplatser
utanför Höje ås mynning. Därefter färdigställdes skyddet
genom utplacering av sandstaket och nyplantering av
dyngräs på sanddynerna. Genom åtgärderna har en ny

sträcka för naturlig kustdynamik skapats och området har
även använts för att kommunicera kommunens klimatanpassningsarbete. Området ska dessutom ses som
en försöksyta för fortsatt forskning på platsen om hur
kustdynamiken verkar i just Lommabuktens sandsystem.
Uppföljning sker inom projektet fram t om 2023.

LONA-PROJEKT OM KUSTENS INVASIVA VÄXTER

Invasiva växter återfinns i stor omfattning längs
kommunens kust, framför allt i norra delen. Växterna
påverkar kusten negativt, även ur ett erosionsperspektiv.
Med hjälp av statlig finansiering pågår därför åtgärder för
att sanera kusten från dessa växter för att på vissa platser
gynna dynbildning och annan sanddynamik.

FLÖDESGRUPPEN HÖJE Å

Arbetsgruppen för flödesrelaterade åtgärder i Höje å
avrinningsområde har genom Höje å vattenråd genomfört
en mängd åtgärder under 2021. Vattenrådet består av
markägare, intresseorganisationer samt Lunds kommun,
Lomma kommun, Staffanstorps kommun och Svedala
kommun i samarbete. Arbetet i vattenrådet syftar bland
annat till att minska flödestopparna i ån. Nya stora
fördröjningsmagasin har under året projekterats inom
Häckeberga-området i Lunds kommun och Gullåkra mosse
i Staffanstorps kommun. Samtidigt har arbetet under
2021 fortsatt med utveckling av befintliga våtmarker, för
att kunna utnyttja dessa bättre för flödesreglering utan
att skada biologisk mångfald. Alla dessa åtgärder gynnar
nedströms liggande områden och bekostas av kommunerna med finansiellt stöd från såväl staten som EU.
För att möta de nya utmaningar som klimatförändringen innebär krävs också nya arbetssätt. En utredning om
så kallad kontrollerad översvämning har tagit fram och
samråtts med markägarna i avrinningsområdet under
året. Syftet med utredningen är att undersöka möjligheterna att ”hyra” mark för att tillfälligt kunna styra vatten
dit i akuta väderlägen. Detta för att på sikt möjliggöra det
samhällsekonomiskt mest lönsamma sättet att hantera
temporära översvämningar. Ett pilotprojekt kommer att
startas för att prova detta.
För övrig miljöredovisning hänvisas till miljöbokslut 2021.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Stora delar av Lomma kommun är belägen i låglänta
områden längs hav och åar. Dessa områden är särskilt sårbara för klimatförändringens effekter i form av permanenta och temporära översvämningar, ökande och förändrad
erosion samt skred. Konsekvenserna av detta kommer att
påverka samhället på flera sätt. För att minska sårbarheten i kommunen är det nödvändigt att arbeta strategiskt
med hållbar samhällsutveckling i samklang med anpassning till ett förändrat klimat. Här krävs att kommunen
utvecklar såväl sin krisberedskap som sitt förebyggande
arbete genom uppgradering av skyddsåtgärder, fysisk planering, kustnära skötsel och drift, informationshantering
samt tillsyn och uppföljning. För att utveckla frågorna är
det av största vikt att kommunen arbetar med relevanta
kunskapsunderlag och i takt med kunskapsläget. Det gäller att inte enbart att skydda sig mot händelser utan även
att undvika att skapa nya risker som på sikt skulle kräva
ytterligare skydd.
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RESULTATRÄKNING
		

Mnkr		
		

Kommunen

Sammanställd redovisning

Bokslut
2021

Budget
2021

Bokslut
2020

Bokslut
2021

255,9
-1 536,7
-91,6
-1 372,4

233,8
-1 661,0
-100,0
-1 527,2

210,2
-1 557,9
-95,3
-1 443,0

292,9
-1 560,4
-103,9
-1 371,4

272,8
-1 685,5
-113,9
-1 526,6

Skatteintäkter
Not 6
Generella statsbidrag och utjämning
Not 7
Verksamhetens resultat		

1 413,5
40,7
81,8

1 478,8
55,4
7,0

1 430,4
49,6
37,0

1 413,5
40,7
82,8

1 478,8
55,4
7,6

Finansiella intäkter
Not 8,9
Finansiella kostnader
Not 10
Resultat efter finansiella poster		

16,0
-9,3
88,5

68,1
-9,3
65,8

4,3
-7,4
34,0

15,2
-9,7
88,3

67,1
-9,6
65,1

Extraordinära poster, netto
Not 11				
Årets resultat		
88,5
65,8
34,0

0,3
88,6

0,7
65,8

Verksamhetens intäkter
Not 3
Verksamhetens kostnader
Not 4
Av- och nedskrivningar
Not 5
Verksamhetens nettokostnad		

Bokslut
2020

KASSAFLÖDESANALYS
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Mnkr		
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Bokslut
2020

Kommunen

Bokslut
2021

Sammanställd redovisning

Budget
2021

Bokslut
2020

Bokslut
2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat		
88,5
65,8
34,0
88,6
65,8
Justering för gjorda avskrivningar		
91,6
100,0
95,3
103,9
113,9
Justering återförda nedskrivningar		
0,5			
0,5
Justering för gjorda/ianspråktagna avsättningar
Not 12
91,8
8,1
-1,8
91,4
7,4
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Not 13
5,8
-3,5
6,4
23,3
32,6
Medel för verksamheten före förändring av rörelsekapital		
278,2
170,4
133,9
307,7
219,7
Ökning(-)/Minskning(+)kortfristiga placeringar		
1,9
7,7		
1,9
7,7
Ökning(-)/Minskning(+)kortfristiga fordringar		
-26,7
-10,7		
-17,1
-15,4
Ökning(-)/Minskning(+)exploatering		
4,0
3,1
-4,9
4,0
3,1
Ökning(+)/Minskning(-)kortfristiga skulder		
25,7
16,7		
24,5
20,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
283,1
187,2
129,0
321,0
235,3
						
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i materiella anläggningstillgångar		
-215,5
-174,0
-277,0
-261,0
-243,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar					
1,3
Investering i finansiella anläggningstillgångar		
-91,0			
-91,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		
2,5
10,6		
2,5
10,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
-304,0
-163,4
-277,0
-348,2
-232,4
						
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Förändring av långfristig låneskuld		
5,0
-15,0
109,7
5,0
-9,0
Ökning(+)/Minskning(-) övriga långfristig skulder		
14,2
5,3
-40,0
14,2
5,3
Ökning (-)/Minskning (+)långfristig fordran 		
4,7
-30,8		
-2,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
23,9
-40,5
69,7
16,5
-3,7
						
Årets kassaflöde		
3,0
-16,8
-78,3
-10,7
-0,8
						
Likvida medel vid årets början		
89,4
92,4
92,4
112,3
101,6
Likvida medel vid årets slut		
92,4
75,6
14,1
101,6
100,8

BALANSRÄKNING
		

Mnkr		
		

Bokslut
2020

Kommunen

Bokslut
2021

Sammanställd redovisning

Budget
2021

Bokslut
2020

Bokslut
2021

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR						
OCH SKULDER		
2 743,2
2 824,1
2 885,1
2 899,0
2 988,8
						
Ställda panter						
Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR
Not 26
337,0
270,3
322,4
337,0
270,3
Övriga ansvars- och borgensförbindelser
Not 27
158,2
160,7		
57,6
60,1
Leasingåtaganden
Not 28
110,9
93,3		
8,4
6,4
Beviljad checkräkningskredit		
70,0
70,0
75,0
75,0
75,0
						
2020 års utfall justerat avseende verksamhetens intäkter, periodens resultat, eget kapital samt långfristiga skulder med 		
anledning av byte av redovisningsprincip avseende intäkter enl RKR R2 under år 2021 gällande gatukostnadsersättning 		
och investeringsbidrag enligt Not 1.

RÄKENSKAPERNA

TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar
Not 14					
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar		
1 807,2
1 883,5
1 991,8
2 103,0
2 185,7
- Maskiner och inventarier		
56,0
53,6
53,2
65,4
75,7
Finansiella anläggningstillgångar
Not 15
225,6
255,9
265,6
80,4
79,8
Summa anläggningstillgångar		
2 088,8
2 193,0
2 310,6
2 248,7
2 341,2
						
Bidrag till statlig infrastruktur
Not 16
154,1
147,6
147,6
154,1
147,6
						
Omsättningstillgångar						
Förråd och exploateringar
Not 17
9,5
6,4
14,4
9,5
6,4
Kortfristiga fordringar
Not 18
105,0
115,8
105,0
91,7
107,1
Kortfristiga placeringar
Not 19
293,4
285,7
293,4
293,4
285,7
Kassa och bank
Not 20
92,4
75,6
14,1
101,6
100,8
Summa omsättningstillgångar		
500,3
483,5
426,9
496,2
500,0
						
SUMMA TILLGÅNGAR		
2 743,2
2 824,1
2 885,1
2 899,0
2 988,8
						
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital
Not 21					
Årets resultat		
88,5
65,8
34,0
88,6
65,8
Resultatutjämningsreserv		
58,2
61,4		
58,2
61,4
Övrigt eget kapital		
1 457,7
1 543,0		
1 453,9
1 539,4
Summa eget kapital		
1 604,4
1 670,2
1 555,2
1 600,7
1 666,6
Avsättningar						
Avsatt till pensioner
Not 22
27,4
31,6
26,3
27,4
31,6
Övriga avsättningar
Not 23
183,2
187,1
182,5
184,7
187,9
Summa avsättningar		
210,6
218,7
208,8
212,1
219,5
Skulder						
Långfristiga skulder
Not 24
648,2
638,5
841,1
712,2
708,5
Kortfristiga skulder
Not 25
280,0
296,7
280,0
374,0
394,2
Summa skulder		
928,2
935,2
1 121,1
1 086,2
1 102,7
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NOTER
Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
(LBKR) och rekommendationer utgivna av Rådet för
kommunal redovisning.
Förändring av redovisningsprincip:
För 2021 har Lomma kommun tillämpat
redovisningsprincip RKR R2 Intäkter.
Detta innebär att gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag från privata aktörer som influtit till och
med 2020 har utrangerats från anläggningsregistret och
bokats mot eget kapital 2021. Kommande investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar från privata aktörer
kommer att bokas och intäktsföras i samma takt som
investeringen färdigställs.
Totalt belopp som utrangerats och bokats mot eget kapital uppgår till 83,2 mnkr.
2020 års jämförelsetal är justerade enligt nedan.
Anpassning RKR R2 2021
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Kassaflöde
Periodens resultat
Ökning övr långfristig skuld
Balansräkning
Eget kapital
Periodens resultat
Övrig eget kapital
Långfristiga skulder

2020
-3,2
-3,2
3,2

-3,2
86,4
-83,2

RÄKENSKAPERNA

I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen.
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Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR R2, vilket innebär att intäkten periodiseras till det år då den beskattningsbara inkomsten intjänas
av den skattskyldige. Definitiv slutavräkning för år 2020
är bokförd med -715 kronor/ invånare och preliminär
slutavräkning för år 2021 är bokförd med 165 kronor/
invånare.

Pensionsåtaganden bokförs enligt blandmodellen. Pensionsförmåner intjänade efter 1997 redovisas som en
kostnad i resultaträkningen. Den intjänade avgiftsbestämda ålderspensionen till arbetstagarna utbetalas medan
den förmånsbestämda delen samt efterlevandeskyddet
försäkras bort och resterande del skuldbokförs. Pensionsåtagandena inkluderar även löneskatt med 24,26 %.

Kommunen följer RKR R10 gällande värdering och upplysning om kommunens pensionsförpliktelser.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav
med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som
anläggningstillgång om beloppet överskrider gränsen för
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 50
tkr, ex. mervärdesskatt.
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för
den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning
baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående
arbeten görs inga avskrivningar.
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:
Byggnader:
10-50 år
Maskiner o inventarier:
3-20 år
För tillgångar med identifierbara komponeneter som har
olika nyttjandeperiod tillämpas komponentavskrivning
enligt RKR R4.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar från
offentliga organisationer tas från och med 2010 upp som
en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandetid. Från privata aktörer bokas bidragen i
resultaträkningen i samma takt som investeringen färdigställs från och med 2021 enligt RKR R2.
Exploateringsintäkter och exploateringskostnader redovisas årligen i resultaträkningen. Exploateringstillgångarna
är bokförda som omsättningstillgångar.
Kostnader för timanställda samt mer- och övertid avseende december, vilka utbetalas i januari året därpå, har
periodiseras till rätt bokföringsår.
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/
eller i kassaflödesrapporten.
I enlighet med RKR R4, redovisning av lånekostnader,
ingår det inga lånekostnader i anskaffningsvärdet för
investeringar. Samtliga räntor för lån kostnadsförs. Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden.
Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som
omsättningstillgång enligt RKR R7. Portföljens förvaltning regleras i finanspolicy, antagen av fullmäktige, KF
§ 107/2018. Pensionsmedelsportföljen är värderad till
marknadsvärdet.

Leasingavgifter avseende inventarier, maskiner och
långsiktiga hyresavtal har redovisats som operationella
leasingavtal.
För övrigt har kostnader och intäkter i allt väsentligt periodiserats, vilket även inkluderar övertids- och semesterlöneskuld, timlöner samt avskrivningar.
Avsättning för statlig infrastruktur har tagits upp till det
belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen
på balansdagen.
Under året har bidrag om 3,3 mnkr lämnats till statlig
infrastruktur.
Följande projekt är pågående:

Lommabanan; 2014 avsattes 46,9 mnkr beloppet baseras
på en projektering gjord 2014 i prisnivå juni 2013.
GC väg Bjärred- Flädie; 2016 gjordes en avsättning på 5,5
mnkr avseende medfinansiering, med en upplösning av
aktiverat bidrag på 20 år.
Cykelväg längs väg 925; 2017 har en avsättning om 1,6
mnkr gjorts.
Lommabanan etapp 2; 19,1 mnkr har avsatts 2017, åtagandet är nuvärdesberäknat med årlig indexuppräkning på
2,0 % under utbetalningsperioden som sträcker sig fram
till 2024.
Cirkulationsplats Malmövägen; 2019 har en avsättning
gjorts om 4,2 mnkr enligt beslut KF § 65.
Flädie Station; 2019 har en avsättning gjorts med 65,4
mnkr enligt beslut KF § 63, Avsättningen är i 2019 års
penningvärde och indexuppräknas årligen. Upplösningen
av aktiverat bidrag är 25 år.
Alnarps station; 2020 har en avsättning gjorts med 91
mnkr enligt beslut i KF § 4. Avsättningen är i 2019 års
penningvärde och indexuppräknas årligen. Upplösningen
av aktiverat bidrag är 25 år.

Arbetsgivaravgifter med mera har interndebiterats förvaltningarna i samband med löneredovisningen. Storleken på arbetsgivaravgiften överensstämmer med Sveriges
Kommuner och Regioners rekommendationer.

Not 2 TVISTER

Vid årets slut fanns två pågående tvister.
51,5 tkr har avsatts 2017 avseende ett skadeståndsmål
angående inköp av AV-utrustning. Avsättningarna har
tagits upp till de belopp som bedöms krävas på balansdagen. Tvisten befinner sig för närvarande i hovrätten.
Ett företag har stämt Lomma kommun vid Mark- och miljödomstolen, kravet är på 8 miljoner och grundas på en
påstådd värdeminskning av bolagets fastigheter på grund
av att kommunen inrättat ett naturreservat i området. I
första hand hävdar Lomma kommun att kravet är preskriberat då det inkommit efter överklagandetiden, vinner
kommunen den frågan är kravet förfallet. Skulle Lomma
kommun förlora preskriptionsfrågan så är det inte sannolikt att beloppet uppgår till 8 miljoner, ett skäligt belopp
är väsentligt lägre.
Under våren 2022 ska preskriptionsfrågan avgöras vilket
avgör om tvisten ska strykas helt eller om det blir en
fortsättning. Inget belopp är uppbokat i 2021 års räkenskaper.

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt
förvärvsmetoden och med hänsyn till specificering enligt
proportionell konsolideringsmetod. Detta innebär att belopp som inkluderas i den sammanställda redovisningens
resultat- och balansräkning motsvara ägd andel i företaget och att således förvärvat eget kapital elimineras.
Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av figur och text på sidan 5.

Driftredovisning

Kapitalkostnader beräknas enligt rak nominell metod. För
år 2021 har förvaltningarna belastats med intern ränta på
anläggningstillgångarna om 1,25 %.

RÄKENSKAPERNA

Konsolideringsprinciper
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Mnkr
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Not 3
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2020

Kommunen
2021

Sammanställd redovisning
2020
2021

Verksamhetens intäkter 					
Försäljningsintäkter		
2,7
2,0
2,7
2,0
Taxor och avgifter		
64,5
64,8
100,9
103,8
Hyror och arrenden		
39,8
38,9
39,8
38,9
Bidrag från staten 		
81,9
78,9
81,9
78,9
Övriga bidrag		
21,2
20,0
21,2
20,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänst		
15,9
16,9
15,9
16,9
Erhållna skadestånd/försäkring			
0,1
0,6
0,1
Exploateringsintäkter		
29,9
8,8
29,9
8,8
Ersättning från exploatering, PBL			
3,4		
3,4
Summa intäkter		
255,9
233,8
292,9
272,8
						
Not 4
Verksamhetens kostnader					
Pensionskostnader inklusive löneskatt		
-91,3
-157,6
-91,3
-157,6
Personalkostnader exkl pensionskostnader		 -592,7
-675,9
-592,7
-675,9
Sociala avgifter		 -182,5
-206,8
-182,5
-206,8
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial		
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
Lämnade bidrag		
-29,6
-29,5
-29,6
-29,5
Upplösning bidr till statlig infrastruktur		
-5,6
-6,5
-5,6
-6,5
Köp av huvudverksamhet		 -347,3
-302,6
-347,3
-302,6
Lokal och markhyror		
-41,0
-39,3
-41,0
-39,3
Övriga tjänster		 -219,8
-227,4
-235,8
-252,0
Realisationsförluster och utrangeringar		
-0,2
-4,2
-7,9
-4,2
Anskaffn.kostn såld exploateringsfastighet		
-24,5
-9,1
-24,5
-9,1
Övriga kostnader 		
-1,9
-1,7
-1,9
-1,7
Summa kostnader		 -1 536,7
-1 661,0
-1 560,4
-1 685,5
						
Not 5
Avskrivningar enligt plan/Nedskrivningar					
Avskrivning maskiner och inventarier		
-14,7
-14,0
-15,6
-15,9
Avskrivning byggnader, tekniska anläggningar		
-76,9
-81,7
-88,3
-93,7
Nedskrivning av anläggningstilllgångar			
-4,3		
-4,3
			-91,6
-100,0
-103,9
-113,9
Not 6
Skatteintäkter					
Preliminär kommunalskatt		 1 437,3
1 446,2
1 437,3
1 446,2
Prognos slutgiltig kommunalskatt		
-17,8
28,5
-17,8
28,5
Justeringspost föregående års prognos		
-6,0
4,1
-6,0
4,1
			 1 413,5
1 478,8
1 413,5
1 478,8
Not 7
Generella statsbidrag och utjämningar					
Strukturbidrag		
8,5
8,5
8,5
8,5
Införandebidrag		
15,1
4,2
15,1
4,2
Regleringsbidrag		
25,4
74,1
25,4
74,1
Kostnadsutjämningsbidrag		
77,0
84,4
77,0
84,4
Kommunal fastighetsavgift		
45,6
47,2
45,6
47,2
Övriga generella statsbidrag		
50,1
14,7
50,1
14,7
Inkomstutjämningsavgift		 -118,8
-118,4
-118,8
-118,4
Avgift till LSS-utjämning		
-62,2
-59,2
-62,2
-59,2
			40,7
55,4
40,7
55,4
Not 8
Finansiella intäkter					
Orealiserade vinster, finansiella oms tillg.		
9,0
37,8
9,0
37,8
Bokfört värde, finansiella oms tillg.		 -161,6
-41,5
-161,6
-41,5
Försäljningspris, finansiella oms tillg.		
218,1
57,1
218,1
57,1
Realiserad vinst på försäljning av finansiella oms tillg.		
-54,8		
-54,8
Bokfört värde, finansiella anl tillg.			
-0,6		
-0,6
Försäljningspris, finansiella anl tillg.			
10,7		
10,7
Försäljningsomkostnader, finansiella anl tillg			
-0,1		
-0,1
Utdelning aktier och andelar i andra företag		
4,1
3,1
4,1
3,1
Övriga finansiella intäkter		
1,2
1,5
0,4
0,5
			16,0
68,1
15,2
67,1
Not 9
Jämförelsestörande post					
Orealiserade vinster, finansiella oms tillg.		
9,0
36,8
9,0
36,8
Realisationsvinst pensionsförvaltning					
Totalt jämförelsestörande poster		
9,0
36,8
9,0
36,8
						

Mnkr

2020

Kommunen
2021

Sammanställd redovisning
2020
2021

Finansiella kostnader					
Räntekostnader på lån		
-2,7
-2,4
-3,1
-2,7
Räntekostnad på pensionsskuld		
-0,6
-0,4
-0,6
-0,4
Bokfört värde, finansiella oms tillg.		
-93,6
-4,0
-93,6
-4,0
Försäljningspris, finansiella oms tillg.		
92,0
4,0
92,0
4,0
Indexuppräkning medfiansiering stationer		
-3,9
-6,2
-3,9
-6,2
Övriga finansiella kostnader		
-0,5
-0,3
-0,5
-0,3
			-9,3
-9,3
-9,7
-9,6
Not 11
Extraordinära poster					
Periodiseringsfond				
0,3
0,7
Årets skattekostnad LSAB, ABMA					
					
0,3
0,7
Not 12
Justering för gjorda/ianspråktagna avsättningar					
Avsatt till pensioner		
-2,2
4,2
-2,2
4,2
Ianspråktagande periodiseringsfond				
-0,3
-0,7
Avsättning bidrag till statlig infrastruktur					
- Alnarp Station		
91,0		
91,0
Uppräkning KPI Bidrag till statlig infrastruktur					
- Flädie Station		
1,6
2,6
1,6
2,6
- Alnarp Station		
2,3
3,6
2,3
3,6
Upplösning avsättning bidrag till statlig infrastruktur		
-0,9
-2,3
-0,9
-2,3
			91,8
8,1
91,4
7,4
Not 13
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster					
Upplösning aktiverat bidrag till statlig infrastruktur		
5,6
6,5
5,6
6,5
Realisationsvinster			
-10,1		
-10,1
Realisationsförluster		
0,2		
0,2
Avslutade investeringar				
17,5
36,2
			5,8
-3,5
23,3
32,6
Not 14
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader, tekniska anläggningar					
Anskaffningsvärde		 2 674,9
2 819,4
3 174,9
3 337,9
Ackumulerade avskrivningar		 -867,6
-935,9
-1 071,8
-1 152,1
Bokfört värde		 1 807,2
1 883,5
2 103,0
2 185,7
Redovisat värde vid årets början		 1 683,4
1 807,2
1 964,4
2 103,0
Årets investeringar		
200,9
162,0
245,4
216,6
Årets försäljning och utrangeringar		
-0,7
-4,0
-19,0
-40,2
Årets omklasificering					
Årets återföring nedskrivningar		
0,5		
0,5
Årets avskrivningar		
-76,9
-81,7
-88,3
-93,7
Redovisat värde vid årets slut		 1 807,2
1 883,5
2 103,0
2 185,7
Linjär avskrivning, bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod är 29 år.					
						
Maskiner och inventarier					
Anskaffningsvärde		
186,9
198,2
201,2
226,5
Avskrivningar		 -130,9
-144,6
-135,8
-150,9
Bokfört värde		
56,0
53,6
65,4
75,7
Redovisat värde vid årets början		
59,1
56,0
66,1
65,4
Årets investeringar		
12,1
12,0
15,6
26,6
Årets försäljning och utrangeringar		
-0,6
-0,4
-1,9
-1,0
Årets omklasificering					
Årets återföring avskrivningar				
1,2
0,5
Årets avskrivningar		
-14,6
-14,0
-15,6
-15,9
Redovisat värde vid årets slut		
56,0
53,6
65,4
75,7
Beloppsgräns för investering 50 tkr, linjär avskrivning, 					
bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod är 4 år.					
varav					
Finansiella leasingavtal					
Ingående anskaffningsvärde					
Ingående avskrivningar					
Bokfört värde		
0,0
0,0
0,0
0,0
Redovisat värde vid årets början		
0,0
0,0
0,0
0,0
Investeringar					
Årets försäljning och utrangeringar					
Nedskrivningar					
Avskrivningar					
Redovisat värde vid årets slut		
0,0
0,0
0,0
0,0
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Not 15
Finansiella anläggningstillgångar					
		
antal à nominellt värde				
Aktier i dotterföretag
Lomma Servicebostäder AB
6 600 à 1000
6,6
6,6		
AB Malmöregionens Avlopp
40 á 1000
0,1
0,1		
			6,7
6,7
0,0
0,0
Övriga aktier och andelar
Sydvatten AB		
10,3
10,3
10,3
10,3
Kraftringen AB		
42,3
42,3
42,3
42,3
Övriga aktier		
1,1
1,1
1,1
1,1
Bostadsrätter		
10,2
9,7
10,2
9,7
Andelar Kommuninvest		
16,2
16,2
16,2
16,2
			80,1
79,6
80,1
79,6
Långfristiga fordringar
Långfristig fordran VA syd		
138,7
169,4		
Övriga långfristiga fordringar			
0,2
0,2
0,2
			138,7
169,6
0,2
0,2
Not 16
Bidrag till statlig infrastruktur					
Bidrag Flädie Station 					
Totalt bidrag		
65,4
65,4
65,4
65,4
Ackumulerad upplösning		
-3,7
-6,3
-3,7
-6,3
varav årets upplösning		
-2,6
-2,6
-2,6
-2,6
Bidrag Alnarp station					
Totalt bidrag		
91,0
91,0
91,0
91,0
Ackumulerad upplösning		
-2,7
-6,4
-2,7
-6,4
varav årets upplösning		
-2,7
-3,6
-2,7
-3,6
Bidrag GC-väg Flädie					
Totalt bidrag		
5,5
5,5
5,5
5,5
Ackumulerad upplösning		
-1,4
-1,6
-1,4
-1,6
varav årets upplösning		
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
Summa bidrag till infrastruktur		
154,1
147,6
154,1
147,6
2015 beslut KF budget 2016, medfinansiering GC-väg 					
Bjärred-Flädie,5,5 mnkr med upplösning 20 år.					
2019 Beslut KF Flädie station , 65,4 mnkr avsatt 					
med upplösning på 25 år					
2020 Beslut KF Alnarp Station, 91,0 mnkr avsatt					
med upplösning på 25 år.					
						
Not 17
Förråd och exploateringar					
Upparbetade exploateringsinkomster		
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
Upparbetade exploateringsutgifter		
9,7
6,6
9,7
6,6
			9,5
6,4
9,5
6,4
Not 18
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar		
17,1
13,3
11,2
13,3
Kortfristig del av långfr fordran VA Syd		
7,4
8,6		
Statsbidragsfordringar		5,5
1,4
5,5
1,4
Förutbetalda kostnader		
19,6
17,2
19,6
17,2
Upplupna intäkter		
4,1
3,0
4,1
3,0
Övriga interimsfordringar		
0,4
0,7
0,4
0,7
Momsfordran		
13,7
16,3
13,7
16,3
Skattekonto/skattefordran		
35,8
53,1
35,8
53,1
Övriga fordringar		
1,4
2,1
1,4
2,1
			105,0
115,8
91,7
107,1
Not 19
Kortfristiga placeringar					
Aktier och andelar, svenska		
116,7
115,6
116,7
115,6
Anskaffningsvärde		
97,3
71,4
97,3
71,4
Värdereglering		
19,4
44,2
19,4
44,2
Aktier och andelar, utländska		
45,4
51,5
45,4
51,5
Anskaffningsvärde		
41,8
35,3
41,8
35,3
Värdereglering		
3,6
16,2
3,6
16,2
Räntebärande fonder svenska		
131,3
118,6
131,3
118,6
Anskaffningsvärde		
129,4
117,3
129,4
117,3
Värdereglering		
1,9
1,3
1,9
1,3
						
Anskaffningsvärde vid årets slut		
268,5
224,0
268,5
224,0
Värdereglering		
24,9
61,7
24,9
61,7
Summa kortfristiga placeringar		
293,4
285,7
293,4
285,7
Fasträntekonto- företag					
						

Mnkr

2020

Kommunen
2021

Sammanställd redovisning
2020
2021

Kassa och bank					
Bank:koncernkonto		
90,7
73,4
90,7
73,4
Plusgiro					
Kassa, bank, övrigt		
1,7
2,2
10,9
27,4
			92,4
75,6
101,6
100,8
Not 21
Eget kapital					
Ingående eget kapital enligt fastställd BR		 1 429,5
1 604,4
1 425,7
1 600,7
Justerat eget kapital, Ingående värde		
86,4		
86,4
Årets resultat		
88,5
65,8
88,6
65,8
Utgående eget kapital		 1 604,4
1 670,2
1 600,7
1 666,6
						
Eget kapital består av:					
VA resultatregleringsfond					
Renhållning resultatregleringsfond		
0,9
0,9		
Hamnverksamhet resultatregleringsfond		
-3,0
-2,9		
Fastighetsverksamhet resultatregleringsfond		
22,0
22,7		
Resultatutjämningsreserv		
58,2
61,4		
Övrigt eget kapital		 1 526,3
1 588,1		
			 1 604,4
1 670,2		
Not 22
Avsatt till pensioner					
Ingående avsättning		
29,6
27,4
29,6
27,4
Pensionsutbetalningar		
-2,2
-1,9
-2,2
-1,9
Föränding av livaslängdsantaganden RIPS			
1,4		
1,4
Nyintjänad pension		
0,1
3,4
0,1
3,4
Ränte- och basbeloppsuppräkningar		
0,6
0,4
0,6
0,4
Förändring av löneskatt		
-0,7
0,7
-0,7
0,7
Övrigt		
0,0
0,2
0,0
0,2
Utgående avsättning		
27,4
31,6
27,4
31,6
						
Förpliktelsen minskad genom försäkring totalt inbetalt
belopp 191,9 mnkr, varav 22,3 mnkr 2021.						
			
Överskottsmedel i försäkringen		
0,0
0,0
0,0
0,0
Aktualiseringsgrad %		
97
97
97
97
Uttag ur överskottsfonden har gjorts med 0,0 mnkr under 2021.					
Visstidsförordnanden
Antal					
Politiker		
2
2
2
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
minoritetsföreträdaren av bestämmelser om pension och avgångsersättning
i vilket rätt till visstidspension ingår. Visstidspension utbetalas fram till
tidpunkten för ålderspension. För att erhålla full visstidspension krävs
12 års pensionsgrundande tid.						
					
Pensionsförpliktelse
1. Total pensionsförpliktelse i balansräkningen		
27,4
31,6		
		 a. Avsättning inkl. särskild löneskatt		
27,4
31,6		
		 b. Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt					
2. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring		
124,0
201,8		
3. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse					
4. Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse)
151,4
233,4
						
Förvaltade pensionsmedel- Marknadsvärde					
5. Totalt pensionsförsäkringskapital		
169,6
247,7		
		 a. Varav överskottsmedel					
6. Totalt kapital, pensionsstiftelse					
7. Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)		
293,4
285,7		
8. Summa förvaltade pensionsmedel		
463,0
533,4		
						
Finansiering					
9. Återlånade medel		 -311,5
-299,9		
10. Konsolideringsgrad		
3,0
2,3		
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Övriga avsättningar					
Medfinansiering Cirkulationsplats Malmövägen		
0,7
0,0
0,7
0,0
Medfinansiering Lommabanan II		
18,9
18,0
18,9
18,0
Medfinansiering Cy-väg längs väg 125		
1,6
1,6
1,6
1,6
Avsättning School management		
0,1
0,1
0,1
0,1
Medfinansiering Lommabanan		
1,5
0,9
1,5
0,9
Medfinansiering Alnarp station		
93,4
96,9
93,4
96,9
Medfinansiering Flädie station		
67,0
69,6
67,0
69,6
Övrigt				
1,5
0,8
			183,2
187,1
184,7
187,9
Not 24
Långfristiga skulder					
Långfristiga upplåning i banker och kreditinstitut		
595,0
580,0
595,0
580,0
Skuld för offentliga investeringsbidrag		
52,9
58,2
52,9
58,2
Skuld för offentlig gatukostnadsersättningar		
0,3
0,3
0,3
0,3
Långfristiga lån, LSAB				
64,0
70,0
			648,2
638,5
712,2
708,5
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år:					
Investeringsbidrag*		
52,9
58,2		
återstående antal år (vägt snitt)		
30
30		
Gatukostnadsersättningar*		
0,3
0,3		
återstående antal år (vägt snitt)		
33
33		
			53,2
58,5		
Uppgifter om lång och kortfristig upplåning 					
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år		
1,81
1,94
1,66
1,42
Genomsnittlig ränta		
0,44
0,41
0,32
0,23
Kapitalförfall andel av lån					
0-1 år		
190
135
35
29
1-3 år		
280
335
64
55
3-5 år		
125
110		
15
Kommunen har avtal med banken om refinansiering av lån
med kortare återstående löptid än ett år.		
						
Not 25
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder		
74,7
118,2
75,2
118,1
Skatteskuld		
5,6
2,3
5,6
2,3
Momsskuld SKM		
0,8
0,8
0,8
0,8
Övertidsskuld		
1,7
1,9
1,7
1,9
Semesterskuld		
32,9
36,7
32,9
36,7
Övriga upplupna löner		
6,4
8,5
6,4
8,5
PO semesterskuld, övertid, övriga upplupna kostnader		
16,5
18,9
16,5
18,9
Kortfristiga lån i banker och kreditinstitut				
35,0
29,0
Arbetsgivaravgifter		
16,4
16,9
16,4
16,9
Upplupna kostnader		
23,7
10,9
24,5
11,5
Förutbetalda skatteintäkter		
34,4
34,4
Förutbetalda intäkter övriga		
4,5
4,8
16,8
18,0
Förutbetalda projektmedel Statliga		
9,4
11,6
9,4
11,6
Förutbetalda projektmedel Övriga		
0,7
1,5
0,7
1,5
Övriga interimsskulder		
1,1
2,8
1,1
2,8
Personalens källskatt		
14,1
14,1
14,1
14,1
Avgiftsbestämd ålderspension		
28,4
27,9
28,4
27,9
Beräknad löneskatt avgiftsbestämd ålderspension		
7,6
18,9
7,6
18,9
Fakturor under tvist		
1,1		
1,1
Övriga kortfristiga skulder				
45,4
54,8
			
280,0
296,7
374,0
394,2
Not 26
Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR					
Ingående ansvarsförbindelse beräknad av KPA*		
345,4
337,0
345,4
337,0
Årets förändring		
-6,8
-53,7
-6,8
-53,7
varav försäkring IPR			
-64,0		
-64,0
varav ränteuppräkning		
2,1
1,9
2,1
1,9
varav basbeloppsuppräkning		
5,9
2,5
5,9
2,5
varav gamla utbetalningar		
-17,9
-17,9
-17,9
-17,9
varav aktualisering					
varav övrigt		
3,1
14,9
3,1
14,9
varav förtroendevalda		
0,0		
0,0
varav ändrat livslängdsåtagande i RIPS			
8,9		
8,9
Utgående ansvarsförbindelse beräknad av KPA		
271,2
217,5
271,2
217,5
Beräknad löneskatt		
65,8
52,7
65,8
52,7
		
337,0
270,3
337,0
270,3
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Ansvars, borgensförbindelser samt leasingåtaganden					
Lomma Servicebostäder AB		
99,0
99,0		
AB Malmöregionens Avlopp 		
1,6
1,6		
		
Delsumma dotterföretag:
100,6
100,6		
Kraftringen AB, regressåtagande mot Lunds kommun		
0,2
0,1
0,2
0,1
Sydvatten AB		
48,0
50,9
48,0
50,9
Sydvästra Skåne Avfalls AB		
3,3
3,1
3,3
3,1
		
Kommunala bolag totalt:
152,1
154,7
51,5
54,1
Habo Golf AB		
4,0
4,0
4,0
4,0
Lommabuktens Seglarklubb		
0,6
0,5
0,6
0,5
Föreningen Bjärreds saltsjöbad kallbadhus		
1,5
1,5
1,5
1,5
		
Summa borgensåtaganden:
158,2
160,7
57,6
60,1
						
Borgensförluster under året		
0,0
0,0
0,0
0,0
						
Not 28
Leasingåtaganden					
Leasingavgifter lös egendom					
Operationell leasing					
Förfaller enligt följande:					
Inom 1 år		
7,5
5,5
7,5
5,5
Senare än 1 år men inom 5 år		
0,9
0,6
0,9
0,9
Senare än 5 år					
			
8,4
6,1
8,4
6,4
Leasingavgifter Lokaler					
Operationell leasing					
Förfaller enligt följande:					
Inom 1 år		
15,4
14,1		
Senare än 1 år men inom 5 år		
43,1
34,3		
Senare än 5 år		
44,0
38,8		
			102,5
87,2
0,0
0,0
						
		
Summa leasingåtaganden:
110,9
93,3
8,4
6,4
Leasingavgifter avseende inventarier, maskiner och långsiktiga hyresavtal 				
har redovisats som operationella leasingavtal. 					
						
Not 29
Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision, tkr					
Kostnader för räkenskapsrevision		
197
215		
Sakkunnigt biträde		
136
150		
Förtroendevalda revisorer		
61
65		
Kostnad för övrig revision		
759
735		
Sakkunnit biträde		
484
457		
Förtroendevalda revisorer		
275
278		
Total kostnad Revision		
956
950		
						
Not 30
Upplysning om 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 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var		
medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga 		
medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet		
ska ansvaret fördelas, dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av 			
Kommuninvest i Sverige AB och dels i förhållande till storleken på medlemmarnas 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 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s		
totala förpliktelser till 511,0 mdkr och totala tillgångar till 518,7 mdkr. Lomma kommuns andel av de			
totala förpliktelserna uppgick till 823,0 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 832,3 mnkr.		
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FASTIGHETSVERKSAMHETEN
RESULTATRÄKNING 		
Mnkr

Bokslut
2020

			
Bokslut
2021

Budget
2021

Verksamhetens intäkter
169,5
171,3
171,0
därav externa
19,4
18,7
19,4
därav interna
150,1
152,6
151,6
Verksamhetens kostnader
Not 1
-98,2
-97,0
-97,8
därav externa
-95,2
-94,0
-95,2
därav interna
-3,0
-3,0
-2,6
Av- och nedskrivningar
-53,1
-55,1
-56,4
Verksamhetens nettokostnader
17,8
19,2
16,8
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader
-16,6
-14,3
-14,7
därav interna
-16,6
-14,3
-14,7
Resultat före extraordinära poster
1,2
4,9
2,1
Extraordinära intäkter		
10,1
Extraordinära kostnader		
-4,3
Årets resultat
1,2
10,7
2,1

BALANSRÄKNING
Mnkr

Bokslut
2020

Bokslut
2021

Budget
2021

RÄKENSKAPERNA

TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
-Byggnader
1 067,8
1 067,8
1 078,7
-Mark
32,4
32,4
32,3
-Bostadsrätter
10,2
10,2
10,2
-Maskiner och inventarier, förb.utg annans fastighet
6,3
6,3
5,7
Summa anläggningstillgångar
1 116,7
1 116,7
1 126,9
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar
12,9
12,9
12,6
Kassa & bank
49,3
49,3
48,4
Summa omsättningstillgångar
62,2
62,2
61,0
SUMMA TILLGÅNGAR
1 178,9
1 178,9
1 187,9
EGET KAPTIAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital
42,0
42,0
43,7
därav årets resultat
1,2
1,2
2,3
Avsättningar				
Långfristiga skulder
1 116,7
1 116,7
1 126,9
Kortfristiga skulder
20,2
20,2
17,3
Summa skulder
1 136,9
1 136,9
1 144,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
1 178,9
1 178,9
1 187,9
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NOTER

		
Mnk

Not 1

2020

2021

Verksamhetens kostnader		
Lokalhyra
38,6
Administration
11,0
Fastighetsskatt
0,3
Utemiljö
3,3
Fastighetsskötsel
4,2
Reparationer/Teknisk tillsyn
11,6
Underhåll
5,0
Driftskostnader
24,2
Summa		
98,2

37,4
10,5
0,3
4,0
4,6
10,5
5,2
24,5
97,0

DRIFTREDOVISNING PER NÄMND
Bokslut
2019

Bokslut
2020

Bokslut
2021

Budget
2021

Avvikelse

Kommunstyrelse
Driftintäkter
64 202
62 523
44 254
30 470
13 784 1)
		
Driftkostnader
-130 794
-140 069
-136 316
-120 340
-15 976 2)
		
Nettokostnader
-66 592
-77 546
-92 062
-89 870
-2 192
					
Revision
Driftintäkter				
		
Driftkostnader
-975
-956
-950
-962
12
		
Nettokostnader
-975
-956
-950
-962
12
					
Valnämnd
Driftintäkter
516				
		
Driftkostnader
-751
-10
-14
-42
28
		
Nettokostnader
-235
-10
-14
-42
28
					
Överförmyndare
Driftintäkter
52
52
52
52
0
		
Driftkostnader
-713
-759
-647
-879
232
		
Nettokostnader
-661
-707
-595
-827
232
					
Socialnämnd
Driftintäkter
118 334
129 756
217 886
206 475
11 411
		
Driftkostnader
-471 812
-494 160
-608 147
-582 118
-26 029
		
Nettokostnader
-353 478
-364 404
-390 261
-375 643
-14 618
					
Barn- och
Driftintäkter
147 924
157 023
157 941
152 016
5 925
utbildningsnämnd
Driftkostnader
-889 867
-913 191
-941 955
-954 878
12 923
		
Nettokostnader
-741 943
-756 168
-784 014
-802 862
18 848
					
Kultur- och
Driftintäkter
18 185
16 649
17 836
15 672
2 164
fritidsnämnd
Driftkostnader
-78 638
-78 912
-81 389
-80 022
-1 367
		
Nettokostnader
-60 453
-62 263
-63 553
-64 350
797
					
Teknisk nämnd
Driftintäkter
205 374
183 549
195 511
179 942
15 569 3)
		
Driftkostnader
-275 622
-266 752
-279 308
-274 519
-4 789
		
Nettokostnader
-70 248
-83 203
-83 797
-94 577
10 780
					
Miljö- och
Driftintäkter
7 849
8 010
7 634
6 835
799
byggnadsnämnd
Driftkostnader
-18 993
-20 022
-20 618
-19 848
-770
		
Nettokostnader
-11 144
-12 012
-12 984
-13 013
29
					
					
TOTALT
Driftintäkter
562 436
557 562
641 114
591 462
49 652
		
Driftkostnader
-1 868 166
-1 914 831
-2 069 344
-2 033 608
-35 736
		
Nettokostnader
-1 305 731
-1 357 269
-1 428 230
-1 442 146
13 916
					
1) I driftintäkter ingår 2019 exploateringsintäkt 33 174 tkr, 2020 exploateringsintäkt 29 862 tkr					
2021: exploateringsintäkt 8 828 tkr					
2) I driftkostnader ingår 2019: exploateringskostnad 16 418 tkr, 2020 exploateringskostnad 24 523				
2021: exploateringskostnad 9 168 tkr.					
3) I driftintäkter ingår 2019: Realisationsvinst 17 535 tkr, 2021 realisationsvinst 10 000 tkr 					
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DRIFTREDOVISNING, KF-VERKSAMHET
Tkr		
Bokslut
		 2019

Bokslut
2020

Bokslut
2021

Budget
2021

Avvikelse

Kommunstyrelse samt Valnämnd,
Revision och Överförmyndare
Driftnetto
-68 463
-79 219
-93 621
-91 701
-1 920
Kommunövergripande verksamhet
Driftnetto
-68 463
-79 219
-93 621
-91 701
-1 920 1)
							
Socialnämnd
Driftnetto
-353 478
-364 404
-390 261
-375 643
-14 618
därav Individ- och familjeomsorg
Driftnetto
-58 650
-51 661
-63 882
-67 050
3 168
därav LSS-verksamhet
Driftnetto
-58 380
-66 915
-68 955
-64 437
-4 518
därav Hälsa vård och omsorg
Driftnetto
-236 448
-245 828
-257 424
-244 156
-13 268
							
Barn- och utbildningsnämnd
Driftnetto
-741 943
-756 168
-784 014
-802 862
18 848
därav Förskoleverksamhet
Driftnetto
-178 867
-177 703
-174 276
-181 327
7 051
därav Grundskoleverksamhet
Driftnetto
-442 633
-451 833
-471 953
-476 784
4 831
därav Gymnasieskola och vuxenutbildning
Driftnetto
-120 701
-128 072
-137 985
-144 066
6 081
därav Kostenhet
Driftnetto
258
1 440
200
-685
885
							
Kultur- och fritidsnämnd
Driftnetto
-60 453
-62 263
-63 553
-64 350
797
därav Fritidsverksamhet
Driftnetto
-32 811
-34 184
-34 828
-34 279
-549
därav Kulturverksamhet
Driftnetto
-27 642
-28 079
-28 725
-30 071
1 346
							
Teknisk nämnd
Driftnetto
-70 248
-83 203
-83 797
-94 577
10 780
därav Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad
Driftnetto
-4 991
-2 848
-4 223
-4 280
57
därav Teknisk verksamhet skattefinansierad
Driftnetto
-77 733
-81 550
-90 262
-92 404
2 142
fastighetsverksamhet
Driftnetto
12 476
1 195
10 688
2 107
8 581 2)
							
Miljö- och byggnadsnämnd
Driftnetto
-11 144
-12 012
-12 984
-13 013
29
därav Miljö- och hälsoskyddsverksamhet
Driftnetto
-3 393
-2 844
-3 050
-3 634
584
därav Bygglovsverksamhet
Driftnetto
-7 751
-9 168
-9 934
-9 379
-555
							
Totalt
Driftnetto
-1 305 730 -1 357 269
-1 428 230
-1 442 146
13 916
							
1) I driftnetto ingår 2019: exploateringsnetto 16 418 tkr: 2020 exploateringsnetto 5 539 tkr: 				
2021 exploateringsnetto -340 tkr						
2) I driftnetto ingår 2019 realisationsvinst 17 537 tkr, 2021 realisationsvinst 10 000 tkr
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Tkr

Budget

Omdisp.

Löneökningar
Trygghetsskapande åtgärder
Övrigt
Summa kommunstyrelsens förfogande

-16 650
-3 500
-5 900
-26 050

16 650
3 500
5 900
26 050

Kvarstår
0
0
0
0

INVESTERINGSREDOVISNING PER NÄMND
Tkr		
Bokslut
		 2019

Bokslut
2020

Bokslut
2021

Budget
2021

Avvikelse

Kommunstyrelse		
1 709
Socialnämnd		
805
Barn- och utbildningsnämnd		
12 526
Kultur- och fritidsnämnd		
1 997
Teknisk nämnd		
117 212
Finans			
SUMMA		
134 249

23 163
3 692
5 421
1 700
2 013
2 755
5 400
5 192
4 644
1 517
485
800
180 427
162 662
263 426
2 500			
214 707
174 044
277 046

1 729
742
-548
315
100 764
0
103 002

INVESTERINGSREDOVISNING, PROJEKT
Total

utgift

Utfall
2021

Budget
2021

Ack. utfall Ack. budget
tom 2021

tom 2021

Ack.

avvik

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Teknisk nämnd, större investeringar inom:						
Detaljplaner, alla Lomma hamn
9 500
2 633
1 732
8 689
7 788
-901
Detaljplaner, alla Lomma hamn, områdesanläggn.
55 000
3 456
10 686
41 682
48 912
7 230
Detaljplaner, alla Lomma centrum, Norr
47 000
17
1 802
4 099
5 884
1 785
Detaljplan Bjärreds Centrum (exkl. VA)
31 000
2 239
7 121
17 428
22 309
4 881
Detaljplan Sjögräsgatan
5 800
17
8
5 809
5 800
-9
Detaljplan Nians verksamhetsområde (exkl. GC-tunnel)
6 965
24
1 065
5 924
6 965
1 041
Detaljplan Bjärreds vångar, etapp 1
70 000
0
2 000
0
2 000
2 000
Detaljplaner, övriga (årsanslag)		
1 507
3 000
1 507
3 000
1 493
Summa investeringar inom detaljplaneområden		
9 893
27 414
85 138
102 658
17 520
						
Teknisk nämnd, övriga större investeringar:						
Beläggningsinvesteringar, etapp 1
50 100
128
4
50 223
50 100
-123
Beläggningsinvesteringar, etapp 2
76 900
7 720
8 000
7 720
8 000
280
Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)
18 900
1 813
7 444
13 269
18 900
5 631
Erosionsskydd, etapp 2
11 250
2 349
7 192
6 407
11 250
4 843
Damm söder om Nyhemsgatan
2 000
7
1 996
11
2 000
1 989
Stationsområdet, åtgärder allmän platsmark
49 300
2 276
2 502
49 075
49 300
225
Öresundsparken naturreservat, inklusive toalett
3 000
178
454
2 724
3 000
276
Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1
15 000
2 142
2 106
13 756
13 720
-36
Gångfartsområden Lomma hamn
6 000
1 604
1 893
3 974
4 263
289
Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen- Carl Olssons väg
18 700
11 988
16 472
14 216
18 700
4 484
Belysningsplan
10 000
3 498
3 613
5 885
6 000
115
Hållbar dagvattenhantering (skyfallsplan)
10 000
1 891
790
3 602
2 500
-1 102
Hållplatser samt vändplats för linje 137, Bjärred
5 500
676
2 009
4 167
5 500
1 333
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga
22 000
1 446
14 031
1 915
14 500
12 585
Kommunala invest i anslutning till Alnarps station
39 000
130
2 000
130
2 000
1 870
Kommunala investeringar i anslutning till Flädie station
52 000
123
2 000
123
2 000
1 877
Pilängskolan om- och tillbyggnad, inklusive rivning
165 000
-530
2 571
161 898
165 000
3 102
Utbyggnad Löddesnässkolan, inkl. anpassning kök
21 000
20
-1 721
22 741
21 000
-1 741
Ny multiarena vid Löddesnässkolan
1 500
0
1 500
0
1 500
1 500
Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök
12 000
-4
-367
12 363
12 000
-363
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.
53 000
34 431
40 015
36 416
42 000
5 584
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad
116 000
39 012
38 480
41 532
41 000
-532
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Tkr
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Tkr
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Total

utgift

Utfall
2021

Budget
2021

Ack. utfall Ack. budget
tom 2021

tom 2021

Ack.

avvik

Ny idrottshall Rutsborgsområdet
59 300
4 338
21 949
4 389
22 000
17 611
Amfiteater, Strandängen Lomma
2 900
997
983
2 914
2 900
-14
Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2
2 400
762
2 400
762
2 400
1 638
Ombyggnad Solberga, 5 lägenheter, nyanlända
2 500
0
2 292
208
2 500
2 292
Ombyggnad av stationen i Lomma
7 000
2 598
4 853
2 744
5 000
2 256
Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet
10 500
8 963
7 738
11 725
10 500
-1 225
Byte av styr- och övervakningssystem inom nio fastigheter 10 000
1 942
7 150
4 792
10 000
5 208
Förskola Norra, nybyggnad 8 avdelningar*
0
0
-218
218
0
-218
Linnéaskolan, grundsärskola
33 000
7 836
14 978
7 858
15 000
7 142
Ventilation, Södra Karstorpskolan, Lomma
3 000
88
3 000
88
3 000
2 912
Ny gruppbostad LSS
15 000
238
0
238
0
-238
Kommunhus
240 000
127
0
127
0
-127
Summa teknisk nämnd, övriga större investeringar		
138 787
218 109
488 210
567 533
79 323
*utgår enligt KF § 100 2021-10-28						
						
Övriga nämnder, större investeringar:						
Datorer/ läsplattor till årskurs 4-6, reinvestering
5 844
1 894
3 318
4 420
5 844
1 424
Datorer / läsplattor till årskurs 1-3, reinvest, 20213 099
0
426
0
426
426
Datorer / läsplattor till åk 7-9, reinvest.
7 000
2 568
0
2 568
0
-2 568
Inventarier till ersättningsbyggnad Bjärehovsskolan
7 400
129
0
129
0
-129
Inventarier till Alléskolan / Piläng, 9 klassrum med mera
4 300
103
0
103
0
-103
Inventarier Orion, särskilt boende, tre enheter
2 900
0
455
2 445
2 900
455
Förvärv av del av Lilla Habo 1:6
2 100
32
2 067
65
2 100
2 035
Inköp del av fastighet Lomma Alnarp 1:60
4 500
0
80
4 420
4 500
80
Inköp Lomma Vinstorp 23:1 och del av Lomma Alnarp 1:1 15 600
37
564
15 073
15 600
527
Summa övriga nämnder, större investeringar		
4 763
6 910
29 223
31 370
2 147
						
Mindre investeringar:						
Tekniska nämnden: Energisparåtgärder / energiplan		
1 013
1 000
1 013
1 000
-13
Tekniska nämnden: Fastighetsunderhåll (nya komponenter)		
4 923
5 000
4 923
5 000
77
Tekniska nämnden: Övriga mindre investeringar		
8 033
10 000
8 033
10 000
1 967
Kommunstyrelsen: Mindre investeringar		
2 579
2 710
2 579
2 710
131
Kommunstyrelsen: VA anläggning Habo Ljungs Camping		
1 045
0
1 045
0
-1 045
Socialnämnden: Mindre investeringar		
1 000
1 000
1 000
1 000
0
Socialnämnden: Mindre investeringar, Särskilt boende		
1 013
1 300
1 013
1 300
287
Barn- och utbildningsnämnden: Mindre investeringar		
498
900
498
900
402
Kultur- och fritidsnämnden: Mindre investeringar		
485
800
485
800
315
Summa mindre investeringar		
20 589
22 710
20 589
22 710
2 121
						
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		
174 032
275 143
623 160
724 271
101 111
						
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
Brygga 8, kaj 9, Höje å (framflyttad till 2025-2026)
12 000
12
-97
109
0
-109
Övriga investeringar, hamnverksamhet		
0
2 000
0
2 000
2 000
Summa Hamnverksamhet 		
12
1 903
109
2 000
1 891
						
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		
12
1 903
109
2 000
1 891
TOTAL INVESTERINGSREDOVISNING		
174 044
277 046
623 269
726 271
103 002

SLUTREDOVISADE PROJEKT
Tkr

Total

utgift

Utfall
2021

Budget
2021

Ack. utfall Ack. budget
tom 2021

tom 2021

Ack.

avvik
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KF § 37/21				
Vid slutredovisning:		
Inventarier Fritidsgård i Bjärred
500
0
0
518
500
-18
Miljöåtgärder konstgräsplaner
1 000
0
0
1 288
1 000
-288
Summa av kultur- och fritidsnämndens slutredovisade projekt		
0
0
1 806
1 500
-306
						
Planerade utgifter ökar: (godkänd avvikelse)						
-306
						
KF § 97/21				
Vid slutredovisning:		
Inventarier Pilängskolan
6 555
0
0
7 291
6 555
-736
Inventarier till matsal och kök, Löddesnässkolan
963
0
0
613
963
350
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan
1 000
0
0
1 000
1 000
0
Datorer/ läsplattor till årskurs 1-3
3 458
0
0
3 375
3 458
83
Personaldatorer BUN, 2019
3 197
0
0
3 744
3 197
-547
Inventarier Lerviks förskola
2 472
0
0
2 032
2 472
440
Mindre investering		
0
0
212
0
-212
Summa av barn- och utbildningsnämnden slutredovisade projekt		
0
0
18 267
17 645
-622
						
Planerade utgifter minskar: (återlämnad avvikelse)						
873
Planerade utgifter ökar: (godkänd avvikelse)						
-1 495
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EXPLOATERINGSREDOVISNING
Tkr
Projekt

RÄKENSKAPERNA

3309 Dp Område
Rutsborgsvägen
3310 Dp Borgeby 16:12
verksamhetsområde
3312 Ö Borgeby etapp 2
3322 DP Lomma 25:5
Hamnen västra
3353 DP Stationsområdet
Lomma
3359 Dp Trädgårdstaden
3380 DP Nians
verksamhetsområde
3383 DP Bjärreds Centrum
3387 DP Vattenverkstomten
3394 DP Trafikplats Flädie
3400 DP Lomma C Norra
3401 DP Malmövägen
3407 Bjärreds vångar,
etapp 1
Totalsumma
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Budget
2021

Ingående balans 2021
Inkomst Utgift Netto

-174

-243
1 458

-417
1 458

Årets förändring 2021
Inkomst Utgift Netto

26
86

26
86

Utgående balans 2021
Inkomst Utgift
Netto

-174

-218
1 544

Resultatfört 2021

-392
1 544
15

150

596

596

-596

-596

100
1 400

7 158

7 158

11
-5 488

11
-5 488

2 000

-830
1 521

-830
1 521

830
128
70

830
128
70

49
9 708

49
9 534

1 200
4 850

-174

1 788 1 788
-3 145 -3 145

1
931
11
1 671

11
1 671
1
-608

-174

1 649
70

1 649
70

1 837
6 564

1 837
6 390

340

Revisionsberättelse
Revisionsberättelse för år 2021

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den
verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och
fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens
företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som
biträder revisorerna.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern
kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens
revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i
bilagan ”Revisorernas redogörelse”.

Vi bedömer att styrelsen och nämnder i Lomma kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens
årsredovisning för 2021.

Lars-Erik Larsson

Henrik Nilsson

Tor-Björn Langåsen

Ronny Ehnberg

Alf Michelsen

Remco Andersson
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Kommunstyrelsen
KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

VERKSAMHSBERÄTTELSE

VERKSAMHET

50

Kommunledningsförvaltningens arbete har fortskridit i
linje med nämndsmålet avseende; bättre arbetsformer,
sammanhållen leverans och gemensamma processer
och strategier. Fokus har även varit att utveckla verksamheterna och de administrativa processerna genom
digitalisering.
Trygghetsskapande åtgärder har genomförts med bland
annat lansering av en trygghetsapp och ett incidentrapporteringssystem.
Kommunikationen med kommuninvånarna har stärkts
genom att åtgärder genomförts internt i organisationen
såsom utbildningar och förankringsarbete för att stärka
den externa kommunikationen. Bland annat har en
handbok i kommunikation och strategi för sociala medier
tagits fram, digitala utbildningspaket erbjudits organisationen och en plan för kriskommunikation färdigställts.
Inom HR-verksamheten har arbetet med att införa Heltid
som norm påbörjats i nära samarbete med förvaltningarna.
Införandet av ett beslutsstödsystem som stöd för verksamhet, ekonomi- och personaluppföljning pågår. Under
året har bland annat ekonomi- och personaluppföljningen färdigställts och rullats ut i verksamheten.
En ny översiktsplan har ställts ut under hösten och planeras att antas under 2022. Arbetet med planläggning
av ett av de större utbyggnadsområdena i översiktsplanen, Bjärreds vångar, pågår.
Arbetet med Malmövägen/E6, ett nytt hållbart verksamhetsområde, har initierats. Utöver detta pågår utbyggnaden av Bjärreds torg och arbete med markfrågor för
de planerade tågstationerna i Flädie och Alnarp. För
Trädgårdsstaden tecknade kommunen och markägaren
ett exploateringsavtal för den planerade byggnationen,
detaljplanen antogs i kommunfullmäktige men upphävdes därefter av Länsstyrelsen.
Bland andra större projekt som tagits fram/antagits
under året kan nämnas riktlinjer för bostadsförsörjning,
parkeringsnorm samt skiss- och lokaliseringsutredning
kopplat till ny gymnasieskola med möjligheten till samlokalisering av nytt kommunhus.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE
Lomma kommun erbjuder en trygg livs- och
boendemiljö genom ett aktivt och förebyggande
trygghetsarbete. (riktat mål från kommunfullmäktige till
kommunstyrelsen)
• Målet är uppnått.
Målet följs upp med hjälp av Polisens trygghetsmätning.
Resultaten för år 2021 visar att Lomma kommun har
blivit ännu tryggare jämfört med förgående mätning.
Däremot är det svårt att bedöma om årets satsningar

har hunnit ge effekt i årets mätning. Fokusområdena för
att uppnå målet har varit; trygghet i offentlig miljö, skapa
en gemensam lägesbild samt ungdomsinsatser.
För att öka tryggheten i den offentliga miljön har trygghetsvärdarnas arbetstider utökats från 8 timmar till 16
timmar per dygn. Syftet med trygghetsvärdarnas utökade
uppdrag har varit att öka den upplevda tryggheten samt
förebygga skadegörelse och annan brottslig verksamhet.
För att öka tryggheten i den offentliga miljön har bland
annat belysningen utökats på vissa platser. Ett pilotprojekt har genomförts med kameror på Strandskolan för
att på ett tidigt stadie få indikationer på när det finns
människor som rör sig där och därmed förebygga brott
såsom skadegörelse.
Trygghetsvärdarnas arbetstider har också utökats för
att de ska kunna vara mer tillgängliga och synliga för
kommunens ungdomar men även för att kunna förbygga
brottslig verksamhet. Tillsammans med socialtjänsten
har kunskapshöjande insatser genomförts med syfte att
identifiera situationer där barn- och ungdomar riskerar
att fara illa. Syftet har även varit att öka kunskapen bland
medarbetare som arbetar med barn- och ungdomar om
orosanmälningar och om socialtjänstens arbete i kommunens verksamheter.
En trygghetssida har skapats på lomma.se dit allmänheten kan vända sig och rapportera in var de känner sig
otrygga. Rapporterna är en del av underlaget för att ta
fram förslag till trygghetsskapande åtgärder, men utgör
även en del av underlaget till en gemensam lägesbild. Ett
annat underlag är från de kommunala verksamheterna
om var det sker skadegörelse eller andra skador. Med
utgångspunkt från dessa underlag ska en gemensam
lägesbild tas fram.

För att minska klimatpåverkan är kommunens
tjänsteresor och transporter fossilbränslefria.
• Målet är inte uppnåt.
Målet följs upp genom analys av kommunens tjänsteresor och transporter under år 2021 och de utsläpp av
koldioxidekvivalenter, beräknat i ton, som dessa resor och
transporter genererar. Målsättningen är att kommunens
utsläpp av växthusgaser från fossilbränsledrivna transporter under år 2021 ska uppgå till maximalt 65 % (104
ton) av utsläppen 2018 (160 ton), och fram till 2023 ska
utsläppen mer än halveras jämfört med 2018. Målsättningen är utsläpp på maximalt 80 ton växthusgaser från
kommunens transporter år 2023.
Kommunens tjänsteresor och transporter genererade
under år 2021 utsläpp på minst 125 ton koldioxidekvivalenter (varav 67 ton från transporter med kommunala
bilar, 60 ton från entreprenad, 4,4 ton från flyg, 3,7 ton
från egen bil i tjänsten samt 0,5 ton från lokal kollektivtrafik). Även om utsläppen minskade jämfört med år 2020,
så var utsläppen minst 21 ton högre än målnivån för år

Kommunstyrelsen erbjuder ett sammanhållet och
utvecklande lednings-, ekonomi-, HR-, IT-, kansli- och
kommunikationsstöd till facknämnderna.
• Målet är uppnått
Målet har följts upp genom avstämning med förvaltningarna. Vid avstämningen har det framkommit att stödet till
förvaltningarna har förbättrats under året. Förvaltningarna uppger bland annat att framtagandet av likformiga
mallar och systemstöd för ekonomiuppföljningen och
mallar för kommunikationsarbetet underlättat arbetet
i verksamheterna. För att fullt ut möta förvaltningarnas
önskemål behövs det emellertid ytterligare insatser.
Fokusområden för att uppnå målet har varit; bättre
arbetsformer, erbjuda en sammanhållen leverans samt
fokus på gemensamma processer och strategier.
Under året har kommunledningsförvaltningen haft fokus
på att synkronisera processer och arbetsformer för att ge
en mer sammanhållen leverans och bygga upp förvaltningen som en enad aktör, där förvaltningsgemensamma
projekt och processer sker i samråd mellan avdelningarna
och med facknämndernas behov i fokus. En viktig komponent i att erbjuda ett sammanhållet och utvecklande stöd
från kommunstyrelsens verksamheter är att säkerställa
att nuvarande och tillkommande medarbetare får samma
grundläggande kunskap. Kommunledningsförvaltningen
har under året erbjudit kommunens chefer och medarbetare olika utbildningar, exempelvis inom arbetsmiljö,
ärendehanteringsprocessen, chefshandledningsgrupper,
ledarutveckling, digitalisering, juridik, rekrytering och
ekonomi.
Under året har samtliga avdelningar även sett över
existerande mallar och arbetsprocesser för att skapa en
smidigare arbetsgång. Fokus har legat på att förenkla för
nämnderna samt att det ska vara lätt att göra rätt genom
enklare och tydligare mallar.

EKONOMI
Kommunstyrelsen, kommunövergripande verksamhet,
uppvisar för året en negativ budgetavvikelse på -2,2 mnkr
vilket främst beror på en genomförd överenskommelse.
Planeringsavdelningen, miljöverksamheten och säkerhetsverksamheten redovisar positiva budgetavvikelser.
Inom planeringsavdelningen har en del projekt och
aktiviteter inte genomförts under året utan kommer att
genomföras först under 2022. Verksamheten har även
haft ett flertal vakanser under året. Den positiva budgetavvikelsen inom säkerhetsverksamheten beror på att
beställda komponenter inte kunnat levereras på grund av
pandemin. Även HR-avdelningen uppvisar en positiv budgetavvikelse med anledning av vakanser samt att vissa
insatser kopplade till chefsutbildning och ledarutveckling
inte har genomförts på grumd av pandemin.
Negativa budgetavvikelser finns avseende införande av
IT-system och inköp av datorer, Business region Skåne
samt kostnader för inhyrd administrativ personal, där
nödvändiga vakanser tillsatts i ett övergångsskede innan
ny personal kommit på plats.
Intäkterna visar en positiv budgetavvikelse på 13,7 mnkr
och kostnader en negativ budgetavvikelse om -16,0 mnkr,
vilket till största del avser exploateringsverksamheten.
Försäljningsintäkter avseende såld exploateringsfastighet
samt redovisning av motsvarande anskaffningskostnader
ger avvikelser på intäkterna och kostnaderna, exploateringsnettot uppgår till- 0,3 mnkr

EXPLOATERINGSREDOVISNING
Exploateringsnettot uppgår till- 0,3 mnkr. Intäkterna
utgörs av markförsäljning vid Bjärreds torg samt ersättning för av Trafikverket ianspråktagen mark vid Trafikplats Flädie. Kostnaderna utgörs av projektkostnader
för Bjärreds torg, fastighetens inköpspris och kostnader
för iordningsställande av marken, bland annat sanering
och ledningsflyttar. Utöver kostnaderna för Bjärreds Torg
har resultatföring gjorts av kostnader för arbetet med
Trädgårdsstaden, vilket tillsammans gör att kostnaderna
överstiger intäkterna 2021.

INVESTERINGSREDOVISNING
Totalt utfall för året är 3,7 mnkr vilket ger en positiv budgetavvikelse om 1,7 mnkr.
Följande tre projekt har större budgetavvikelser:
Inköp av Lomma Vinstorp 23:1 och del av Lomma Alnarp
1:1: Projektet är klart. Avvikelse: 0,5 mnkr med anledning
av att förvärvet kunde genomföras genom fastighetsreglering och att en utgift för stämpelskatt därmed ej uppstod.
VA-anläggning Habo Ljungs Camping: Projektet är klart.
Avvikelse helår:- 1,0 mnkr. Orsaken är en markant högre
utgift för grundvattensänkning vid anläggningsarbetet
samt mer omfattande återställningsarbete än beräknat.
Inköp del av Lilla Habo 1:6: Avvikelse helår: 2,0 mnkr. Pågående lantmäteriförrättning är överklagad och därmed
kommer ingen utbetalning av köpeskillingen att ske förrän prövningen i mark- och miljödomstolen är avslutad.

VERKSAMHSBERÄTTELSE

2021 som var på 104 ton. Utöver dessa utsläpp beräknas
hemtjänstens transporter ha genererat utsläpp med 57
ton koldioxidekvivalenter.
Den tydliga nedgången i utsläpp från tjänsteresor som
kunde ses under år 2020, som en följd av restriktionerna
kopplade till Coronapandemin, har förstärkts under år
2021. I den statistik som finns att tillgå framgår att såväl
flyg- och tågresorna som resorna med kollektivtrafik och
egen bli i tjänsten har minskat sedan år 2020. Däremot
har kommunens fordonsflotta körts ungefär lika mycket
under år 2021 som under år 2020. Det är på grund av
pandemin svårt att säga vilken påverkan den nya tågstationen i Lomma har haft på tjänsteresorna, men det
är rimligt att anta att tågstationen kommer att förenkla
tjänsteresor med kollektivtrafik inom regionen. Även
om de transportgenererade utsläppen har minskat mot
tidigare år bedöms det inte sannolikt att målet kommer
att uppnås år 2022. Anställningen av en mobilitetssamordnare och införandet av skarpare upphandlingskrav
bedöms emellertid bidra till att kommunens fordonsflotta
snabbare blir fossilfri, vilket är en förutsättning för att
uppnå det uppsatta målet.
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OMVÄRLD OCH FRAMTID

VERKSAMHSBERÄTTELSE

Verksamhetsutveckling genom digitalisering genomsyrar
hela samhället och verksamheterna inom den kommunala organisationen. Kommuninvånarnas behov av och
krav på den kommunala servicen, ökad administrativ
tillgänglighet 24/7 och digitala alternativ inom kärnverksamheterna, leder till utveckling av verksamheterna för
medborgarna. Förändringen av uppdraget för organisationen underlättar och effektiviserar arbetet för medarbetarna och skapar utrymme för kreativa och moderna
lösningar.
Kompetensförsörjningen inom organisationen blir än
viktigare framöver då verksamheternas behov och
krav på personal med rätt kompetens ökar. Under den
kommande tioårsperioden kommer behovet av antalet
anställda personer inom välfärden att öka mycket mer än
tillgången på personer i arbetsför ålder. Ett aktivt arbete
med kompetensförsörjningen, genom att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla
medarbetare, är och blir ännu viktigare för att kunna
leverera tjänster till kommuninvånarna. Kommunikationen med kommuninvånare och andra intressenter ska
genomsyras av proaktivitet, framåtanda och utvecklingsorientering vilket leder till ökat förtroende för verksamheterna och ökar attraktiviteten för kommunen. Dialog
med medborgarna i ett tidigt skede av viktiga politiska
beslut, rutin för kommunikation av politiska beslut som
fattas och utveckling av sociala medier är några verktyg
för den kommunikativa kommunen.
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Bjärreds torg.

Driftredovisning
Bokslut
2019

Bokslut
2020

Kommunstyrelsen
Kommunövergripande verksamhet
Intäkter
64 202
62 523
Kostnader
-130 794 -140 069
Driftnetto
-66 592
-77 546
Budgetavvikelse 18 947
9 191
varav exploateringsintäkt
33 178
29 862
varav exploateringskostnad
-16 418
-24 523
Exploateringsnetto 16 760
5 339

Bokslut
2021

Budget
2021

44 254
30 470
-136 316 -120 340
-92 062 -89 870
-2 192	 
8 828	 
-9 168	 
-340

Valnämnd, överförmyndare
och revision
KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Verksamhet

Revisionen har följt sin revisionsplan med följande
granskningar:
• Grundläggande granskning och riskanalys
• Årsredovisning och årsbokslut
• Delårsbokslut
• Bisysslor
• Intern kontroll
• Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunledningsförvaltningen
Inom överförmyndarverksamheten har utvecklingsarbetet med kvalitetssäkring och digitalisering fortsatt.
Inom valnämnden har förberedelser inför allmäna val
2022 påbörjats.

Ekonomi

Överförmyndarnämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse på +0,2 mnkr. Anledningen till avvikelsen är framförallt lägre personalkostnader i form av fasta arvoden.
För revision och valnämnd är årets utfall i balans med
budget.
Bokslut
Bokslut
Bokslut Budget
2019
2020
2021
2021
Valnämnd	 	 	 	 
Intäkter
516
0
0	 
Kostnader
-751
-10
-14
-42
Driftnetto
-235
-10
-14
-42
Budgetavvikelse
67
32
28	 

Revision	 	 	 	 
Intäkter
0
0
0	 
Kostnader
-975
-956
-950
-962
Driftnetto
-975
-956
-950
-962
Budgetavvikelse
-21
0
12

VERKSAMHSBERÄTTELSE

Överförmyndare	 	 	 	 
Intäkter
52
52
52
52
Kostnader
-713
-759
-647
-879
Driftnetto
-661
-707
-595
-827
Budgetavvikelse
153
114
232	 
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Socialnämnden
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG, LSS-VERKSAMHET, HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

VERKSAMHET
Hälsa, vård och omsorg

VERKSAMHSBERÄTTELSE

Kvalitet i framkant
Kvalitetsutveckling har skett inom en rad områden inom
hela äldreomsorgen. Tvärprofessionella team är ett
exempel på att samla kompetensen runt vårdtagaren
för att på så sätt minska risken för mellanrum i verksamheten. Det nya arbetssättet har förberetts under året
och kommer att starta upp så snart coronapandemin
lättat. Kompetensutveckling har kontinuerligt bedrivits
för omsorgsmedarbetare inom en rad områden och en
riktad språkträning för de medarbetare som är svaga i det
svenska språket har genomförts.
Andra kvalitetsförbättrande åtgärder har varit en mer
ändamålsenlig bemanning vilket inneburit högre bemanning inom särskilt boende och en bemanning som
anpassats till antalet brukare inom hemtjänst. Utvecklingen har också inneburit att se över så att rätt kompetens
gör rätt arbetsuppgifter. Inom särskilt boende har särskilt
fokus varit på aktiviteter via aktivitetsombud och aktivitetssamordnare, måltidsutveckling, ökad digitalisering
med trådlöst nätverk och upprustning av både ute- och
inomhusmiljö.
Vid den senaste anhörigträffen och vid dialog med brukarna har verksamheterna kunnat konstatera betydliga
kvalitetsförbättringar.
Inom korttidsverksamheten har verksamheten gått mot
en aktiv rehabilitering och habilitering för att brukaren
ska utveckla eller bibehålla sin egen förmåga i så hög
utsträckning som möjligt. Det ökar möjligheten för invånaren att bo kvar längre hemma.
För att säkerställa kontinuiteten för brukare med hälsooch sjukvårdsinsatser har fokus varit att rekrytera och
behålla erfarna, kompetenta och legitimerade medarbetare för att minska behov av hyrsjuksköterskor.
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Trygghet i livets alla skeden
Tvärprofessionella team innebär samverkan och samordning av insatser kring brukaren från olika professioner
med brukarbehovet i centrum. Genom väl planerade och
samlade insatser från kommunen känner den äldre sig
tryggare i sitt hem.
Kompentenshöjande insatser, god verksamhetsstruktur,
tillsammanskap och delaktighet skapar trygga medarbetare som i sin tur ökar tryggheten för brukare och anhöriga och detta har varit i fokus för hemtjänsten.
Balanserat hållbarhetsarbete
Multiprofessionella team skapar möjligheter att arbeta
sammanhållet inom kommunen tillsammans med brukare och anhörig, vilket skapar förutsättningar för en hållbar
omsorgssituation, arbetsmiljö och organisationsstruktur.
En arbetsterapeut ingår sedan hösten i arbetet kring

biståndsansökan. Detta har resulterat i ett proaktivt
arbetssätt med att, genom förebyggande insatser, stärka
individens egna förmågor och resurser och inte omedelbart få hemtjänstinsatser som kunnat undvikas med till
exempel tekniska hjälpmedel eller en översyn av hemmiljön.
Ett hållbart ledarskap innebär att det föreligger ett rimligt
antal brukare och medarbetare. Antalet ska vara lagom,
så att det ger goda förutsättningar att upprätthålla ett
brukarfokus men också att kunna vägleda, se och lyssna
på medarbetarna och fånga upp såväl det som fungerar
som det som inte fungerar och sedan arbeta konstruktivt
och proaktivt med förbättring.

Den kommunikativa kommunen
Brukar- och anhörigdialoger har genomförts under året
för att öka kommunikationen mellan utförare och mottagare av vård- och omsorg. Brukare och anhöriga ges
möjlighet att tycka till om verksamheten och samtidigt
ges verksamheten möjlighet att informera om det arbete
som sker.
Hemtjänsten har genomfört medarbetardialoger där
avdelningschef träffar medarbetare i syfte att lyssna in
deras tankar, funderingar och förbättringsförslag. Detta
skapar förutsättningar att ta tillvara all den kompetens
och förbättringsvilja som finns i verksamheten.
De riktlinjer som beslutats kring bistånd till äldre och
personer med funktionsnedsättning finns tillgängliga för
kommuninvånare via hemsidan vilket ger transparens
kring hur beslut fattas. Broschyrer har också tagits fram
för att med förenklat språk beskriva processen från myndigheten till utförandet.
För att motverka ett digitalt utanförskap erbjuder ”Fixaren”, en avgiftsfri tjänst för personer med funktionshinder samt förtids- och ålderspensionärer, även tjänster i
form av digital coach för att äldre ska kunna ta del av de
digitala satsningar som görs för att motverka ensamhet
och isolering.

Individ- och familjeomsorg

Kvalitet i framkant
Kvaliteten i insatser på hemmaplan har fortsatt utvecklas.
Arbetet med att stärka interna stödresurser till barn och
deras familjer i syfte att undvika placering och externa
stödinsatser stärktes ytterligare genom utarbetandet av
en modell av intensiv hemmabaserad familjebehandling
under året.
Trygghet i livets alla skeden
För ”barn med problematisk skolfrånvaro” har samverkan
stärkts under året genom samarbete mellan öppenvård,
myndighetspersonal och skola. Fokus har varit att ge barnen uppmärksamhet och stöd på ett bredare plan med
insatser från såväl skola som socialtjänst.

Balanserat hållbarhetsarbete
En arbetsmarknadsguide har anställts i syfte att underlätta etablering i samhället, skapa nätverk och stödja
språkkunskaper för nyanlända innan SFI-kurs startar.
MIN-projektet, Motivation-Information-Nätverk, med
syfte att stötta personer långt från arbetsmarknaden,
fortsatte med sammanlagt 85 deltagare. Av dessa gjorde
59 deltagare en stegförflyttning in på arbetsmarknaden.
Den kommunikativa kommunen
Invånardialoger för målgrupperna ungdomar samt unga
vuxna med psykisk ohälsa i syfte att inhämta kommuninvånarnas perspektiv har genomförts. Medborgartjänster,
digitala lösningar för ekonomiskt bistånd och orosanmälningar har införts.

LSS-verksamhet

Kvalitet i framkant
Daglig verksamhet har utvecklats under året och har
utökats med en tillgänglighetsanpassad buss vilken också
utgör en mobil lokal för den servicegrupp som utgör ett
ben av arbetsspåret.
En ny lokal möjliggör nya aktiviteter och samarbeten
även kvällar och helger. Skolskeppet, korttidstillsyn, har
initierat ett nytt samarbete med fritidsgården Centralen
under året. Detta har möjliggjort nya mötesplatser och
fler aktiviteter kvällstid för kommunens funkisungdomar
(ungdomar inom LSS-verksamhet).
Trygghet i livets alla skeden
Utifrån perspektiv på trygghet har verksamheten arbetat
med kompetensutveckling och utbildningsinsatser inom
områden som omsorgsarbete, bemötande och arbetsmiljö.
Balanserat hållbarhetsarbete
Rörelseglädje och kost är prioriterade område att arbeta
med i alla delar av utförarverksamheten och är två viktiga
områden för allt som rör goda levnadsvillkor och hållbarhet.
Arbetet med att utveckla nya bostäder har fortgått och
resulterat i skapandet av en ny servicebostad och att två
gruppboenden har flyttat till nya fastigheter. Detta innebär att samtliga gruppbostäders fastigheter nu är anpassade för målgrupperna och de boendes egna förmågor
tas tillvara och eventuella tillgänglighetsbehov möts.
Den kommunikativa kommunen
Funktionsstöd har under året haft fem nyhetsartiklar på
lomma.se. Daglig verksamhet har ett Instagramkonto där
den enskilde, anhöriga och allmänhet kan följa verksamheten. Nya foldrar och broschyrer har tagits fram och alla
texter på hemsidan har genomlysts och uppdaterats och
har ett språkbruk som passar målgruppen.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE
Medborgarna är nöjda med äldreomsorgen. (riktat mål
från kommunfullmäktige till socialnämnden)
• Målet är inte uppnått.
Särskilt boende
Den 1 mars 2021 övertog Lomma kommun driften av
kommunens särskilda boenden. Inför övertagandet
identifierades ett antal fokusområden inom vilka kommunen önskade höja kvalitén. Dessa fokusområden är
bland annat rätt kompetens på rätt plats, ändamålsenlig
bemanning, meningsfulla aktiviteter för alla, höjd kvalitet
på mat och förbättrad måltidssituation, modern teknik i
vårdarbetet och översyn av larmsystemen på alla boendena. Satsningar på kompetensutveckling, tydlig information och ständig dialog med vårdtagare och anhöriga
samt ökad delaktighet i den hjälp som ges är ytterligare
fokusområden.
Vid mätningen sommaren år 2021 uppgav 60 % av respondenterna att de sammantaget är nöjda med verksamheten jämfört med 37 % år 2020. När det gäller förtroendet för medarbetarna har det skett en förbättring då
60 % uppgav förtroende för medarbetarna jämfört med
54 % år 2020. År 2021 angav 45 % av respondenterna att
medarbetarna har tillräckligt med tid för att kunna utföra
arbetsuppgifterna hos den enskilde vårdtagaren, jämfört
med år 2020 då resultatet var 38 %.
Hemtjänst
Under år 2021 har fokus i hemtjänstens verksamhet varit
kompetensutveckling och arbetsmiljö. Syftet har varit
att med ett gott bemötande leverera kvalitativ vård och
omsorg. Införandet av multiprofessionella team som
har påbörjas under hösten 2021 förväntas öka samverkan mellan professionerna när insatser utförs av fler än
en profession. Vid mätningen sommaren 2021 uppgav
72 % av respondenterna att de sammantaget är nöjda
med verksamheten jämfört med 74 % år 2020. När det
gäller förtroende för medarbetarna föreligger en svag
minskning till 73 % jämfört med 78 % år 2020. 75 % av
respondenterna svarar att medarbetarna utför arbetsuppgifterna på ett bra sätt, jämfört med 76 % av respondenterna året innan.
Socialnämndens verksamheter har en proaktiv och
löpande kommunikation med medborgarna.
• Målet är uppnått.
Under året har brukar- och anhörigdialoger genomförts
inom verksamheterna. Dessa dialoger har gett verksamheterna tillfälle att såväl samla in synpunkter som att
förmedla den utveckling som sker i verksamheten. Under
året har verksamheterna säkerställt att informationen
som finns på webbplatsen, i broschyrer, på affischer och
liknande är tillgänglig och uppdaterad.
För att öka transparensen har bland annat riktlinjerna för
beslut om bistånd till äldre och personer med funktionsnedsättning gjorts tillgängliga på webbplatsen. Broschyrer har också tagits fram för att med ett förenklat språk
beskriva processen från beslut till verkställande. Förvaltningen har även förbättrat informationen om ansöknings-

VERKSAMHSBERÄTTELSE

Befintlig samverkan med Maria Mellersta Skåne förstärktes genom att personal från Mariamottagningen hade
öppen mottagning för ungdomar i öppenvårdens lokaler.
Detta ökade tillgängligheten för kommunens invånare.
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processen för ansökan om hjälp inom äldreomsorgen.
Kommuninvånarna kan nu även lämna synpunkter och
klagomål direkt till socialförvaltningen via kommunens
webbplats. Verksamheterna publicerar även nyhetsinlägg
på kommunens webbplats för att informera om pågående och kommande aktiviteter, nya samarbeten och
förändringar. Några av verksamheterna publicerar även
löpande nyhetsinlägg på Instagram.

VERKSAMHSBERÄTTELSE

De äldre är nöjda med maten och måltidsmiljön.
• Målet är inte uppnått.
Vid den senaste mätningen år 2021 angav strax över hälften av brukarna i särskilt boende att de upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen. Det är en förbättring
jämfört med tidigare år. Däremot är det färre vårdtagare i
särskilt boende som är nöjda eller mycket nöjda med hur
maten smakar jämfört med tidigare år.
Maten till särskilt boende levereras av kostenheten inom
Lomma kommun, men serveras av medarbetare inom
särskilt boende. Det pågår sedan ett par år tillbaka kontinuerliga samtal om matens kvalitet och vårdtagarnas
upplevelse av den. Under hösten 2021 har ett måltidsutvecklingsprojekt startat med kostombud på de särskilda
boendena i syfte att ytterligare höja den positiva upplevelsen av måltiden. Arbetet kommer också att innefatta
ett arbete för att uppmärksamma årets högtider.
Mat till ordinärt boende levereras av en privat leverantör.
I en enkät som skickats ut av leverantören till samtliga
som erhåller matleverans uppnår Bjärred ett genomsnittligt resultat på 3,7 och Lomma på 4,5, där högsta värde
är 5. Det är framför allt missnöje gällande bristande variation på grönsaker som sänker resultatet. Med anledning
av detta förs en dialog med leverantören om möjligheterna att öka variationen av grönsaker.
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Var och en ska, efter förmåga, ta ansvar för sitt eget liv
och försörjning.
• Målet är uppnått.
Av kommunens invånare är i genomsnitt 233 individer
per månad i behov av ekonomiskt bistånd, varav i genomsnitt 116 individer är under 18 år. Det innebär att ca 0,9
% av kommuninvånarna är i behov av ekonomiskt bistånd
för sin försörjning.
Varje månad inkommer i genomsnitt 7 nya ansökningar
och utöver dessa beviljas i genomsnitt varje månad 97
återansökningar gällande ekonomiskt bistånd. I genomsnitt avslås 12 ansökningar om ekonomiskt bistånd varje
månad. Varje månad ordnar i genomsnitt 10 hushåll
som har erhållit ekonomiskt bistånd sin försörjning på
annat sätt än genom bistånd. En tredjedel av dem löser
sin försörjning genom arbete och en tredjedel erhåller
någon annan form av ersättning. Den sista tredjedelen
har flyttat eller ej hört av sig igen inom en 12 månaders
period. Verksamheten har under året säkerställt att alla
som beviljas ekonomiskt bistånd får ändamålsenligt stöd
med fokus på egen långsiktig försörjning. En aktivitetsbaserad plats har skapats där coaching mot utbildning och
arbete kan ske individuellt eller i grupp.

Vård- och omsorgstagarna känner sig trygga i sitt
boende.
• Målet är uppnått.
Funktionsstöd
Under 2021 har frågan om upplevd trygghet för de boende undersökts på grupp- och servicebostäder i Lomma
kommun. Undersökningen är gjord utifrån en ansats
att komplettera de formaliserade nationella enkäterna.
Undersökningen bygger på en uppföljning av samtal kring
trygghet mellan kontaktperson och boende. Kontaktpersoner har ställt frågan ”Vad betyder trygghet för dig?”
med följdfrågan ”Känner du dig trygg i ditt boende?” till
boende vid samtliga grupp- och servicebostäder. Samtliga
känner sig trygga i sitt boende enligt denna undersökning. Svaret ska dock tolkas med viss försiktighet då den
enskilde kan ha svarat det den tror att kontaktmannen vill
höra.
Äldreomsorg
I enkätundersökningen år 2021 uppgav 58 % av brukarna
på särskilt boende att de känner sig trygga på sitt äldreboende, vilket kan jämföras med 68 % år 2020. Samtidigt
uppger brukarna en upplevelse av ett större förtroende
för personalen i år, 60%, jämfört med 54 % 2020. För
hemtjänsten uppgav 81 % av brukarna (2021) att de upplevelser det som tryggt att bo hemma och ha hemtjänst.
År 2020 var motsvarande siffra 78 %.
Under hösten 2021 har ett arbete med att utveckla och
utöka ansvaret i kontakmanskapet pågått vilket innebär
att kontaktmannen ska ha den absolut mesta kontakten
och dialogen med brukarna. Det innebär en ökad kontinuitet och möjlighet att bygga trygga relationer mellan
vårdtagare och kontaktmän. Denna insats är ett led i
utvecklingsarbetet med multiprofessionella team. Även
satsningar på utvecklat bemötande och kommunikation
genomförs, vilket öppnar upp för tryggare relationer.

EKONOMI
Socialnämnden uppvisar totalt en negativ budgetavvikelse om 14,6 mnkr.
Helårsprognosen i socialnämndens delårsrapport var en
negativ budgetavvikelse på -11,7 mnkr, -11,4 mnkr av
dessa var direkt hänförbara till coronarelaterade kostnader. Kommunfullmäktige beslutade i samband med
delårsbokslutet att kompensera socialnämnden för dessa
kostnader. Efter kompensation avviker socialnämndens
helårsutfall negativt med -14,3 mnkr jämfört med delårsprognosen.
Anledningarna till prognosavvikelsen är följande:
I delårsprognosen har en uppbokning om 6,2 mnkr
avseende retroaktiv lönekostnad för timanställda och
sammanträdesarvoden för december månad inte beaktats. Ekonomiavdelingen kommer att uppräta rutiner
för att detta inte ska uppstå igen 2022. 8,1 mnkr beror
på fortsatt höga personalkostnader under hösten trots
minskad påverkan av coronapandemin.

Hälsa vård och omsorg visar en negativ budgetavvikelse
om 13,3 mnkr.

Särskilt boende
Särskilt boende uppvisar en negativ budgetavvikelse för
år 2021 på 11,2 mnkr. Övervägande del av avvikelsen kan
härledas till lägre beläggning än budgeterat och att verksamheten inte lyckats att anpassa personalkostnaderna
fullt ut. Ökad vårdtyngd och dubbelbemanningar på
grund av arbetsmiljön på flera avdelningar samt dygnet
runt-vak i verksamheterna har krävt ökad bemanning och
övertid, vilket är en stor kostnad. Den lägre beläggningen
har dessutom genererat en negativ budgetavvikesle avseende taxor samt hyresintäktsbortfall på närmre 1,6 mnkr.
I resultatet för perioden inkluderas även vissa uppstartskostnader i samband med övertagandet av verksamheten
i egen regi.
Hemtjänst
Hemtjänsten uppvisar en negativ budgetavvikelse på 4,6
mnkr.
Underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterat samt en diskrepans mellan beviljade insatser och
de insatser som utförts eller ej utförts. Övertid är en stor
kostnad i verksamheten. Trots att antalet arbetade timmar minskat i hemtjänsten har antalet insatser minskat
mer vilket lett till högre personalkostnader än intäkter.
Flertalet av de utmaningar och brister som förelåg
föregående år kvarstår trots åtgärder, vilket är en stor bidragande orsak till det negativa utfallet. Coronapandemin
har påverkat verksamhetens långsiktiga förändringsförmåga på ett negativt sätt.
HSL, korttid, myndighet och förebyggande verksamhet
Verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse på 5,5
mnkr.
HSL, vård och omsorg, har en negativ budgetavvikelse
vilket bland annat beror på en fördröjning av budgeterad
förändrad av nattbemanning, användande av övertid och
hyrsjuksköterskor. Underskottet för sjuksköterskor har
bromsats från augusti månad då de flesta vakanta tjänster har varit tillsatta under september månad och med
ett stopp för bemanningssjuksköterskor.
Verksamheten för myndigheten HVO har för helåret en
positiv avvikelse om 7,6 mkr. Denna avvikelse består av
att utförarverksamheten, hemtjänst och särskilt boende,
haft en lägre beläggning än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Individ och familjeomsorg visar en positivt budgetavvikelse om 3,2 mnkr.
De senaste årens arbete med att använda interna
resurser framför externt köpt vård har fortsatt. Intern
öppenvård användes i princip uteslutande avseende barn
och ungdomar och interna resurser i form av alkoholoch drogterapeuter hade stor betydelse för att minska
externt köpt vård på vuxensidan. Behovet av skyddat
boende och HVB för barn och unga, har uteblivit under
året vilket bidrog till en stor positiv avvikelse.

Under året har ökade kostnader för försörjningsstöd
inom verksamheten för ekonomiskt bistånd och integration noterats. Orsaken är högre kostnader för ekonomiskt
bistånd än budgeterat till följd av coronapandemin.
Verksamheten har haft lägre intäkter, främst består detta
av hyresbortfall.

LSS-verksamhet

LSS verksamhetens resultat år 2021 är en negativ budgetavvikelse om 4,5 mnkr.
Den största avvikelsen återfinns inom personlig assistans
enligt LSS samt den externa boendeverksamheten för
vuxna samt barn, medan personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken, SFB, uppvisar en positivt budgetavvikelse liksom intern verksamhet.

ÅTGÄRDER UNDER ÅRET FÖR
BOKSLUT I BALANS
Hälsa, vård och omsorg

Särskilt boende
Verksamheten arbetar med åtgärder för bokslut i balans
med budget enligt beslutad åtgärdsplan den 4/5-2021.
Den förväntade positiva budgetavvikelsen på 1,7 mnkr, i
form av ej tillsatta tjänster för vaktmästare, aktivitetsledare och servicevärdar, är klar.
En översyn av brukarinsatser görs och schemaläggningen anpassas för att minimera vikarier och övertid.
Rekrytering till vakanta tjänster fortsätter för att undvika
övertidskostnader. Verksamheterna ska ytterligare stärka
arbetet med effektiv bemanningsplanering och användning av resurser över gränserna.
HSL, korttid, myndighet och förebyggande verksamhet
Enheten för HSL, vård och omsorg, lyckades inte genomföra ålagd korrigering av kostnader för bemanning om
-2 mnkr utan har ytterligare ökat underskottet för 2021.
Kostnaderna hänförs i sin helhet till bemanning.
Inför 2022 har den budgeterade förändringen på natten
genomförts och bemanningen stabiliserats så att hyrsjuksköterskor inte är aktuellt att använda. En inbromsning
i underskottet sågs redan från augusti genom dessa två
insatser.
Hemtjänst
Den negativa budgetavvikelsen kan hänföras till allt för
hög bemanning. Det finns en diskrepans mellan beviljat
bistånd och det som utförs. Under höst och vår görs
gemensamma uppföljningar av beviljade insatser, genomförandeplaner och kontaktmanskapet.
Under 2022 års första del kommer hemtjänsten att
kunna mäta och presentera allt utfört arbete med högre
träffsäkerhet genom det beslutsstödsystem som nu implementeras, vilket gör det möjligt att mer exakt planera
personalbemanningen utifrån föreliggande verksamhetsbehov.

LSS-verksamhet

För att på sikt få ett utfall i balans med budget pågår ett
arbete med att omvandla och utveckla bostäder inom

VERKSAMHSBERÄTTELSE

Hälsa, vård och omsorg
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verksamheten för att möta aktuella behov. Dels handlar
utvecklingen om att skapa andra och bättre förutsättningar för service- och gruppbostäder och dels om att skapa
förutsättningar för att på hemmaplan arbeta med de
målgrupper som idag har externa placeringar. Målsättningen är en kvalitativ och profilinriktad boendestruktur
och daglig verksamhet som möjliggör för aktuella och
kommande målgrupper att erbjudas boende och meningsfull sysselsättning i intern regi.
En översyn görs av arbetet kring strukturen vid personlig
assistans som helhet, med målbild att framöver skapa
förutsättningar för att kunna erbjuda personlig assistans
i egen regi och därmed kunna påverka utfallet. Detta är
dock ett komplext åtgärdsarbete.
Budgeten för LSS-verksamheten har förstärkts 2022.

OMVÄRLD OCH FRAMTID

VERKSAMHSBERÄTTELSE

Kompetensförsörjning är en av verksamhetens största
utmaningar. Både i form av att attrahera nya medarbetare men också i form av att planera in ständig kompetensutveckling för befintliga medarbetare. Medarbetare
inom vård och omsorg är en grupp medarbetare som får
ett alltmer komplext uppdrag men inte alltid prioriterats i
utbildningssammanhang.
Inom LSS-verksamhet ses en förskjutning av behov från
det mer traditionella behovet av insatser till att i allt
större utsträckning möta invånare inom autismspektrat.
Den funktionsvariation dessa invånare har skiljer sig mot
dagen behov och innebär andra krav på kompetens och
boendeformer än idag.
Välfärdsteknik skapar möjlighet att möta invånarens behov på andra sätt än idag. Cirka hälften av brukare inom
äldreomsorg ser välfärdsteknik som en möjlig utveckling
vilket innebär att ett arbete kring attityder till digitalisering krävs i samhället i stort. För att möta framtidens
behov av omvårdnadsinsatser är det nödvändigt att de
insatser som med fördel kan hanteras genom välfärdsteknik även görs med hjälp av denna. Allt för att skapa
utrymme för personlig kontakt där det är värdeskapande.
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Hemtjänst.

Driftredovisning
Bokslut
2019
Socialnämnden totalt
Intäkter
118 334
Kostnader
-471 812
Driftnetto
-353 478
Budgetavvikelse -25 235

Bokslut
2020

Bokslut
2021

Budget
2021

129 756
-494 160
-364 404
-1 401

217 886 206 475
-608 147 -582 118
-390 261 -375 643
-14 618	 

Hälsa, vård och omsorg
Intäkter
77 435
Kostnader
-313 883
Driftnetto
-236 448
Budgetavvikelse -21 965

102 419
-348 247
-245 828
-5 110

193 976 185 874
-451 400 -430 030
-257 424 -244 156
-13 268	 

Individ- och familjeomsorg
Intäkter
36 436
Kostnader
-95 086
Driftnetto
-58 650
Budgetavvikelse -2 908

23 364
-75 027
-51 661
10 778

19 539
17 532
-83 421 -84 582
-63 882 -67 050
3 168	 

LSS-verksamhet
Intäkter
4 463
Kostnader
-62 843
Driftnetto
-58 380
Budgetavvikelse
-362

3 972
-70 887
-66 915
-7 069

4 371
-73 326
-68 955
-4 518

3 069
-67 506
-64 437

Verksamhetsmått
Bokslut
Bokslut
Bokslut
2019
2020
2021
HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG				
Antal invånare 65 år och äldre
5 082
5 188
5 184
Antal invånare med omsorgsinsatser (1-4) i hemmet
257
256
242
Antal invånare med serviceinsatser			
221
Antal invånare med trygghetslarm			
552
Nettokostnad (tkr) totalt för hemtjänst per brukare med
omvårdnadsinsatser (1-4) i hemmet
221
226
242
Antal personer särskilt boende
155
147
142
Nettokostnad (tkr) totalt för särskilt boende per brukare
507
529
602
Antal dygn korttidsvistelse, externt köp
159
643
76
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG				
Försörjnigsstöd				
Nettokostnad(tkr)
3 860
4 599
5 453
Antal hushåll (genomsnitt per månad)
39
43
47
Vård av vuxna				
Antal placerade vuxna på institution (genomsnitt per månad)
10
4
5
Antal vårddygn per månad
266
120
140
Vård av barn				
Antal placerade barn i familjehem eller liknande
3
2
2
Antal placerade barn på institution (genomsnitt per månad)
4
1
1
Antal vårddygn per månad
105
24
13
Integration				
Ensamkommande, som kommunen har ansvar för
24
19
10
Ensamkommande, som är boende i kommunen
17
13
5
Personer med permanent uppehållstillstånd
(ej ensamkommande) som kommit under året
55
29
46

Budget
2021
5 149
261
203
544
207
149
512
0

4 980
50
4
122
4
1
30
11
5
40

Beräkningsprinciperna avseende nyckeltalen (kostnad/brukare) för hemtjänst samt särskilt boende har justerats för att
bli mer rättvisande, korrigering har även gjorts bakåt i tiden.
Eventuella Covid-19 relaterade kostnader och intäkter är exkluderade i såväl utfall som budget för att inte vara jämförelsestörande över tid. Detsamma gäller uppstartseffekter av särskilt boende.
Dessa nyckeltal är inte direkt jämförbara med, till exempel, de kostnader som redovisas i Kolada, då de även innehåller
fördelade förvaltnings och kommunövergripande kostnader.

VERKSAMHSBERÄTTELSE

LSS-VERKSAMHET				
Antal beviljade timmar:				
- Personligassistans enligt LSS
2 522
4 021
3 595
1 862
- Avlösarservice
438
272
167
250
- Ledsagarservice
422
455
338
460
Antal personer med:				
- Personligassistans enligt SFB
32
33
30
33
- Bostad med särskild service
43
47
45
44
- Dagligverksamhet
32
33
28
31
- Korttidstillsyn
14
14
14
13
- Korttidsvistelse
20
17
14
17
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Barn- och utbildningsnämnden
FÖRSKOLEVERKSAMHET, GRUNDSKOLEVERKSAMHET. GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING,
KOSTVERKSAMHET

VERKSAMHET
Förskoleverksamhet

Under hösten har lokalbehovsplanen, ur ett förskoleperspektiv, upptagit den primära tiden från ett övergripande
ledningsperspektiv. Under hösten har bedömning gjorts
av förskolans möjligheter att anpassa lokalytor till vikande
efterfrågan.

Grundskoleverksamhet

Planering och uppstart av kommunens grundsärskola,
Linneaskolan, har varit ett huvudsakligt fokus under
hösten.
En ny utökad timplan avseende idrott och hälsa samt
matematik började implementeras år 2019. Timplanerna
fick helt genomslag i alla årskurser 2021. Implementeringen har inneburit en ökad undervisningstid inom
befintlig budget.

VERKSAMHSBERÄTTELSE

Gymnasieskola och vuxenutbildning

60

Pandemin har präglat hela 2021, vilket påverkat undervisningen i både gymnasieskola och vuxenutbildningen med
längre studietid.
Skollagen kompletterades med nya prioriteringar för
vuxenutbildningen 2020. Det innebär att arbetssökande med kort skolbakgrund jämställs med sökande
som vill yrkesväxla. Denna lagändring innebär en ökad
utbildningsvolym inom vuxenutbildningen och därmed
kostnadsökningar. Även Äldreomsorgslyftet, som syftar
till kompetenshöjning inom hemvård och särskilt boende,
innebär fler sökande till vuxenutbildningen och därmed
ökade kostnader.
År 2020 fick Lärcentrum i uppdrag att starta en utbildning
i yrkessvenska, i syfte att stärka språkkompetensen för
personal inom äldreomsorgen. På grund av pandemin
och smittspridningen avbröts denna uppdragsutbildning
efter fyra tillfällen. Utbildningen kunde dock genomföras
hösten 2021 och, utifrån mycket positiva utvärderingsresultat, kommer utbildningen att genomföras även under
2022.
SFI-utbildning i egen regi med en grupp studerande
startade i september 2019. I januari 2022 har SFI-verksamheten drygt 100 studerande, fördelade på fem daggrupper och två kvällsgrupper. Volymökningen innebär
en högre kostnad, men samtidigt bedömer förvaltningen
att SFI-undervisning i egen regi medför en hög kvalitet.
Efterfrågan på att studera SFI i Lomma kommun är fortfarande hög.

Kostverksamhet

Verksamheten har präglats av pandemin under året.
Distansundervisning inom såväl grundskola som gymnasieskola har inneburit att kostverksamheten påverkats

genom att ställa om till att erbjuda möjlighet till avhämtning av skollunch.
Måltidsanpassningar och längre måltidspass har varit
nödvändigt för att undvika trängsel och smitta.
Restaurangen på Havsblick har endast haft öppet för
avhämtning av måltider under våren och sommaren.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE
Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras.
(Riktat mål från kommunfullmäktige till barn- och
utbildningsnämnden)
• Målet är uppnått.
Målet följs upp genom meritvärdet för pojkar i årskurs
9. Målvärdet är ett genomsnittligt meritvärde för pojkar
i årskurs 9 som uppgår till minst 250. För att förbättra
pojkarnas utbildningsresultat har flertalet processer
genomförts i grundskolorna. Sambedömning på respektive skola och i kommungemensamma ämnesgrupper
görs. Det förs didaktikdiskussioner om vilka arbetssätt
som stimulerar pojkars inlärning och dialog sker mellan
skolledare och lärare om skillnaderna i utbildningsresultat
mellan pojkar och flickor.
Pojkars meritvärde för år 2021 är 265,7 jämfört med år
2020 då värdet var 253,5. Det riktade målet från kommunfullmäktige att meritvärdet för pojkar ska uppgå till
250 meritpoäng uppnås på kommunnivå och i samtliga
högstadieskolor i årskurs 9, vilket är en förbättring från
föregående läsår. Trenden är att pojkar närmar sig flickors
resultat, skillnaden föregående år var cirka 25 meritpoäng, i år har detta minskat till cirka 20 meritpoäng.
Förvaltningen bedömer dock att det finns svårigheter att
dra definitiva slutsatser om huruvida det är de insatser
som gjorts som påverkat resultatförbättringen.
Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande.
• Målet är uppnått.
Målet följs upp med utgångspunkt i två indikatorer, där
värdet 3–4 ska uppnås på en fyrgradig skala. Dessa indikatorer är: Förskollärares bedömning av att undervisningen
genomförs så att den stimulerar barns lärande och utveckling samt vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen genomförs så att den stimulerar barns lärande och
utveckling. Fokus har riktats mot fyra områden:
• Professionsutveckling. Programmet är baserat på kollegialt lärande och utgår ifrån deltagarnas kunskaper
och erfarenheter kring undervisningen. Utvärdering av
programmet har genomförts och visar att deltagarnas
kunskaper har fördjupats.
• Digitalisering. Särskilt fokus har riktats mot hur barn
använder de digitala verktygen i sitt lärande och
utforskande.

Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers
kunskaper så långt som möjligt.
• Målet är inte uppnått.
Målet mäts med utgångspunkt i tre indikatorer; 100 %
av eleverna är behöriga till gymnasieskolan, det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 uppgår
till minst 250 och minst 95 % av eleverna i årskurs 9 är
godkända i alla ämnen. Förvaltningens strategiska fokus
ligger på elevernas lärande och kunskapsresultat. Samtliga åtgärder och insatser som genomförs har fokus på
undervisningen. Fokus har riktats mot tre områden:
• Det systematiska kvalitetsarbetet. I det gemensamma
lärandet och genom dokumentation får medarbetarna syn på sin egen praktik, enskilt och tillsammans
med kollegor.
• Professionsprogrammet tar sikte på en fördjupning
och kritisk granskning av medarbetarnas beprövade
erfarenhet. Under våren 2021 avslutades ett professionsprogram för lärare i grundskolans tidiga årskurser.
• Elever som har problematisk skolfrånvaro har förstärkts under år 2021. Den kommungemensamma
särskilda undervisningsgruppen har kompletterats
med ett närvaroteam, två tjänster, som fungerar som
ett stöd till grundskolornas personal med att stärka
elevernas relation till grundskolan och därmed på sikt
öka deras närvaro och motivation.
När förvaltningen sammanställer extra anpassningar och
särskilt stöd som skolor ger blir det tydligt att dessa ger
effekt i form av att en stor andel elever når målen.
• 96,4 procent av eleverna är behöriga till gymnasieskolan (2020, 95,9 %). Målet om 100 procent behörighet
till gymnasieskolan uppnås inte på kommunnivå eller i
någon av grundskolorna. En tydlig resultatförbättring
har noterats de senaste fyra läsåren.
• Meritvärdet för elever i årskurs 9 är 275 (2020, 267).
Målet om meritvärde 250 meritpoäng uppnås med
god marginal både på kommunnivå och i respektive
grundskola. Trenden de senaste fyra läsåren visar
även här en kontinuerlig progression från 259 till 275
meritpoäng.
• 88,3 procent av elever i årskurs 9 är godkända i alla
ämnen (2020, 85,0%). Målet om 95 procent uppnås
inte på kommunnivå, inte heller i någon av kommunens grundskolor, baserat på de elever som har
godkända betyg i minst 17 ämnen. De senaste åren

visar en successiv ökning av andelen elever som är
godkända i alla ämnen.

I gymnasieskolan är genomströmningen hög.
• Målet är uppnått.
Målet mäts med utgångspunkt i fyra indikatorer:
• Minst 85 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 3 år. Resultatet år
2021 är 89,3 % (2020, 90,0 %).
• Minst 75 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 3 år. Resultatet år
2021 är 72,7 % (2020, 84,4 %).
• Minst 90 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 4 år. Resultatet år
2021 är 95 % (2020, 90,8 %).
• Minst 80 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 4 år. Resultatet år
2021 är 88,9 % (2020, 76,8 %).
En viktig del i det systematiska arbetet för att nå hög
måluppfyllelse avseende genomströmning i gymnasieskolan, för elever som är folkbokförda i Lomma kommun, är att överlämning från grundskolan till gymnasieskola sker. Verksamhetschefen, ungdomskoordinatorn
och studie- och yrkesvägledare vid lärcentrum deltar vid
elevhälsoteam på samtliga grundskolor. Syftet är att få
information om elever som riskerar att inte bli behöriga
till gymnasieskolan alternativt som riskerar avhopp.
Viktigt är också att uppföljning av elever med extraordinära stödbehov görs. För elever med extraordinära
stödbehov som beviljas tilläggsbelopp genomförs varje
termin en uppföljning av verksamhetschef samt studieoch yrkesvägledare. Syftet är att kontrollera att tilldelade
resurser ger effekt på elevernas måluppfyllelse.
Det är en tydlig ökning av antal elever som når examen
inom fyra år, och en minskning av antal elever som når
examen efter tre år. Resultatet antas vara en konsekvens
av distansundervisningen då det varit svårt att nå målen
för många elever, framför allt för elever på de yrkesförberedande programmen. De praktiska momenten i
karaktärsämnena har varit svåra att genomföra under
avsatt tid, och därmed har studietiden förlängts.
Kostverksamheten är uppskattad och hållbar.
• Målet är inte uppnått.
Målet följs upp genom följande indikatorer.
• Minst 80 % av barnen är nöjda med maten.
• Minst 25 % av kosten består av ekologiska livsmedel.
• Högst 15 % av kosten i för- och grundskola blir till
svinn.
• Minst 85 % av de äldre är nöjda med maten.
År 2021 var 80,1 % (2020, 80 %). av barnen nöjda med
maten. Andelen ekologiska livsmedel uppgick till 26,2
% (2020, 26,0%). Av kosten i för- och grundskolan blev
16 % till svinn (2020, 15 %). Orsaken till att målet inte är
uppfyllt är att det under pandemin har varit många elever som har ätit i klassrummen för att undvika trängsel i
matsalen, vilket har genererat ett högre svinn.
Målet att minst 85 % av de äldre är nöjda med maten
omfattar både maten på Havsblick och inom särskilt
boende (SÄBO). Målet är uppfyllt i den del som avser
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• Barn i behov av särskilt stöd. Resurser från centrala
barn- och elevhälsan har de senaste åren tillförts det
operativa arbetet genom logoped, kurator samt skoldatateket (digitala lärverktyg). Att dessa funktioner
nu är tillgängliga för förskolans personal gör skillnad i
hur verksamheten kan anpassas till varje enskilt barns
behov.
• Kommunikation med vårdnadshavare. I enkäten
”Miljö för lärande och utveckling” noterades en svarsfrekvens på 81 % och vårdnadshavare är generellt sett
nöjda med förskolornas arbete.
Resultatet i enkäten Miljö för lärande och utveckling
2021 visar att målvärdet 3-4 inom båda områdena är
uppfyllt.
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Havsblick, där andelen äldre som är nöjda med maten
uppgår till 98 % för år 2021. En mätning på särskilda
boenden har inte varit möjlig under pandemin.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden hade totalt en positiv
budgetavvikelse om 18,8 mnkr för perioden.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visade en positiv budgetavvikelse om 7,1 mnkr vid årets slut. Antalet barn var färre än
budgeterat och samtliga enheter inom förskolan hade
positiva budgetavvikelser.
I delårsbokslutet prognostiserades en positiv avvikelse på
7,8 mnkr. Avvikelsen i bokslutet blev 7,1 mnkr. Förskoleenheterna fick totalt en större positiv budgetavvikelse än
prognostiserat samtidigt som avvikelse gällande volymer
blev mindre än prognostiserat i delårsbokslutet.

Grundskoleverksamhet

Grundskoleverksamheten visade en positiv budgetavvikelse om 4,8 mnkr vid årets slut. De största avvikelserna
kommer av att antalet elever var färre än budgeterat,
och att samtliga enheter inom grundskolan uppvisade
positiva budgetavvikelser.
I delårsbokslutet prognostiserades en positiv avvikelse på
0,6 mnkr. Avvikelsen i bokslutet blev 4,8 mnkr. Merparten
av differensen kan härledas till att grundskoleområdena
totalt fick en större positiv budgetavvikelse än prognostiserat.
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Gymnasieskola och vuxenutbildning
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Gymnasieskolan och vuxenutbildningen hade vid årets
slut en positiv budgetavvikelse på totalt 6,1 mnkr.
Gymnasieskolan hade under året färre elever och lägre
genomsnittspriser än budgeterat, vilket genererade en
positiv budgetavvikelse om 5,4 mnkr. Vuxenutbildningen
kostade 0,7 mnkr mindre än budgeterat och den positiva
avvikelsen fanns inom svenska för invandrare och Särvux.
I delårsbokslutet prognostiserades en positiv avvikelse på
3,5 mnkr. Avvikelsen i bokslutet blev 6,1 mnkr. Skillnaden
finns i huvudsak inom gymnasieskolan. Antal elever i
gymnasieverksamhet under hösten blir säkerställt först
under september efter att delårsbokslutet färdigställts.
Antal elever blev färre än vad som antogs i samband med
delårsbokslutet. En orsak till detta är att elever flyttat ut
från kommunen. Kostnad för tilläggsbelopp och busskort
blev också lägre än prognostiserat i delårsbokslutet.

Kostverksamhet

Kostverksamhetens utfall för helåret var en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr.
Verksamheten påverkades under året av Coronapandemin, vilket bland annat medförde att antalet tillagade
portioner blev färre än budgeterat. Detta påverkade både
intäkts- och kostnadssidan. Personalkostnaderna var dock
i nivå med budgeterade kostnader.

Åtgärder under året för bokslut i balans

Volymerna har varit lägre än budgeterat vilket bidragit till

den positiva budgetavvikelsen. Justering för demografisk förändring gjordes inte i nämndens budget under
2021 utan först i budget för 2022. Pandemin påverkade
verksamheten under året. Sjuktalen har fortsatt varit
höga och det har varit svårt att rekrytera vikarier fullt ut.
Osäkerheterna kring pandemin ledde till försiktighet i
verksamheten och att en del planerade aktiviteter inte
kunnat genomföras.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget för investeringar
uppgick till 4,6 mnkr. Under året genomfördes investeringar motsvarande 5,2 mnkr. Detta ger en negativ
budgetetavvikelse med 0,6 mnkr.
Nämndens anslag för mindre investeringar uppgick till
0,9 mnkr, och av dessa har 0,4 mnkr använts under året
inom verksamhet grundskola.
Övriga investeringsprojekt avser investeringar med
totalutgift, där tilldelad budget ligger över mer än ett år.
I en del av dessa har mer än årets budget använts, men
samtliga ligger inom tilldelad totalbudget. Reinvestering
i datorer/läsplattor har fortsatt under året och investeringar i inventarier till Pilängskolan och Bjärehovskolan
har påbörjats.

OMVÄRLD OCH FRAMTID
Förskoleverksamhet

• Omvärlden och den nära framtiden är präglad av att
hantera pandemin och dess effekter.
• Befolkningsprognosen gör gällande att Lomma
kommun har färre barn i åldrarna 1 - 5 år. Det gör att
bemanningsanpassningar behöver göras.
• Parallellt med ovanstående planerar Lomma kommun
för att införa heltid som norm. Det innebär att deltidsanställda kommer att erbjudas heltidstjänst. Med
tanke på befolkningsprognosen blir därmed en stor
utmaning ännu större.

Grundskoleverksamhet

• Omvärlden och den nära framtiden är präglad av att
hantera pandemin och dess effekter.
• Organisationen har en beredskap för minskat antal
barn i grundskolan.
• Uppstart av grundsärskola kommer att påverka såväl
berörda barn, familjer som lärarkåren. Detta påverkar
även organisationen och samordningen med, framförallt, Karstorpskolans olika skolenheter.
• Processen kring byggnationen av gymnasieskola i
Lomma behöver göras levande för elever i grundskolan.
• Från hösten 2022 gäller förändringar i kursplaner för
samtliga ämnen. Detta kräver en god implementering,
vilken är påbörjad.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

• SFI i egen regi har drygt 100 studerande, vilket är det
maximerade antalet utifrån lokalsituationen.
• Pandemin och distansundervisningen har inneburit
längre studietid för samtliga grupper inom SFI.

• Förenklad betygsskala och reviderade kursplaner för
SFI och grundläggande kurser.
• Reviderade kursplaner för modersmål.
• Fler elever behöver komplettera sina gymnasiebetyg
inom KomVux.
• Utbildning i yrkessvenska kommer att genomföras för
medarbetare inom äldreomsorgen även under våren
2022. Även samarbetet mellan socialförvaltningen och
Lärcentrum i syfte att genomföra andra uppdragsutbildningar är påbörjat.
• Vuxenutbildningen kommer att ha en viktig uppgift i
samhället 2022 för att säkerställa både arbetsmarknadens och den enskildes behov av utbildning och
anställning inom framför allt bristyrken. Att få fler ungdomar att fullfölja sina gymnasiestudier är en prioriterad fråga för regeringen och Skolverket, och här har
Studie och yrkesvägledaren i alla skolformer en viktig
roll, i samarbete med kommunens aktivitetsansvar för
ungdomar (KAA).

Kostverksamhet

• Pandemin påverkar kostnaderna för livsmedel som
beräknas öka med 8 procent under 2022.
• All personal ska erbjudas heltidsarbete senast 2022-1231, vilket kommer att kräva stora organisatoriska förändringar samt samarbete med övriga verksamheter.

Driftredovisning
Bokslut
Bokslut
2019
2020
Barn- och utbildningsnämnden totalt
Intäkter
147 924
158 021
Kostnader
-387 545 -395 367
Driftnetto
-239 621 -237 346
Budgetavvikelse
1 562
15 974

Bokslut
2021

Budget
2021

157 941 152 016
-941 955 -954 878
-784 014 -802 862
18 848	 

Förskoleverkamhet
Intäkter
28 547
Kostnader
-207 414
Driftnetto
-178 867
Budgetavvikelse
171

30 351
-208 054
-177 703
1 818

30 228
27 354
-204 504 -208 681
-174 276 -181 327
7 051	 

Grundskoleverksamhet
Intäkter
59 689
Kostnader
-502 322
Driftnetto
-442 633
Budgetavvikelse -2 938

66 989
-517 822
-450 833
8 427

68 181
62 243
-540 134 -539 027
-471 953 -476 784
4 831	 

Gymnasieskola och vuxenutbildning
Intäkter
6 905
6 339
Kostnader
-127 606 -134 411
Driftnetto
-120 701 -128 072
Budgetavvikelse
4 071
4 289

6 467
7 674
-144 452 -151 740
-137 985 -144 066
6 081	 

Kostverksamhet				 
Intäkter
52 783
54 342
53 065
54 745
Kostnader
-52 525
-52 902
-52 865 -55 430
Driftnetto
258
1 440
200
-685
Budgetavvikelse
258
1 440
885

Verksamhetsmått

GRUNDSKOLEVERKSAMHET				
Totalt antal barn/elever inom:				
- grundskola
4 205
4 247
4 268
4 288
- fritidshem
1 877
1 888
1 858
1 870
Kostnad perbarn/elev, kr:				
- grundskola		
88 523
90 705
90 272
- fritidshem		
31 493
32 737
32 392
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING				
Gymnasieskola, totalt antal elever		
1 055
1 104
Genomsnittlig kostnad per elev (tkr)
117,6
115,0
117,5

1 136
119,5

KOSTENHETEN				
Antal portioner				
1-5 år
289 054
252 902
236 333
251 000
6-15 år
671 307
668 170
658 256
685 900
HVO
94 400
90 507
79 498
93 900
Genomsnittlig portionskostnad (kr)				
1-5 år
49,87
52,48
55,94
52,91
6-15 år
37,34
40,42
42,69
41,18
HVO
115,46
119,51
123,34
122,8
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Bokslut
Bokslut
Bokslut
Budget
2019
2020
2021
2021
FÖRSKOLEVERKSAMHET				
Totalt antal barn/elever inom:				
- förskola
1 559
1 468
1 362
1 475
Kostnad per barn/elev, kr:				
- förskola		
123 634
127 956
128 391
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Kultur- och fritidsnämnden
KULTURVERKSAMHET, FRITIDSVERKSAMHET

VERKSAMHET
Kulturverksamhet

Från våren fram till november var det mer eller mindre
ett normalläge. Bibliotek och kulturskola hade inte längre
några begränsningar i verksamheten. Under hösten
arrangerades Kulturfest Bjärred/Lomma utan några
restriktioner. Kulturfesten planerades under pandemin
vilket gjorde att de stora programpunkterna inte fanns
med i programmet. Sammanlagt genomfördes över 60
programpunkter av förvaltningens verksamheter och
kommunens föreningar. Senare på hösten återinfördes
restriktioner och arrangemang fick ställs om, framför
allt inom kulturgarantin, i vilken alla skolbarn från F-klass
till årskurs nio får ta del av en professionell föreställning
årligen.

Fritidsverksamhet

Fritidsgårdarna har, under året, öppnat upp fullt ut efter
pandemin. Verksamheten har lockat många besökare på
kvällar och helger. Förvaltningen har arbetat med begreppet ”Framtidens fritidsgård” i syfte att anpassa verksamheten efter ungdomarnas behov. Begreppet innebär mer
flexibilitet och fritidsledarna ska vara där ungdomarna är.
Begreppet innebär också ökad samverkan med föreningslivet och mer ungdomsproducerad verksamhet.
Kommunens idrottsföreningar gick tillfälligt tillbaka till
ett normalläge med matcher och tävlingar för alla nivåer.
I slutet av året återinfördes restriktioner med verksamhetsbegränsningar som följd.
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MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE
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Utbudet av kulturaktiviteter är varierat, brett och
tillgängligt. (Riktat mål från kommunfullmäktige till
kultur- och fritidsnämnden)
• Målet är inte uppnått.
Målet följs upp med utgångspunkt i att skillnaden i nöjdhet mellan kommundelarna ska minska och att samtliga
kommundelar ska nå upp till minst index 70 år 2021.
Resultatet mäts med hjälp av Statistiska Centralbyråns
(SCB) medborgarundersökning gällande invånares nöjdhet med kulturutbud. SCB:s mätning till och med år 2020
bygger på en sammanvägning av frågorna: Vad tycker du
om biblioteksverksamheten, utställnings- och konstverksamheter, samt teaterföreställningar och konserter? År
2021 tillämpade SCB en ny mätning, där respondenterna
fick svara på frågan Vad tycker du om det lokala kulturoch nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater,
konserter etc.). Resultatet avseende 2021-års mätning
visar att 33 % av respondenterna i Lomma kommun
svarar ”Ganska bra” eller ”Mycket bra” på denna fråga,
uppdelat på kommundelarna Lomma och Bjärred var det

42 % respektive 18 % som svarade ”Ganska bra” eller
”Mycket bra”.
Orsaken till att målet inte är uppfyllt beror sannolikt på
att många kulturarrangemang och kulturaktiviteter har
fått ställas in eller senareläggas till följd av pandemin. Då
det under år 2021 har varit svårt att genomföra kulturarrangemang och kulturaktiviteter har arbetet fokuserats på att ta fram en kulturstrategi. Framtagandet av
kulturstrategin har skett i samarbete med kommunens
kulturföreningar. Syftet med kulturstrategin är att:
• Sprida kultur i hela kommunen
• Frekvent använda kommunens samlingslokaler och
arenor
• Stärka folk- och skolbibliotek, kulturskola samt kulturgarantin
• Kartlägga kulturaktörer och institutioner i kommunen
• Stödja kulturföreningar

Föreningarna är nöjda med det stöd som kommunen
erbjuder.
• Målet är uppnått.
Målet mäts med utgångspunkt i tre indikatorer. En enkät
till samtliga föreningar i kommunen med frågor om hur
de upplever det stöd och de förutsättningar kommunen
erbjuder. Möten där förvaltningen träffar fokusgrupper
från föreningarna och ställer frågor om hur de upplever
det stöd och de förutsättningar kommunen erbjuder
samt möten där förvaltningen träffar föreningar för årligt
samtal. I enkäten till samtliga föreningar har föreningarna fått svara på frågan ”Hur nöjd är er förening med
stödet från Lomma kommun? ” (Bedömning 1–5).
Sammanlagt har 20 föreningar svarat på enkäten, majoriteten av föreningarna är mycket nöjda och 65 % av de
svarande ger högsta betyg. Det genomsnittliga resultatet
uppgår till 4,4.
Förvaltningen har haft tät kontakt med kommunens
föreningar under pandemin i syfte att ge stöd. Samtliga
föreningar i kommunen har påverkats av pandemin.
Möjlighet att ansöka om extra bidrag för att arrangera
träning och aktiviteter har erbjudits. Vid mötena, där
förvaltningen har träffat fokusgrupper från föreningarna,
har det specifikt diskuterats hur förvaltningen kan ge
stöd till den enskilda föreningen. Dessa samtal har gett
indikationer på att föreningarna är nöjda med det stöd
och de förutsättningarna som kommunen erbjuder.
I tidigare års årliga föreningssamtal har det framkommit
två generella utmaningar för kommunens föreningar.
Den största utmaningen är att många föreningar är
trångbodda och önskar mer lokalyta för sina aktiviteter
och träningar. Förvaltningen har påpekat underskottet
i nämndens lokalbehovsplan. För att ytterligare stödja
kommunens föreningar har det tagits fram en handlingsplan för spontanidrott. Den andra stora utmaningen är
att föreningar har svårt att rekrytera ledare, funktionärer

Eleverna är nöjda med utbudet och undervisningen i
Kulturskolan.
• Målet är uppnått.
Målet har mätts med utgångspunkt i två indikatorer. En
enkät till elever i Kulturskolan, med frågor om hur de
upplever kulturskolans utbud och undervisningens kvalitet. Samt möten där förvaltningen träffar fokusgrupper
med elever, målsmän samt lärare.
En enkätundersökning har genomförts under våren
2021 som mäter elevernas och vårdnadshavares nöjdhet
med kulturskolan i sin helhet på en skala 1-5. Resultatet
uppgår till 4,5, vilket är samma resultat som uppnåtts i
tidigare enkätundersökningar. Orsaken till de goda resultaten bedöms framför allt vara lärarnas utbildningsnivå
och den specialkompetens de besitter i sina respektive
ämnen och instrument. Undervisningen har med hjälp
av digitala verktyg kunnat upprätthålla en god kvalitet
trots de förändrade förutsättningar som har uppstått gå
grund av restriktionerna i samband med pandemin.
Till följd av pandemin har de möten där förvaltningen
träffar fokusgrupper med elever, målsmän samt lärare
inte kunnat genomföras. Bedömningen är emellertid
att resultaten av enkätundersökningen har givit sådana indikationer gällande elevers och vårdnadshavares
nöjdhet med utbudet och undervisningen i Kulturskolan
att målet ändå måste anses uppnått. Kulturskolan har
implementerat ett nytt verksamhetssystem som inneburit effektivisering och kortare handläggningstider vid
antagning av elever vilket har inneburit att kösystemet
kunnat avvecklas. Som en reaktion på den ökade psykiska ohälsan bland unga i kommunen har kulturskolan
startat fler kurser i dans för hälsa. Kulturskolan erbjuder
denna kursverksamhet till flickor från åk 4 upp till och
med gymnasiet och för pojkar i årskurs 4–9.
Medborgarna är nöjda med folkbibliotekens
tillgänglighet, service och utbud.
• Målet är inte uppnått.
Målet har följts upp med utgångspunkt i två indikatorer.
Det genomsnittliga antalet utlånade medier per invånare
ska uppgå till minst 10 och nöjdheten med folkbiblioteken ska uppgå till minst 8,8 i SCB:s mätning.
Utlåningen uppgick år 2021 till i genomsnitt 7,9 medier per invånare. Under de fyra senaste åren har den
genomsnittliga utlåningen varit stabil, med en variation
mellan 9 och 10 medier per invånare. Orsaken till den
höga utlåningsfrekvensen bedöms vara invånarnas utbildningsnivå och bibliotekets service och utbud. Under
år 2021 har dock bibliotekens service varit begränsad
till följd av anpassningar med anledning av pandemin.
Denna begränsning har resulterat i en minskad utlåningsfrekvens i förhållande till motsvarande period
föregående år.
År 2021 tillämpade SCB en ny form av mätning vad
det gäller nöjdhet med folkbiblioteken. I mätningen
fick respondenterna svara på frågan Vad tycker du om

bibliotekens utbud av aktiviteter? (t.ex. bokklubbar,
författarbesök, sagostunder, utbildning). Resultatet visar
att andelen respondenter som valt svarsalternativen
”Ganska bra” eller ”Mycket bra” uppgår till 90 %.
I syfte att öka medborgarnas nöjdhet med folkbiblioteken ytterligare har förvaltningen under våren 2021
genomfört en enkätundersökning gällande biblioteken
i Lomma och Bjärred. 443 personer mellan 16–85 år
besvarade enkäten. Resultatet visar att det finns behov
av att dela in biblioteksrummet i olika avdelningar och
skapa rum i rummet för att bättre kunna anpassa biblioteket till olika former av aktiviteter, umgängesformer
och ljudnivåer. Av resultaten framgår tydligt att respondenterna vill använda biblioteket till mer än bokutlåning
och att bibliotek med åtskilda avdelningar ger bättre
förutsättningar att tillgodose en variation av intressen
och behov hos medborgarna.

EKONOMI
Kultur- och fritidsnämnden hade vid årets slut en positiv
budgetavvikelse på 0,8 mnkr.

Kulturverksamhet

Kulturverksamheten hade en positiv budgetavvikelse på
1,3 mnkr. Positiva avvikelser finns inom programverksamhet, offentliga kulturarrangemang, föreningsbidrag
och kulturskolan samt nämndverksamheten. De positiva
budgetavvikelserna beror främst på att verksamheten
till följd av pandemin inte har kunnat bedrivas normalt.
Pandemin har inneburit att evenemang och verksamheter har fått ställa in och ställa om.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten hade totalt en negativ budgetavvikelse på 0,5 mnkr. De negativa budgetavvikelserna
var främst kopplade till högre städkostnader och lägre
intäkter inom uthyrning av lokaler samt föreningsbidrag.
Fritid för barn och unga hade en positiv budgetavvikelse
avseende personalkostnader, främst till följd av stängda
verksamheter under delar av året, sjukfrånvaro och
personalrelaterade bidrag. Samtliga avvikelser, förutom
kostnader till följd av nytt städavtal, var en direkt följd av
pandemin.

Åtgärder under året för bokslut i balans

I syfte att bibehålla ett utfall i balans med budget har en
särskild uppföljning och analys av det ekonomiska utfallet gjorts under året. Pandemin har ytterligare förstärkt
behoven av ekonomisk uppföljning.
Budgetavvikelserna beror till stora delar på konsekvenser av pandemin. Det har varit svårt att rekrytera vikarier
fullt ut och verksamheter har under perioder begränsats
alternativt stängts. Förvaltningen har ställt in evenemang på grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner.

INVESTERINGSREDOVISNING
Nämndens investeringsbudget under året uppgick till
0,8 mnkr. Investeringar genomfördes med motsvarande

VERKSAMHSBERÄTTELSE

och styrelsemedlemmar. Förvaltningen stödjer föreningarna genom att ge tips om utbildningar, skapa arenor för
samarbete och ge konkreta råd.
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0,5 mnkr. Under året genomfördes investeringar för förbättrad tillgänglighet på biblioteken. Förvaltningen har
även investerat i ett containerförråd till SUP (stand up
paddel). Mindre inventarieupprustning har genomförts
i Folkets hus och Dansrotundan. Investering har också
gjorts i form av inköp och installation av linjeringsrobot
till fotbollsplaner.

OMVÄRLD OCH FRAMTID
Kulturverksamhet

Arbetet för ett nytt folkbibliotek i Bjärred går de närmaste åren in i en planeringsprocess. Biblioteket kommer att
ingå med andra verksamheter i en gemensam byggnad.
I byggnaden kan lokaler för föreningar, kultur och kulturskola finnas.
En ny statlig utredning SOU 2021:3 har lagt ytterligare
fokus på att stärka skolbiblioteken och presenterar åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade
bibliotekarier.
Kulturskolan kommer att bredda utbudet av undervisningsupplägg med kortkurser. Kulturskolan kommer även
att planera för fler tvärkonstnärliga projekt (fortbildning
våren 2022, projekt läsåret 2022/2023).
När möjligheten för konserter, föreställningar och utställningar öppnas upp igen ska lokalerna på Piläng och
nya Hörsalen invigas med hjälp av Kulturskolans elever.
Pandemin har för både lärare och elever förtydligat vikten av denna typ av projekt. Lokalerna kommer även att
användas för att tillgängliggöra kultur för invånare i kommunen. Under 2022 ska förvaltningen ta fram en strategi
för att visa hur kulturen kan spridas i hela kommunen.

VERKSAMHSBERÄTTELSE

Fritidsverksamhet
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Fritidsverksamheterna kommer att arbeta med begreppet framtidens fritidsgård, ”Från konsument till producent”.
Under de närmaste åren ökar föreningslivets behov av
hallyta samt behovet av hallyta för den utökade timplanen i grundskolan i ämnet idrott och hälsa. Förvaltningen arbetar med planering och nyttjande av hallarna.
Detta arbete sker i samverkan mellan grundskoleverksamheten och fritidsverksamheten.
Förvaltningen arbetar nära idrottsföreningar som har
tappat verksamhet och fått försämrad ekonomi i samband med pandemin. Arbetet kan bestå i att hjälpa till
att söka ekonomiskt stöd från externa parter men också
råd och stöd i alternativ verksamhet.
Inom båda verksamhetsområdena kommer en anpassning till kommunens arbete med heltidsresan att ske
under år 2022.

Driftredovisning
Bokslut
Bokslut
2019
2020
Kultur- och fritidsnämnden totalt
Intäkter
18 185
16 650
Kostnader
-78 638
-78 911
Driftnetto
-60 453
-62 263
Budgetavvikelse
450
541
Kulturverksamhet
Intäkter
2 948
Kostnader
-30 590
Driftnetto
-27 642
Budgetavvikelse
174

2 659
-30 738
-28 079
1 014

Bokslut
2021

Budget
2021

17 836
15 673
-81 389 -80 023
-63 553 -64 350
797	 
2 873
2 172
-31 598 -32 243
-28 725 -30 071
1 345	 

Fritidsverksamhet				 
Intäkter
15 237
13 990
14 963
13 501
Kostnader
-48 048
-48 174
-49 791 -47 780
Driftnetto
-32 811
-34 184
-34 828 -34 279
Budgetavvikelse
276
-473
-548

Verksamhetsmått
Bokslut
Bokslut
Bokslut
Budget
2019
2020
2021
2021
FRITIDSVERKSAMHET				
Idrottsanläggningar; Stora hallar				
Nyttjandegrad,total tid %
95
50
70
90
Idrottsanläggningar; övriga hallar				
Nyttjandegrad,total tid %
90
50
70
90
Samlingslokaler				
Nyttjandegraden,total tid %
50
10
20
50
Stationen 2.0				
Genomsnittligt antal besökare/kväll
26
23
22
35
Centralen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll
28
16
20
40
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KULTURVERKSAMHET				
Programverksamhet				
Antal besök på föreställningar i förskola
1 158
700
710
720
Antal besök på föreställningar i grundskola
3 738
3 000
3 400
4 200
Bibliotek				
Öppet timmar/vecka
104
90
104
104
Utlåning antal media/invånare
10
9,2
7,9
10
Besökare per dag
1 009
675
506
1 300
Kulturskolan				
Antal sökta utbildningsplatser
1 418
1 261
1 047
1 300
Antal utbildningsplatser
989
1 005
1 168
1 025
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Tekniska nämnden
TEKNISK VERKSAMHET-SKATTEFINANSIERAD, TEKNISK VERKSAMHET-FASTIGHETSVERKSAMHET,
TEKNISK VERKSAMHET-AVGIFTSFINANSIERAD

VERKSAMHET
Den 1 maj bildade tekniska avdelningen och fastighetsavdelningen en gemensam avdelning som går under
namnet teknik- och fastighetsavdelningen. Förändringarna genomfördes för att skapa en flexiblare organisation
som kan utveckla dialogen och servicen för kommunens
hyresgäster och medborgare i det operativa dagliga
arbetet. Samtidigt drivs ett långsiktigt och strategiskt
lokalförsörjningsarbete och en utveckling av offentlig
plats som bidrar till att öka kvaliteten i den kommunala servicen. Genom en sammanslagning av tekniska
avdelningen och fastighetsavdelningen till en avdelning
skapas ett ökat samarbete och en utvecklad samordning
i samhällsbyggnadsprocessen samt en enhetlig drift- och
projektstyrning.

Skattefinansierad verksamhet

För att få en effektivare omsättning av parkeringsplatser
har parkeringsavgifter införts vilket även gått i linje med
Lomma kommuns energi- och klimatplan. Parkeringsavgifter har införts under juni-augusti på Varvstorget,
Sjögatan och Sandhamnsgatan i Lomma samt Saltsjöbadsparken i Bjärred.
Tillsammans med högstadieelever har upplevda otrygga
platser i norra och södra kommundelen identifierats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har jobbat vidare med
förslag på åtgärder och framförallt haft fokus på Bjärehovsområdet, där några av förslagen har genomförts.		
						
Under året har en digital tjänst avseende ansökningar
av grävtillstånd och trafikanordningsplaner lanserats.
Tjänsten innebär bättre service till ledningsägare och entreprenörer, effektivare handläggning samt en förbättrad
kommunikation till kommuninvånarna.

VERKSAMHSBERÄTTELSE

Fastighetsverksamhet

68

Utifrån socialförvaltningens behovsanalys och inventering har fyra bostadsrätter avyttrats under året.
En strategisk underhållsplan håller på att tas fram.
Planen utgår från besiktningar av varje objekt utifrån
teknisk status, med fokus på att identifiera kommande
behov samt livslängd. Ett övergripande dokument kommer sammanställas där behov av underhåll på kort- och
lång sikt synliggörs och kostnader för respektive åtgärd
framgår. Arbetet med planen sker successivt och förväntas vara färdigt under andra halvan av 2022.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Hamnverksamhet
De senaste åren har hamnverksamheten gått med
underskott. Hamnen står inför betydande reinvesteringar och för att få bättre kostnadstäckning har höjda

taxor för kommunens båtplatser beslutats från årsskiftet
2021/2022.

Avfallsverksamhet
Kommuen bedriver inte avfallsverksamhet i egen regi,
den utförs av SYSAV sedan 2019.
Från och med den 1 januari 2021 är en ny gemensam
kretsloppsplan antagen i Lomma kommun med tre
mål för hur kommunen fram till år 2030 kan spara och
effektivisera resurser samt minska onödigt spill från
kretsloppet. Kretsloppsplanen är gemensam för Lomma
kommun, Sysav och ytterligare nio av Sysavs ägarkommuner. I Lomma kommun tävlar fem familjer om att
minska sina avfallsmängder i en nationell tävling som
heter Minimeringsmästarna.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE
Tekniska nämnden tillhandahåller långsiktigt
ändamålsenliga lokaler med hög nyttjandegrad och
kostnadstäckning. (Riktat mål från kommunfullmäktige
till tekniska nämnden)
• Målet är uppnått.
Målet följs upp med hjälp av mätningen Evimetrix som
är en kvalitetsmätning som genomförs med kommunala
lokalhyresgäster i Lomma kommun. Mätningen innefattar nöjd-kundindex, lokaltillfredställelse, ansvarsfördelning och yttre miljö. Målvärdet är 58, i kvalitetsmätningen uppgick index år 2021 till 64.
Det är viktigt att uppnå en god, effektiv och flexibel
hushållning med lokaler till kommunens verksamheter. Lokalerna ska vara anpassade efter verksamheternas behov
och det är väsentligt med en fungerande dialog mellan
hyresvärd och hyresgäster. Kommunens fastighetsbestånd
förvaltas genom ett planerat och långsiktigt underhåll så
att fastigheternas värde bevaras. Nämnden arbetar med
att ta fram en långsiktig underhållsplan för att förbättra
dialogen med hyresgästerna och för att underlätta planering, prioritering och styrning av de korta och långsiktiga
behoven. Det sker även en översyn av passersystem
och larm för att öka användarvänligheten och servicen
till invånare och verksamheter. Under året har Bildrike
förskola avvecklats och en ombyggnation av lokalerna
till LSS-verksamhet har initierats. Samarbete pågår också
med kultur- och fritidsnämnden avseende processer
gällande uthyrning av anläggningar, i syfte att förenkla och
effektivisera handläggningen för att öka nyttjandegraden.
Medborgarna upplever att gator och vägar är väl underhållna och trafiksäkra.
• Målet är uppnått.
Målet följs upp genom resultatet i Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Eftersom SCB inför

Medborgarna upplever att det är tryggt, rent och
välskött i utomhusmiljön.
• Målet är uppnått.
Det här målet består av två delmål och mäts genom två
olika indikatorer, SCB:s medborgarundersökning samt
Polisens trygghetsmätning. I SCB:s medborgarundersökning är målvärdet att Lomma kommun ska ha ett
högre värde än riket. I Polisens trygghetsundersökning
ska målvärdet vara två på en skala där noll är det bästa
värdet och sex det sämsta. För att målet ska vara uppfyllt
ska en av dessa mätningar uppnå målvärdet.
Målet bedöms vara uppnått med anledning av det
positiva resultatet i SCB:s medborgarundersökning år
2021 som visar att 89 % av de svarande känner sig trygga
i området de bor när det är mörkt ute. Motsvarande
siffra för hela riket är 73 %. I Polisens trygghetsmätning
uppnår Lomma kommun ett värde på tre, precis som tidigare år. Problem med nedskräpning drar ner resultatet
och upplevs lika stort i Lomma som i Bjärred, trots flera
vidtagna åtgärder.
Kommunen arbetar långsiktigt med att minska nedskräpningen genom renhållning, utplacering av fler sopkärl
samt genom att öka medvetenheten och kunskapen
hos medborgare och besökare om nedskräpningens
konsekvenser. Informationskampanjer för att uppnå en
beteendeförändring drivs via sociala medier och ute i fält
genom att anordna gemensamma skräpplockardagar.
Kommunen har även lanserat en slogan ”Tillsammans
för en ren miljö” som syns ute i samhället för att skapa
omtanke om närmiljön. Målsättningen med åtgärderna

är att kommunens invånare och besökare ska erbjudas
välskötta och attraktiva parker, grönområden, lekplatser
och stränder.

Kommunikationen med medborgarna kring fysiska
åtgärder är proaktiv och lättillgänglig.
• Målet är inte uppnått.
En ny mätmetod har under år 2021 tagits fram på grund
av brister i tidigare mätmetod. För att få en uppfattning
om nöjdheten gällande kommunikationen med medborgare om projekt har en omfattande undersökning
genomförts. En enkät bestående av sex frågor marknadsfördes i kommunens annons ”Aktuellt från Lomma
kommun” i lokaltidningen i december. Enkäten synliggjordes dessutom på hemsida och sociala medier.
Totalt besvarades enkäten av 88 respondenter. 39 % av
respondenterna uppgav att nämnden inte kommunicerade tydligt kring projekt, medan 23 % av respondenterna uppgav att de inte hade någon uppfattning i frågan.
För att uppnå målet framöver kommer fokus ligga på
en tydlig information via sociala medier och information på Lomma kommuns hemsida. Nämnden kommer
även i större utsträckning arbeta med direktutskick till
närboende i de fall där de blir påverkade eller förväntas
bli påverkade av projekt och insatser. Vidare kommer
fysiska dialogmöten och informationsmöten prioriteras
i syfte att skapa en öppen och transparant dialog med
medborgarna. Utöver medborgarnas nöjdhet gav enkäten information om i vilka kanaler medborgare blir, och
vill bli, informerade. Enkäten gav även svar på inom vilka
områden medborgarna önskar att få information. Resultatet ger därmed en tydlig bild av hur kommunikationen
upplevs och hur kommunikationen kan utvecklas.
Kommunens fastigheter är energisnåla.
• Målet är inte uppnått.
Målet mäts genom att beräkna den totala elförbrukningen i det kommunala fastighetsbeståndet. För att målet
ska anses uppnått ska elförbrukningen minska med 8 %
från år 2019 till 2023, vilket kan brytas ned till en årlig
minskning på 2 %.
Den totala elförbrukningen har minskat med 1,6 %
under år 2021, vilket betyder att målet inte är uppnått.
Minskningen av energiförbrukningen har planat ut
jämfört med år 2020 och för att elförbrukningen ska
fortsätta att minska krävs mer omfattande åtgärder.
Teknik- och fastighetsavdelningen har påbörjat en utredning avseende möjligheter för montering av ytterligare
solceller på kommunens befintliga byggnader och under
år 2022 planeras ytterligare en anläggning. Rapporten
färdigställs år 2022 och syftar till att synliggöra kommunens framtida utbyggnadspotential vad det gäller solceller. Arbetet med driftoptimering fortsätter för att minska
driftkostnaderna i fastighetsbeståndet. Vid reparationer
och underhåll byts, om möjligt, armaturer löpande ut
till LED, vilket minskar energiförbrukningen och kräver
mindre underhåll. Befintliga ventilationsanläggningar
har inventerats och förnyelsen av äldre aggregat har
påbörjats. Detta kommer medföra en väsentlig energibesparing och förbättrad luftkvalitet där utbyte sker.
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år 2021 ändrade sina mätmetoder görs bedömningen
att målet är uppfyllt om Lommas resultat överstiger
andelen i landet som är positivt inställda till skötseln av
gator och vägar. Resultatet visar att 76 % av de som svarade var positivt inställda till skötseln av gator och vägar
i kommunen, vilket kan jämföras med andelen positiva i
hela landet som uppgick till 65 %.
Under flera år har Lomma kommuns gator och vägar
enligt resultatet i SCB:s undersökning ansetts vara väl
underhållna och trafiksäkra. Förbättrad framkomlighet
och trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter bedöms
bidra till måluppfyllelsen. Investeringar inom säker
infrastruktur för gång- och cykeltrafikanter har gjorts,
vilket leder till minskad risk för olyckor. Exempelvis har
en ny gång- och cykelväg färdigställts söder om Bjärred
i kombination med en korsningsåtgärd vid Tolvevägen.
Åtgärderna främjar dessutom en överflyttning till mer
hållbara färdmedel. Under året har Löddesnässkolan
fortsatt projektet ”Min smarta väg till skolan” som under
2020 visade mycket fina resultat i form av överflyttning
från bil till cykel, gång- eller kollektivtrafik.
Under året har även investeringar gjorts avseende
asfaltbeläggningar. Genom att kontinuerligt investera i
asfaltbeläggningar bibehålls anläggningarnas kvalitet och
livslängden förlängs.
Årets sommargågata på Kajgatan bidrar till att öka upplevelsen av trygghet och trafiksäkerhet under sommarmånaderna. Åtgärderna som har genomförts bedöms bidra
till en levande, trygg och trafiksäker miljö.
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EKONOMI

INVESTERINGSREDOVISNING

Tekninska nämnden hade vid årets slut en postiv budgetavvikelse om 10,8 mnkr.
Resultatet för tekniska nämnden uppgår 2021 till
10,8 mkr. Den positiva budgetavvikelsen beror främst på
två faktorer:
Realisationsvinster vid försäljning av bostadsrätter, under
året har fyra lägenheter avyttrats samt förändrade redovisningsprinciper avseende gatukostnadsersättning, vilket
innebär att ersättningar från privata leverantörer bokas
direkt i resultaträkningen istället för att hanteras genom
anläggningsregistret.

Investeringsutfallet för tekniska nämnden 2021 blev
162,7 mnkr, en avvikelse med 100,8 mnkr från budgeterat belopp på 263,4 mnkr, inklusive överföringar och
särskilda beslut. Utfallet är cirka 10 mnkr lägre än den
prognos som gjordes i delårsbokslutet.
Samtliga investeringsprojekt specificeras på sidan 43.
Nedan kommenteras projekt vars utfall 2021 överstiger
5,0 mnkr eller där ekonomiska avvikelser eller andra förändringar i innehåll och genomförande kan förutses.
DP alla Lomma hamn
Kollergångstorget och Kanaltorget kommer att färdigställas tidigare än planerat. Detta medför en tidigareläggning av utgifterna till 2021. Utfallet ryms inom fastställd
totalutgift.
Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar
Utbyggnadstakten har varit något lägre än planerat och
avviker med +7,2 mnkr mot årets budgeterade medel
DP alla Lomma Centrum, Norr  
Förstudie gällande klimatanpassning påbörjas under
2022.
DP Bjärreds Centrum (exkl. VA)
Projektet är till stor del utfört. Det som återstår är upphandling och färdigställande av torget. Resterande utgifter kommer att belasta projektet först 2022 och 2023, då
genomförandet av torget planeras starta sent under 2022
i samband med inflyttning i bostäderna.
DP Nians verksamhetsområde
Återstående medel överförs till budget 2022, området är
i stort är färdigexploaterat.
DP Bjärreds vångar etapp 1
Projektet kopplat till Bjärreds vångar är i ett inledande
skede och det uppstod inte några investeringsutgifter för
projektet under 2021.
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.
Tillbyggnaden färdigställs till sommaren 2022, prognostiseras inom beslutad totalutgift.
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad
Entreprenaden upphandlades i slutet på 2020 och
inkomna anbud rymdes inom beslutad totalutgift. Det
medförde att totalutgiften i projektet reviderades i budgetprocessen med en sänkning på tio miljoner. Beräknat
färdigställande är i dagsläget planerat till oktober 2022.
Utemiljön i projektet väntas färdigställas våren 2023.
Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet
Ombyggnaden färdigställdes under maj 2021. Förseningen berodde på behovet av att få beslut på utökad
totalutgift och på utmaningen att hitta en lämplig hyresgäst. Resultatet visar på ett utfall över beslutad budget på
1,2 mnkr med anledning av att den ursprungliga upphandlingen inte var hyresgästanpassad för den specifika
verksamhetsutövaren.
Ombyggn. Solberga till lgh (5 st) nyanlända
Upphandlingen avbröts då inkomna anbud inte rymdes inom beslutad totalutgift. En översyn av projektet
initierades i dialog med socialförvaltningen. Projektet
föreslås utgå och ombyggnad av annan fastighet kommer
att föreslås.

Skattefinansierad verksamhet

Den skattefinansierade verksamheten uppvisade en positiv budgetavvikelse på 2,1 mnkr.
Verksamheten har en betydande positiv avvikelse på
intäktssidan då gatukostnadsersättningen från JM kopplat
till Lomma hamn tas upp i resultaträkningen istället för
anläggningsredovisningen. Redovisningsprincipen är
förändrad under året till följd av att den normerande
organisationen RKR, rådet för kommunal redovisning,
gett en ny rekommendation om redovisning av intäkter
som Lomma kommun valt att följa. Totalt uppgår posten
under 2021 till 3,5 mnkr.
Kapitalkostnaderna i form av avskrivning och ränta
avviker negativt för verksamheten jämfört med budget
och avvikelsen uppgår totalt till 1,7 mnkr. Aktiverade
anläggningar i slutet av år 2020 har haft stor påverkan på
posten.
Noterbart i övrigt är att intäkterna för parkeringsavgifter blev 1,0 mnkr högre än budgeterat. Driftutrymmet
det skapade har använts till att förstärka diverse mindre
satsningar.
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Verksamheten visade ett positivt resultat på 10,7 mnkr,
vilket var en positiv budgetavvikelse med 8,6 mnkr. En
stor anledning är försäljningen av fyra bostadsrätter som
har genererat en realisationsvinst på 10,0 mnkr.
Övriga intäkter har en positiv avvikelse på 0,4 mnkr.
Årets driftskostnader avvek positivt med 1,0 mnkr. Den
positiva avvikelsen består främst av lägre kostnad för inhyrda lokaler och media. Totalt har det under året utförts
underhåll och reparationer för ca 19,0 mnkr, inklusive
komponentinvesteringar (4,9 mnkr), vilket var 0,8 mnkr
över budget.
Årets kapitalkostnader avvek positivt med 1,6 mnkr,
främst beroende på att vissa investeringar senarelagts.
Utöver årets avskrivningar har utrangeringar/nedskrivningar belastat resultatet med 4,3 mnkr. Den största posten är kommunhuset som har skrivits ned med 2,7 mnkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Hamnverksamheten gör ett resultat på 0,1 mnkr. Små
avvikelser finns mot lagd budget för enskilda poster men
summerat är följsamheten god.

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET SOM
UTFÖRS AV PRIVATA UTFÖRARE
Skattefinansierad verksamhet

Drift och underhåll av allmän platsmark utförs av PEAB.
För att säkerställa hög kvalitet och effektivitet på utfört
arbete utförs regelbundna kontroller. Dessutom genomförs minst fyra kontraktsmöten per år där eventuella
avvikelser noteras och där fokus bland annat ligger på
arbetsmiljö, miljöfrågor, avtalsuppföljning och verksamhetens kvalitet. Uppföljning av entreprenaden redovisas
till nämnden två gånger per år.

Fastighetsverksamhet, skötsel av utemiljöer

Drift och underhåll av utemiljöer inom kommunala
fastigheter utförs av PEAB. För att säkerställa hög kvalitet
och effektivitet på utfört arbete utförs regelbundna kontroller. Dessutom genomförs minst fyra kontraktsmöten
per år där eventuella avvikelser noteras och där fokus
bland annat ligger på arbetsmiljö, miljöfrågor, avtals
uppföljning och verksamhetens kvalitet. Uppföljning av
entreprenaden redovisas till nämnden en gång per år.

Fastighetsverksamhet, Lokalvård

Lokalvården är uppdelad i två entreprenader; en i kommundel Lomma och en i kommundel Bjärred. Entreprenören är Samhall AB för båda avtalen. För att säkerställa
att avtalet efterlevs och att avtalsenliga kvalitetsnivåer
uppfylls utföres regelbundna kontroller. Vidare hålls
kvartalsvisa kvalitetsmöten samt kvartalsvisa driftmöten
med respektive verksamhet. Uppföljning av entreprenaden redovisas till nämnden en gång per år.

OMVÄRLD OCH FRAMTID
Vi lever i en föränderlig värld och kunskapen kring hur
klimatförändringarna påverkar oss ökar ständigt. Med
anledning av Lomma kommuns läge vid kusten och med
både Höje å och Lödde å som rinner genom kommunen
i kombination med låga marknivåer är erosion, stigande
havsnivåer och översvämning några av utmaningarna
som vi står inför. För att säkerställa en god levnadsmiljö,
både nu och i framtiden behöver kommunen arbeta
med olika projekt kopplat till exempelvis klimatanpassningar och en första förstudie kommer att påbörjas
under 2022. Lomma kommun kommer att behöva
arbeta med frågan både på kort- och lång sikt för att
kunna hantera utvecklig och byggnation i centrala delar
av kommunen.
Samhället är starkt beroende av en fungerande energiförsörjning. Störningar och avbrott i försörjningen av el,
drivmedel, gas eller värme kan leda till allvarliga konsekvenser för såväl den enskilde som för viktiga funktioner
i kommunen. En trygg och mångsidig energiförsörjning
blir därför en viktig faktor framåt i kombination med omställningen till hållbara energisystem med låg inverkan
på hälsa, miljö och klimat. Med anledning av detta är det
viktigt att löpande analysera och identifiera vilka risker
och sårbarheter som finns så att dessa kan förebyggas.
Förändringarna i omvärlden påverkar och riskerar att
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Ny idrottshall Rutsborgsområdet
Entreprenör är upphandlad. Byggstart sker vid årsskiftet
och planen är att idrottshallen står färdig i januari 2023.
Detta medför att merparten av årets budgeterade medel,
17,6 mnkr, kommer att belasta 2022 i stället.
Totalutgiften är utökad med anledning av verksamhetsanpassning för gymnastikändamål, tillägg för solceller samt
effektivisering av ny- och befintlig ventilationsanläggning
vilket medfört en förskjutning av genomförandet.
Ombyggnad av stationen i Lomma
Entreprenaden för den utvändiga reinvesteringen
överklagades och med anledning av att bästa kvalité och
prisbild erhålls under varmare väderlek flyttades entreprenaden fram till våren 2021.
Under 2022 kommer framtida användningsändamål att
utredas. Omfattningen av anpassningen av lokalerna är
därmed inte klarlagd, vilket medför en osäkerhet gällande tidplan, omfattning och planerad budget.
Amfiteatern, Strandängen Lomma, etapp 1 och 2
Projekten planeras att slutföras under 2022. Formellt
ska en invigning och sommarprogram för Amfiteatern
genomföras för att erhålla sökt medfinansiering för etapp
1. Först därefter kan etapp 2 påbörjas.
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga
Mark- och miljödomstolen har lämnat tillstånd till vattenverksamhet för anläggande av ny brygga och utrivning
av befintlig brygga. Upphandlingen är genomförd inom
beslutad totalutgift, fysiska arbeten kan starta i vinter.
Merparten av årets budgeterade medel kommer att
flyttas över till 2022.
Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)
Genomförandet av erosionsskyddet i projektet har fallit
väl ut med lägre anbud än beräknat. Detta medför att
projektets utgifter prognostiseras bli lägre än fastställd
totalutgift. Genomförandet pågår och färdigställs under
2022.
Erosionsskydd etapp 2 (LIFE)
Omfattningen av erosionsskyddet i projektet har förändrats under genomförandet för att säkerställa bidragsdelen. Detta medför att utfallet för projektet prognostiseras
bli lägre än beslutad totalutgift. Genomförandet pågår
och förväntas färdigställas 2024.
Damm söder om Nyhemsgatan
Projektet föreslås utgå i sin helhet då det under projekteringen framkommit att önskad effekt och funktion av
dammen ej uppfylls i enlighet med LIFE ansökan. Projektet ska slutredovisas.
Hållplatser samt vändplats för linje 137, Bjärred
Projektet är färdigställt och prognosen är en positiv avvikelse i förhållande till beslutad totalutgift. Skånetrafiken
har beviljat bidrag för 75 % av utgifterna.
Kommunala investeringar i anslutning till Alnarp station
Uppdaterad genomförande- och betalplan innebär lägre
utfall 2021.
Kommunala investeringar i anslutning till Flädie station
Uppdaterad genomförande- och betalplan innebär lägre
utfall 2021.
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bli ett tilltagande säkerhetshot som kan utnyttjas för att
göra samhället sårbart vilket behöver beaktas.
Regeringens utredning avseende producentansvaret
för förpackningar har publicerats. Förslaget innebär att
kommunerna ska få insamlingsansvar för förpackningarna tidigast från och med 1 januari 2024 och senast från 1
januari 2026. Beslut väntas komma innan sommaren år
2022. Förslaget avser fastighetsnära insamling. För villor
finns detta redan i Lomma kommun men insamling från
flerfamiljshus behöver lösas om förslaget träder i kraft
samt andra insamlingslösningar om detta anses behövas, till exempel drift av återvinningsstationer.

Driftredovisning
Bokslut
2019
Tekniska nämnden totalt
Intäkter
205 374
Kostnader
-275 172
Driftnetto
-69 798
Budgetavvikelse 18 789

Bokslut
2020
183 500
-266 751
-83 253
952

Bokslut
2021

Budget
2021

195 511 179 942
-279 308 -274 519
-83 797 -94 577
10 780

Skattefinansierad verksamhet
Intäkter
10 207
10 722
Kostnader
-87 490
-92 322
Driftnetto
-77 283
-81 600
Budgetavvikelse
6 001
2 646

10 919
-101 181
-90 262
2 142

Fastighetsverksamhet
Intäkter
189 800
Kostnader
-177 324
Driftnetto
12 476
Budgetavvikelse 15 499

181 383 170 983
-170 696 -168 876
10 688
2 107
8 581

169 595
-168 400
1 195
-1 126

Avgiftsfinansierad verksamhet
Intäkter
5 367
3 182
Kostnader
-10 358
-6 030
Driftnetto
-4 991
-2 848
Budgetavvikelse -2 711
-568

3 208
-7 431
-4 223
57

5 721
-98 125
-92 404

3 238
-7 518
-4 280

Verksamhetsmått
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Bokslut
Bokslut
Bokslut
2019
2020
2021
TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD				
Grönområden,skötselyta tusen kvm
4 944
4 940
4 864
Gator,skötselyta kvm
1 569
1 576
1 593
Gatubelysning,antal belysningspunkter
6 852
6 974
6 982
Drift och underhåll av grönytor, kr/kvm
3,00
3,07
3,57
Drift och underhåll av gator, kr/kvm
14,12
13,79
15,62
Drift och underhåll, kr/ljuspunkt
816
758
843
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Budget
2021
4 961
1 578
6 987
3,52
14,96
870

TEKNISK VERKSAMHET - FASTIGHETSVERKSAMHET				
Bruksarea (BRA) (1000-tal kvm)				
Yta totalt
140
132
136
136
Yta, ägda fastigheter inkl. bostadsrätter
118
112
113
113
Intäkter, kr/kvm*
1 229
1 285
1 263
1 257
Kostnader, kr/kvm
712
743
715
721
Kapitalkostnader, kr/kvm**
553
533
543
520
Underhåll				
Planerat underhåll, kr/kvm
42
48
47
50
Löpande underhåll, kr/kvm
82
79
77
68
Underhåll genom komponentinvesteringar, kr/kvm
45
41
45
45
Totalt underhåll, kr/kvm
169
168
169
163

* Exklusive realisationsvinster för försäljning av bostadsrätter				
** Utrangeringar/nedskrivningar, för bland annat kommunhuset, ingår

Miljö- och byggnadsnämnden
VERKSAMHET

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Invånare och företag är nöjda med den service som
bygglovsverksamheten erbjuder.
(Riktat mål från kommunfullmäktige till miljö- och
byggnadsnämnden)
• Målet är uppnått.
Målet följs upp via Sveriges kommuner och regioners
(SKR) insiktmätning som använder graderingen mycket
högt (80+), högt (70-80), godkänt (62-69), lågt (50-61)
samt mycket lågt (50 eller lägre). Nämnden strävar efter
att uppnå ett så högt värde som möjligt när det gäller
nöjdhet. Under året har kundnöjdheten inom nämndens
ansvarsområden fortsatt att öka i jämförelse med föregående år där både invånare och företagare i kommunen
är mer nöjda med den service som erbjuds. Resultatet
för företagare ligger år 2021 på index 69 och resultatet
för övriga invånare/sökande ligger på index 75. Det höga
resultatet gör att målet anses uppfyllt.
Under år 2021 började byggenheten erbjuda så kallade
expresslov till sökande i Lomma kommun. Expresslov
erbjöds på fredagar från mitten av mars till mitten av
juni, samt under hösten. Ett expresslov är ett bygglov
som kan sökas för enklare åtgärder, exempelvis uterum,
mindre tillbyggnader, fasadändringar och plank. Under
förutsättning att åtgärderna är planenliga och ansökan är
komplett lämnas beslut i ärendet samma dag. Den nya
satsningen på expresslov är ett led i nämndens arbete
med innovativ myndighetsutövning och god service till
kommuninvånarna. Tjänsten har varit mycket uppskattad
av såväl handläggare som sökande och tiderna har varit
fullbokade varje fredag. Arbetssättet har uppmärksammats i media i Skåne och även i andra delar av landet.
Vid sidan om arbetet med expresslov pågår ett ständigt
arbete med en tydlig och tidig dialog med sökande. En
sökande får under handläggningen besked från handläggare om sökt bygglov exempelvis strider mot gällande
regelverk och om det i så fall finns möjlighet att göra
förändringar. Om ett förslag till avslag avses att lyftas till
nämnden får de sökande alltid information om detta i
samband med dialog med handläggaren. Arbetssättet
innebär en ökad förståelse och en ökad nöjdhet vad det
gäller handläggningen av bygglov.

Under 2021 har tillsyns- och tillståndsansvaret gällande
tobak, receptfria läkemedel och alkohol flyttats från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden. Inför övertagandet har IT-system, rutiner och processer uppdaterats
och anpassats till miljö- och hälsoskyddsverksamhetens
arbete. Organisationsförändringen innebär även att en
halvtidstjänst flyttats och leder till att all tillsyn nu är samlad
under miljö- och byggnadsnämnden.

Bygglovsverksamhet

Under våren började bygglovsverksamheten erbjuda
expresslov till sökande i Lomma kommun. Expresslov
erbjöds på fredagar från mars till juni. Ett expresslov är ett
bygglov som kan sökas för åtgärder som exempelvis uterum, mindre tillbyggnader, fasadändringar och plank. Vid
ansökningar som är planenliga och kompletta kan beslut
i ärendet ges samma dag. Den nya satsningen är ett led i
nämndens arbete med innovativ myndighetsutövning och
en god service. Tjänsten har varit mycket uppskattad av
såväl handläggare som kommuninvånarna, tiderna har varit
fullbokade varje fredag. Arbetssättet uppmärksammas i
Skåne och även i andra delar av landet. Expresslov återupptogs även under hösten och kommer att fortsätta under
utvalda tidsperioder under 2022.
Under 2021 har tillsynsarbetet varit prioriterat. Tillsynsarbetet har genomgått en större förändring vad gäller
arbetssätt. Inom verksamheten har en medarbetare fått
rollen som tillsynssamordnare vilket inneburit att tillsynen
sker mer systematiskt och effektivare. Under året har fokus
för tillsynen varit ovårdade tomter samt olovligt boende.
Under året har även en strategi för tillsynen 2022 tagits
fram för att identifiera de områden som är i behov av
tillsyn. Detta innebär att förebyggande information kommer
att kunna skickas ut till berörda områden, så att rättelse kan
vidtas frivilligt innan ett tillsynsärende initieras. Strategin
finns i sin helhet i verksamhetens avdelningsplan.
Under året har digitalisering av detaljplaner påbörjats. En
mätningsingenjör projektanställdes under hösten för att
mäta in fastighetsgränser, då de digitala detaljplanerna ska
baseras på underlag som är av så hög kvalitet som möjligt.
Under november lanserades en permanent digital tjänst för
att rapportera in otrygga platser. Den hjälper kommunen
att samla in information och synpunkter från medborgare
på ett modernt och tillgängligt sätt. Genom att analysera
data kan mönster och samband upptäckas kopplade till
fysiska platser i Lomma kommun.
I slutet av året upphandlades ett nytt system som verksamheten kommer att använda, i samarbete med planeringsavdelningen, för att redovisa kommunens projekt i 3D och
på så sätt öka medborgardialogen. Systemet införs under
våren 2022.

Förtroendet för hur nämnden bedriver sitt tillsynsansvar
är högt bland företagare och medborgare.
• Målet är uppnått.
Varje år genomför SKR mätningen Insikt. Denna undersökning redovisar kundnöjdhet gällande bland annat
kompetens, rättssäkerhet, effektivitet, bemötande,
information och tillgänglighet. Alla områden är viktiga för att medborgare och företag ska kunna känna
förtroende för verksamheten och arbetet som bedrivs.
Mätningen använder graderingen mycket högt (80+),
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högt (70-80), godkänt (62-69), lågt (50-61) samt mycket
lågt (50 eller lägre). Nämnden strävar efter att uppnå ett
så högt värde som möjligt när det gäller nöjdhet. Vid en
sammanvägning av resultatet för verksamhetsområdena
livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd och bygg så får nämnden ett resultat på index 78, vilket ligger på gränsen till
ett mycket högt resultat. År 2020 var resultatet för helåret index 72 och år 2019 var resultatet index 59. En stor
ökning i kundnöjdhet har alltså skett de senaste två åren.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att företagare och medborgare idag har ett högt förtroende för
tillsynsverksamheten och att verksamheten upplevs som
serviceinriktad och proaktiv. Nämnden genomför den
tillsyn som bedöms vara prioriterad och som beslutas
inför varje verksamhetsår. Utöver att tillsyn genomförs
enligt plan prioriteras inkomna klagomål och tillsynsärenden från medborgare. Att inkomna klagomål hanteras skyndsamt och att de bedömningar som görs upplevs
som opartiska ökar förtroendet för tillsynsverksamheten
och visar att nämnden genomför sitt tillsynsuppdrag på
ett effektivt och rättssäkert sätt.

EKONOMI
Miljö- och byggnadsnämndens uppvisar för året ett utfall
i balans med budget.

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten
Utfallet för verksamheten är en positv budgetavvikelse
om 0,2 mnkr. Det positiva utfallet beror främst på lägre
personalkostnader då en tjänst varit vakant delar av året.

VERKSAMHSBERÄTTELSE

Livsmedelstillsyn
Även livsmedelstillsy
nen visar en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr. Verksamheten har tilldelats 0,2 mnkr i form av statliga medel
för att finansiera trängseltillsyn vilket är huvudsaklig
förklaring till överskottet.
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Alkohol-, Tobak-, Läkemedelstillstånd
Budgetavvikelsen för verksamheten är positiv och
uppgår till 0,2 mnkr. Verksamheten flyttades över från
socialnämnden i slutet av året vilket innebär att nu finns
samtlig tillsynsverksamhet organiserad under nämnden.

Bygglovsverksamhet

Bygglovverksamheten
Utfallet för bygglovsverksamheten är en negativ budgetavvikelse om 1,3 mnkr. Det negativa utfallet beror
huvudsakligen på ett par satsningar i form av automatisering samt digitala detaljplaner som varit kostnadsdrivande under året.
Intäkterna för verksamheten är 0,4 mnkr högre än budgeterat, i posten är sanktionsavgifter inkluderade.
Karta, mät, GIS
Utfallet för verksamheten är en negativ budgetavvikelse
om 0,3 mnkr. En satsning på digitalisering av detaljplaner inom ramen för ett projekt har drivit kostnader för

verksamheten under året. Intäkterna för verksamheten
är något högre än budgeterat.

Bostadsanpassning
Verksamhetens utfall är positivt mot budget med 1,0
mnkr. Under året har det varit färre anpassningsärende
än budgeterat, möjligtvis en pandemieffekt.

OMVÄRLD OCH FRAMTID
Ett nytt regelverk för bygglovslagstiftningen är under
utredning på nationell nivå. Någon exakt prognos för när
förslaget kan träda ikraft är i dagsläget inte satt och inte
heller hur slutförslaget kommer att se ut. I utredningen
finns bland annat en översyn över när lovplikt ska inträda
samt i vilken utsträckning som tillsyn ska tillämpas. Om
de förslag som utredningen syftar till verkställs kommer
det att innebära stora förändringar i verksamhetens
ansvar och i dagens arbetssätt.
Omvärlden är alltjämt påverkad av covid och länge detta
pågår vet vi inte. Pandemins eventuella upphörande alternativt kvarvarande påverkar byglovsverksamheten då
fler väljer att fortsätta sina byggprojekt. En lättnad från
pandemin kan dock innebära att medborgarna i större
utsträckning lägger tid och resurser på resor och annat
vilket skulle kunna innebära en nedgång i antal byggärenden.
Driftredovisning
Bokslut
Bokslut
2019
2020
Miljö- och byggnadsnämnden
Intäkter
7 850
8 010
Kostnader
-18 994
-20 022
Driftnetto
-11 144
-12 012
Budgetavvikelse
92
56
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet
Intäkter
1 806
2 110
Kostnader
-5 199
-4 954
Driftnetto
-3 393
-2 844
Budgetavvikelse
-227
446
Bygglovsverksamhet
Intäkter
6 044
Kostnader
-13 795
Driftnetto
-7 751
Budgetavvikelse
319

5 900
-15 068
-9 168
-390

Bokslut
2021

Budget
2021

7 634
6 835
-20 618 -19 848
-12 984 -13 013
29	 
2 162
1 800
-5 212
-5 434
-3 050
-3 634
584	 
5 471
-15 406
-9 934
-555

5 035
-14 414
-9 379

Verksamhetsmått
Bokslut
Bokslut
Bokslut
2019
2020
2021
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSVERKSAMHET				
Nettokostnad för myndighetsutövning miljö och hälsoskydd, kr/inv
104
108
123
Antal inkomna anmälningsärenden
69
90
100
Antal inkomna klagomålsärenden
21
28
25
Antal objekt miljöskydd
134
139
136
Antal objekt hälsoskydd
180
184
184
Antal objekt livsmedelstillsyn
137
145
150

Budget
2021
111
70
35
140
200
157

VERKSAMHSBERÄTTELSE

BYGGLOVVERKSAMHET				
Antal inkomna bygglovsansökningar
282
387
404
300
Antal ansökningar via e-tjänst
101
220
265
150
Antal OVK ärenden (obligatorisk ventilationskontroll)
149
122
93
158
Antal beslutade slutbesked
125
135
158
200
Antal inkomna ärenden olovligt byggande
21
30
32
25
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De kommunala bolagen
LOMMA SERVICEBOSTÄDER AB

VA SYD - KOMMUNALFÖRBUND

Lomma Servicebostäder AB (LSAB) är ett av Lomma
kommun helägt bostadsbolag med ändamålet att främja
boendet med anknytning till vård, omsorg och serviceverksamhet. Bolaget har haft en anställd under räkenskapsåret. Verkställande ledning sker på deltid medan
löpande bokföring och hyresadministration köps in från
Lomma kommun. Förvaltning av bolagets fastighetsbestånd sker i övrigt i samregi med Lomma kommun. Vid
årets slut uppgick antalet fastigheter som ägs av bolaget
till fyra stycken med cirka 152 lägenheter samt verksamhetslokaler om cirka 11.460 m2 (BRA).

VA SYD är ett politiskt styrt kommunalförbund. Medlemskommunerna är Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö.
Lomma kommuns andel är 4,6 %. VA SYD har sedan
hösten 2018 politiskt beslutade mål för att motverka
klimatförändringar och säkerställa kvalitet och leverans
till kunderna i medlemskommunerna.
Den 1 januari 2019 gick Lomma kommun med i VA SYD
vilket innebär att VA SYD servar ytterligare cirka 24 000
kunder, hanterar ännu 1 avloppsreningsverk, 5 tryckstegringsstationer, 41 pumpstationer, 593 brandposter
och knappt 5 800 servisventiler. Det tillkom även 198 km
huvudledningar för dricksvatten.

Ekonomi

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till-0,7
mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än budgeterat.
De löpande driftkostnaderna är 0,9 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror främst på ökade el- och värmekostnader samt reparations- och larmkostnader. Under året
har bolagets hyresgäst, Lomma kommun övertagit driften
av verksamheten i lokalerna, vilket påverkat reparationsoch larmkostnader. Underhållet har utförts med 3,0 mnkr
enligt budget. Räntekostnaderna och årets borgensavgift
avviker positivt från budget med 0,2 mnkr.
Bolagets låneskuld uppgår till 99,0 mnkr. Den genomsnittliga räntesatsen på bolagets lån uppgick vid årsskiftet
till 0,23 %.

EKONOMI

Investeringarna uppgår till 3,8 mnkr Huvuddelen av detta
belopp, 3,6 mnkr, avser investering i digital infrastruktur
avseende wifi i samtliga bolagets fastigheter. Förberedelser har också gjorts för att hyresgästerna ska få tillgång till
ett öppet stadsnät. Vidare har investering i ventilationsanläggning på Gamla Jonasgården genomförts med 0,2
mnkr.

Personalkostnader ligger i nivå med budget för året.
Bland övriga kostnader är de största posterna kostnader
för inköp av vatten, kostnader för transport och rening
av avloppsvatten i Malmö (Sjölunda avloppsreningsverk)
samt fastighetskostnader. Övriga kostnader har en positiv
budgetavvikelse för året med 4,6 mnkr. Detta beror främst
på lägre kostnader för reparation och underhåll av ledningar på grund av färre och mindre kostsamma läckor.
Avskrivningar avviker negativt mot budget med 0,4 mnkr.
Investeringsgraden är 75 % och mäts som investeringsutfall/investeringsbudget.
Finansnetto uppgår till-0,7 mnkr för året vilket är i nivå
med budget.

VERKSAMHSBERÄTTELSE

Framtid
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Lomma kommun har som mål att fortsatt ge LSAB i uppdrag att tillhandahålla bostäder och lokaler med anknytning till vård, omsorg och serviceverksamhet.
Nyckeltal
			
Nettomsättning, mnkr			
Resultat efter finansiella poster, mnkr		
Kassalikviditet, %			
Soliditet, %			

2021
15,4
-0,7
17,4
12,7

2020
15,4
-0,2
22,7
12,5

Lomma kommuns VA kollektiv redovisar ett överskott för
året uppgående till 6,3 mnkr jämfört med ett budgeterat
underskott på 0,8 mnkr.
Intäkterna består till största delen av VA-avgifter, som utgörs av brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Lomma
kommun genomförde en höjning av brukningsavgifterna
med 2,5 % inför 2021, vilket motsvarar ca 1,2 mnkr i
ökning jämfört med 2020. Dessutom har intäkterna ökat
på grund av en högre debiterad vattenvolym jämfört med
fjolåret. Brukningsavgifterna överstiger årets budget med
2,3 mnkr. Övriga intäkter har en positiv budgetavvikelse
för året med 0,5 mnkr.

Framtid

Under hösten påbörjades arbetet med att titta över organisationen i sin helhet för att bygga en VA- och avfallsorganisation för nästkommande generation och se till att
vi har rätt kompetenser. VA SYD ska vara en arbetsgivare
man både vill jobba för och stanna kvar hos. När VA SYD
startade 2008 med knappt 150 medarbetare och två
kommuner var uppdraget av mer förvaltande karaktär.
Bland annat var investeringsbudgeten en knapp tiondel
av vad den är idag.

Sedan dess har det hänt otroligt mycket med anledning
av ökade krav. Det handlar om lagstiftning, snabbväxande befolkning och ett klimat som har förändrats i
en takt som få kunde förutse 2008. Att regionalisera
organisationen var ju helt rätt tänkt, nu är dock uppdraget så stort och komplext att strukturen måste ses över
för VA SYD. Detta för att matcha krav, förväntningar och
det gemensamma arbete som utförs i samverkan med
medlemskommunerna.

AB MALMÖREGIONENS AVLOPP
Bolaget äger och driver anläggningar för avledande av
avloppsvatten från Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lomma till
Malmö stads avloppsreningsverk Sjölunda. Bolaget har
inga anställda.
Årets viktigaste händelser är:
Diskussionen om en ökad flödeskapacitet i ABMA:s system kommer att integrerats i VA SYD:s projekt HAR, där
den planerade överföringsledningen mellan Lund och
Malmö utgör en viktig del och där en avgörande fråga
avser Lunds engagemang i projektet.
Arbetet med en avveckling av ABMA. Planen har godkänts av komunfullmäktige i Lomma- och Burlövs kommun och av VA SYD, Staffanstorps kommun har inte tagit

upp ärendet eftersom man ännu inte kommit överens
om ett driftavtal med VA SYD.
Arbetet med att lösa en kvarstående konflikt med Trafik
verket om omläggningen av ABMA:s ledning genom
Åkarp har fortsatt under året.

Ekonomi

Bolagets omsättning 2021 uppgick till 15,0 mnkr, vilket
ligger på samma nivå som år 2020. Avloppsvattenflödet
var 6 % högre än under 2020. 84 % av kostnaderna avsåg
ersättning till VA SYD för avloppsvattenreningen, 7 %
avsåg fasta kostnader och 9 % avsåg övriga rörliga kostnader. Bolaget har inte arbetat med nyckeltal.

Framtid

För att lösa den pågående konflikten med Trafikverket avseende omläggningen av ABMA:s ledning genom Åkarp,
har diskussioner förts med Trafikverkets projektledning.
En oberoende expertgrupp har skapats för att gå igenom
vad som levererats och om detta överensstämmer med
det som avtalats.
ABMA:s ägare har gett styrelsen i uppdrag att ta fram en
plan för hur ABMA skulle kunna avvecklas. Avgörande är
en överenskommelse om ett driftavtal mellan VA SYD och
Staffanstorp om avledningen av avloppsvattnet från Hjärup.

Koncernbolagens resultaträkning 									

mnkr

VA-SYD (4,6 %)

ABMA (40 %)

Utfall
Utfall
Utfall
Utfall
Utfall
2020
2021
2020
2021
2020
Intäkter
15,3
15,3
48,4
49,4
6,0
Kostnader
-9,6
-10,2
-41,1
-40,4
-5,6
Avskrivningar
-5,3
-5,3
-6,8
-8,3
-0,4
Årets rörelseresultat
0,4
-0,2
0,4
0,7
0,0
Finansiella intäkter	 		
0,2	 	 	
Finansiella kostnader
-0,6
-0,5
-0,6
-0,7	 	
Resultat efter finansiella poster
-0,2
-0,7
0,0
0,0
0,0
Bokslutsdisp.
0,3
0,7	 		 	
Skatt	 		
0,0	 		
Årets resultat
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

Utfall
2021
6,0
-5,6
-0,4
0,0

0,0

0,0
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Ordlista/förkortningar
Begrepp

Förkortningar

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

ABMA: AB Malmöregionens avlopp

Eget kapital: Är skillnaden mellan skulder/avsättningar

och tillgångar.

Finansiella intäkter: Intäkter som kommer från

placerade medel, till exempel ränta på bankkonto och
intäkter genererade av pensionsförvaltningen.

Finansiella kostnader: Består främst av kostnader

som kommer från upplåning och kostnader i
pensionsförvaltningen.

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

kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Kapitalkostnader: Består av två olika delar, avskrivningar

och intern ränta.

Kassaflödesanalys: Beskriver hur likvida medel
förändrats under året genom den löpande
verksamheten, investeringsverksamheten och
finansieringsverksamheten.
Kortfristiga skulder respektive fordringar: är sådana

som förfaller under det närmaste året.

Långfristiga skulder respektive fordringar: är sådana

VERKSAMHSBERÄTTELSE

som förfaller efter mer än ett år.
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Rörelsekapital: Den del av eget kapital som med kort
varsel kan användas. Består av omsättningstillgångar
minus kortfristiga skulder.
Skattekraft: Visar kommuninvånarens beskattningsbara
inkomst i relation till genomsnittet för riket. Siffran för
bokslutsåret 2021 är en prognos.
Soliditet: Visar hur stor del av tillgångarna som
finansierats med eget kapital och visar om det finns
beredskap för framtida resultatförsämringar, det vill säga
den långsiktiga betalningsförmågan. Beräknas genom att
dividera justerat eget kapital med summa tillgångar.

LASS: Lagen om assistansersättning
LSAB: Lomma servicebostäder AB
LSS: Lagen om särskilt stöd och service till vissa
funktionshindrade
SCB: Statistiska centralbyrån
SKR: Sveriges kommuner och regioner
SSSV: Samverkan Skåne Sydväst
BBIC: Barnens behov i centrum

Hamngatan 3, 234 81 LOMMA
lomma.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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Revisionsberättelse samt granskning av årsredovisning 2021
Ärendebeskrivning
Revisionen har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år 2022
och genom utsedd lekmannarevisor även verksamheten i Lomma Servicebostäder AB.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Beslutsunderlag
- Revisionsberättelse för år 2022 daterad 2022-04-04, inklusive bilagor
- Granskning av årsbokslut, daterad 2021-04-04
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förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
- Revisionen tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2021 godkänns. Den är
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- Föreliggande revisionsberättelse överlämnas till kommunfullmäktige.
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Lomma kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

1

Bakgrund
Vi har av Lomma kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

1.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i
enlighet med lag och god redovisningssed i kommuner och regioner. Resultatet av vår
granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.2

Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
• God redovisningssed definierad av Rådet för kommunal redovisning (RKR)

1.3

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev 2. Detta innebär att
granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision
(ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa
krav varit uppfyllda.
Granskningen av årsredovisningen omfattar:
•
•
•
•
•
•
•

1
2

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Drift- och investeringsredovisning
Sammanställda räkenskaper

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
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2

Lomma kommun
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Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
• Intervjuer med berörda tjänstemän
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
•
•

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag.
Översiktlig analys av övriga poster.

2

Resultat av granskningen

2.1

Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 §
LKBR).
RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse väsentligen uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.

2.2

Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet redovisningsprinciper att årsredovisningen är
upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationerna från RKR.
Kommunen upplyser om att för 2021 har förändring genomförts avseende redovisning
av gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag från privata aktörer så att RKR R2
numera tillämpas fullt ut. Justering av ingående eget kapital har genomförts och 2020
års jämförelsesiffror i årsredovisningen har justerats.
Vår bedömning är att kommunen efterlever RKR:s rekommendationer.

2.3

Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav
i LKBR och KL.
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Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 65,8 mnkr. Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om 10 mnkr samt orealiserade vinster i värdepapper om
36,8 mnkr varvid årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 19 mnkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Resultatutjämningsreserv (RUR) uppgår till 61,4 mnkr efter 2021 års avsättning som
föreslås vara 3,2 mnkr.
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms uppfyllt.

2.4

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i
sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 10
kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses
som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas
ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
I den av kommunfullmäktige fastställda flerårsstrategin för åren 2019–2023 framgår att
god ekonomisk hushållning uppnås genom kommunfullmäktiges fastställda finansiella
och riktade mål. De riktade målen är verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning.
I vår översiktliga granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande. Vi noterar dock att måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen
är relativt låg.
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, det vill säga kommunen och dess kommunala
koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte
omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.
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2.4.1

Finansiella mål
De finansiella målen är:
•

Årets resultat (balanskravsresultat) ska åtminstone uppgå till två procent år
2021-2024 av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Utfallet för 2021 är 1 %, vilket innebär att målet inte har uppnåtts.
•

Soliditeten (inklusive ansvarsförbindelsen) ska minst uppgå till 38 %.

Utfallet är 49,6 %, vilket innebär att målet har uppnåtts.
•

Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med egna medel (avskrivningar +
resultat).

Utfallet är 72 % vilket innebär att målet har uppnåtts.
•

Årets investeringar i förhållande till verksamhetens nettokostnader ska högst
uppgå till 15 %.

Utfallet är 11,4 %, vilket innebär att målet har uppnåtts.

2.4.2

Verksamhetsmål
Verksamhetsmålen består av riktade mål och nämndsmål, där de riktade målen, tillsammans med de finansiella målen, är viktiga i bedömningen för god ekonomisk hushållning. De riktade målen är en direkt beställning från kommunfullmäktige till respektive ansvarig nämnd. Nämndsmålen har tagits fram av nämnderna själva.
Det finns sex riktade mål till en eller flera nämnder varav fyra är uppfyllda och två inte
är uppfyllda.

2.4.3

Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning
Styrelsens samlade bedömning är att kommunen till största del uppnådde en god ekonomisk hushållning för 2021.

2.5

Resultatet
Årets resultat uppgår till 65,8 mnkr vilket är 31,8 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 34 mnkr.
Budgetavvikelser för kommunens verksamheter avser främst de finansiella intäkterna
som totalt är 63,8 mnkr högre än budget. Det beror framför allt på orealiserade vinster i
värdepapper om 36,8 mnkr, realiserade vinster i värdepapper om 14,6 mnkr samt reavinst vid försäljning av bostadsrätter om 10 mnkr.
Totalt sett har nämndernas verksamheter resulterat i ett budgetöverskott om 13,9 mnkr
där de största överskotten finns i barn- och utbildningsnämnden, 18,8 mnkr samt tekniska nämnden, 10,8 mnkr. Det största budgetunderskottet finns i socialnämnden, 14,6 mnkr.
Årets resultat för kommunkoncernen uppgår till 65,8 mnkr. Det finns ingen budget på
koncernnivå att göra jämförelser mot.
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
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2.6

Balansräkning

2.6.1

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Årets förändring av mark, byggnader och tekniska anläggningar uppgår till 76,3 och de
avsevärt största pågående projekten under året är Bjärehovskolan och Alléskolan.

2.6.2

Byte av redovisningsprincip
Under året har Lomma kommun ändrat redovisningsprincip så att den numera följer
RKR R2 fullt ut och intäktsför gatukostnadsersättningar när åtagandet fullföljts. Tidigare
har kommunen redovisat dessa som långfristig skuld. Det har resulterat i att även jämförelsesiffrorna för 2020 har justerats i årets årsredovisning. Förändringen har inneburit
att ingående kapital justerats med 86,4 mnkr.

2.7

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.
Den tillämpade modellen överensstämmer med RKR R13 och vi bedömer att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8

Driftsredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftsredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten.
Enligt RKR R14 Drifts- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot
årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfylller kraven i enlighet med lagstiftningen.

2.9

Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av
kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 ska utfallet kunna stämmas av mot fullmäktiges budget och plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen även
ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning
till.
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen
uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.

2.10

Sammanställd redovisning
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala koncernföretagens resultaträkningar,
balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.
© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primärkommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i årsredovisningens koncernstruktur:
•

Lomma Servicebostäder AB 100%

•

VA Syd 4,6 %

•

AB Malmöregionens Avlopp 40 %

Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.

2.11

Sammanfattning och slutsatser
Lomma kommuns samlade bedömning är att kommunen till största del uppnådde en
god ekonomisk hushållning för 2021. Vi noterar att de finansiella målen i huvudsak är
uppfyllda men att två av de riktade målen inte är uppfyllda varför vi delar kommunens
bedömning.
Grundat på vår granskning har det inte framkommit omständigheter som ger oss anledning att anse att resultat- och balansräkningarna inte är upprättade i enlighet med lag
om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.
Med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som anges i stycke 1.3 ovan, har det inte framkommit omständigheter som
ger oss anledning att anse att årsredovisningen innehåller några väsentliga felaktig-heter.
KPMG AB

Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.
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Lekmannarevisorn
i Lomma Servicebostäder AB,
Lomma kommun

2022-03-07

Till årsstämman i Lomma
Servicebostäder AB
organisationsnummer 556537–7339
Till fullmäktige i Lomma kommun

Granskningsrapport för år 2021
Jag, av fullmäktige i Lomma kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat
Lomma Servicebostäder AB:s verksamhet.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorn.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt
utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för
att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Av genomförd grundläggande granskning 2021, framgår att Lomma
Servicebostäder AB har upprättat strategiska mål inom ramen för
verksamhetsplanen för 2022, vilket är i linje med bolagets ägardirektiv. Vidare
har ett avtal upprättats mellan Lomma Servicebostäder AB och Lomma kommun
gällande köp av förvaltningstjänster. Bolaget har således beaktat de
rekommendationer som framkom i 2020 års granskning. Vi gör dock
bedömningen att bolagets arbete med intern kontroll fortsatt utgör ett
utvecklingsområde.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Jag bedömer att bolagets interna kontroll inte har varit fullt tillräcklig.
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Jag åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Lomma 2022-03-07
Underskrift

Lars-Erik Larsson
Lekmannarevisor

Bilagor:
Till granskningsrapporten hör bilagan ”Lekmannarevision 2021 - Lomma
Servicebostäder AB”
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Lekmannarevision 2021
Lomma Servicebostäder AB
2022-02-16

Bakgrund, syfte och metod
Bakgrund

Syfte och revisionsfrågor

Lekmannarevisorer i kommunala bolag har till uppdrag att granska
huruvida verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och huruvida bolagets
interna kontroll är tillräcklig. Uppdraget regleras i aktiebolagslagen
kapitel 10 och kommunallagens kapitel 9. Syftet med granskningen
är att ge lekmannarevisorerna underlag för sin bedömning.

Syftet med granskningen är att genomföra en grundläggande
granskning av LSAB utifrån nedanstående revisionsfrågor.

På Lomma kommuns hemsida beskrivs att föremålet för Lomma
Servicebostäder AB:s (LSAB) verksamhet är att förvärva, äga,
bebygga och förvalta fastigheter med bostäder m.m. med anknytning
till vård, omsorg och serviceverksamhet. I LSAB:s bolagsordning
framgår att ändamålet med bolagets verksamhet är att, med
iakttagande av de kommunala självkostnads- och
likställighetsprinciperna, tillgodose del av socialnämndens behov av
boende med anknytning till vård och omsorg.

- Vilka är de huvudsakliga väsentliga händelserna för bolaget
2021?
- Vilka är bolagets utmaningar och risker inför 2022?
Inom ramen för granskningen ingår även en uppföljning av
lekmannarevisionen 2020.

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning och
intervjuer med bolagets VD samt styrelsens presidium.
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Väsentliga händelser 2021
Revisionsfrågor 2021

Intervjuanteckningar

En av de huvudsakliga väsentliga händelserna under 2021 har varit att steg 1 av projektet kring wifianslutningen för LSAB:s samtliga fastigheter har färdigställts. Detta medför exempelvis att ansvarig
sjuksköterska lättare kan skriva ut läkemedel. Steg 2 i projektet är att de boende ska få tillgång till wifi,
vilket beräknas vara klart till februari 2022. Ett samarbete med Kraftringen har bedrivits kring steg 2.
Totalt har 3,5 mnkr investerats i projektet, vilket är inom ramen för budgeten.
Vilka är de huvudsakliga väsentliga
händelserna för bolaget 2021?

LSAB:s underhållskostnader har enligt uppgift varit höga under 2021, 3 mnkr, vilket uppges vara ett
medvetet val i syfte att hålla fastigheterna i ett gott skick. Planen inför 2022 är att investera ytterligare
3,2 mnkr i underhållet av fastigheterna. Etapp 3 på projektet avseende Jonasgårdens tak kommer
genomföras under 2022, på 1,5 mnkr, vilket utgör den största enskilda investeringen. Vidare kommer
fokus ligga på målning av ytor och lägenhetsunderhåll.
I samband med kommunens övertagande av särskilt boende ser LSAB ett ökat behov gällande
personallokaler/omklädningsrum, som kommer kräva vissa investeringar framöver.
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Utmaningar och risker inför 2022
Revisionsfrågor 2021

Intervjuanteckningar

Vilka är bolagets utmaningar och risker inför
2022?

Enligt styrelsens ordförande har styrelsen inte spekulerat i risker inför 2022. Eftersom räntan har varit
låg har LSAB enligt uppgift inte behövt planera för hyresändringar. Låneskulden ligger enligt uppgift
på 99 mnkr och LSAB har som ambition att amortera under 2022, i syfte att minska räntekostnaderna
och borgensavgiften till kommunen. Under 2022 förfaller tre lån, på totalt 29 mnkr, och snitträntan
ligger på 0,24 %.
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Uppföljning
Iakttagelser 2020

Uppföljningsfrågor

Intervjuanteckningar

Vi kan konstatera att det saknas
ett avtal mellan Lomma kommun
och Lomma Servicebostäder AB
som reglerar de tjänster
avseende
Har ett avtal upprättats under
fastighetsförvaltning/skötsel,
ekonomiadministration, HR2021?
administration, upphandling och
IT-säkerhet som bolaget köper av
kommunen. Sådant avtal bör
utifrån ett internkontrollperspektiv
upprättas.

Vid sammanträdet 2021-04-30 gav styrelsen VD:n i uppdrag att företräda
bolaget i förhandlingarna med Lomma kommun gällande upprättande av avtal
mellan tekniska nämnden och bolaget rörande köp av förvaltningstjänster.
Under hösten 2021 har avtalet med Lomma kommun avseende den
ekonomiska och tekniska förvaltningen av fastigheterna formaliserats. LSAB:s
styrelse godkände enligt uppgift avtalet på styrelsemötet i december 2021. Av
avtalet framgår bland annat omfattning och mål för uppdraget, priser och hur
samverkan ska ske. Avtalet gäller från 2022-01-01 till 2026-12-31.

Vi kan konstatera att bolagets
bolagsordning och ägardirektiv
inte har reviderats sedan 2013.

Bolagsordningen och ägardirektivet har inte reviderats under 2021. Däremot
blir styrelsens ordförande kallad till kommunstyrelsens arbetsutskott en gång
per år i syfte att informera om bolaget. Ordförande uppger att särskild dialog
kring bolagsordningen och ägardirektivet inte har skett under 2021.

Har bolagsordningen och
ägardirektivet reviderats under
2021?
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Uppföljning (forts.)
Uppföljningsfrågor

Intervjuanteckningar

Vidare kan vi konstatera att det i
bolagets verksamhetsplaner för
2020 och 2021 saknas
strategiska mål för de tre
närmsta räkenskapsåren, vilket
enligt bolagets ägardirektiv ska
finnas.

Har strategiska mål för de tre
närmsta räkenskapsåren
framarbetats till vht-planen
2022?

LSAB:s verksamhetsplan har anpassats med mål för 2022 (daterad 2021-1209). Ett av målen är att LSAB i samarbete med Lomma kommuns tekniska
chef ska framarbeta en långsiktig underhållsplan för samtliga fastigheter
under 2022. Det andra målet avser att LSAB i investeringar och underhåll av
fastigheterna ska beakta möjligheterna att vidta energibesparande och
klimatvänliga åtgärder i anläggningarna. Det finns enligt uppgift inga konkreta
aktiviteter kopplade till målet kring energibesparande och klimatvänliga
åtgärder. Enligt VD:n ingår LSAB vanligtvis i kommunens upphandlingar och
ramavtal.

Affärsplan eller annan
konkretisering av ägardirektivet
har inte utarbetats för 2020 eller
2021.

Har ägardirektivet på något sätt
konkretiserats, exempelvis i en
affärsplan?

Sedan den tidigare genomförda granskningen har målen i ägardirektivet inte
konkretiserats utöver de mål som finns angivna i verksamhetsplanen. Utifrån
att bolaget har ett förvaltande uppdrag ser de intervjuade inget behov av att
konkretisera ägardirektivet ytterligare.

Iakttagelser 2020
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Uppföljning (forts.)
Iakttagelser 2020

Uppföljningsfrågor

Bolaget har inte uppdaterat
Har dokumentet avseende
dokumentet avseende system för system för intern kontroll
intern kontroll sedan 2012.
uppdaterats under 2021?

Intervjuanteckningar

Dokumentet avseende system för intern kontroll har inte uppdaterats under
2021. De intervjuade uppger att detta utgör ett utvecklingsområde framöver.
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Sammanfattande bedömning
Vi ser positivt på det avtal som upprättats mellan LSAB och Lomma kommun
gällande köp av förvaltningstjänster. Vidare kan vi konstatera att LSAB har upprättat
strategiska mål inom ramen för verksamhetsplanen för 2022, vilket är i linje med
bolagets ägardirektiv. Ett av målen är att LSAB i samarbete med Lomma kommuns
tekniska chef ska framarbeta en långsiktig underhållsplan för samtliga fastigheter
under 2022, vilket är i linje med bedömningarna från tidigare genomförd granskning
2020.
Vi noterar dock att LSAB:s dokument avseende system för intern kontroll inte har
reviderats sedan den senaste genomförda granskningen inom ramen för
lekmannarevisionen 2020.

Frida Starbrant
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Lekmannarevisorer i
Kraftringen AB
Till årsstämman i Kraftringen AB
Org nr 556527-9758

Granskningsrapport för år 2021

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten bedrivits enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunernas revisionsreglemente samt utifrån av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Genomförd granskning har upptagits i granskningsredogörelse vilken överlämnats till
styrelsen.
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Den 16 / 3 2021

_______________________
Lars Trägen
Lunds kommun

____________________________
Kenneth Jönsson
Eslövs kommun

_______________________
Remco Andersson
Lomma kommun

____________________________
Göran Andersson
Hörby kommun

Penneo dokumentnyckel: 4GDE5-EMAWX-FSXYK-T36NX-C5E7E-BV4U4

Vi utsedda lekmannarevisorer från Eslövs Kommun, Hörby kommun, Lomma kommun
och Lunds kommun har granskat Kraftringen AB:s verksamhet.

Bilaga till granskningsrapport för Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB

Lekmannarevisorer i
Kraftringen AB
Lekmannarevisorer i
Kraftringen Energi AB (publ)
Styrelsen för
Kraftringen AB
Styrelsen för
Kraftringen Energi AB (publ)

Lekmannarevisorernas uppdrag
Lekmannarevisorns arbete regleras i Aktiebolagslagens (ABL) 10 kap. Lekmannarevisorn
skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall
vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.
De förtroendevalda revisorernas uppgifter regleras i Kommunallagens 12 kap 1 §. Här anges
att revisorerna årligen granskar, i den omfattning som följer av god revisionssed, all den
verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområden. De granskar på samma
sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 10 kap. 3-5 §§,
även verksamheten i de företagen. Samordnad revision mellan kommunen och dess företag
är således ett av redskapen för ägarens kontroll och uppföljning och därmed en del i en aktiv
ägarstyrning.
Lekmannarevisorerna har i sin granskning biträtts av certifierad kommunal revisor från EY.
Nedan redogörs för det arbete som vi bedrivit under 2021 när det gäller vårt
ställningstagande som redovisas i granskningsrapporten.

Planering
Enligt ABL 10 kap. är det angeläget att revisorerna och lekmannarevisorerna tar till vara
varandras erfarenheter och kunskaper. Under 2021 har därför lekmannarevisorer, certifierad
kommunal revisor och auktoriserad revisor sammanträffat med företrädare för
revisionsutskottet för att diskutera revisorernas planering av granskningar, bolagets
utveckling samt aktuella frågor. Lekmannarevisorerna har i sin granskning haft möjlighet att
få svar på de frågor som ställts kring bolagets verksamhet. Vi har också tagit del av den
ingående granskning av den interna kontrollen som genomförts av de auktoriserade
revisorerna.
Risk- och väsentlighetsanalys
Under 2019 initierade lekmannarevisorerna ett internt arbete med att ta fram en risk- och
väsentlighetsanalys. Arbetet under 2021 har grundat sig i risk- och väsentlighetsanalysen.
Revisionsplanen innehåller identifierade riskområden inom ramen för bolagets
internkontrollprocess, övergripande riskområden, tidigare genomförda granskningar och
relevanta granskningsinsatser.
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Granskningsredogörelse 2021

Bilaga till granskningsrapport för Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB

Genomförd granskning

I granskningen identifieras förbättringsområden vilket bland annat är att, även om övningar
och utbildningar genomförs, saknas det en dokumenterad övnings- och utbildningsplan som
omfattar krisledningsorganisationen och storstörningsorganisationen, vilket ska upprättas
enligt Kraftringens övergripande krisplan. Vi noterade att det har genomförts muntliga
utvärderingar och i ett fall en enkätundersökning efter övningar. Det saknades dock
dokumenterade utvärderingar efter genomförda utbildningar och vid vissa incidenter som
visar vilka åtgärder som upprättats. Vi bedömde även att utvärderingar av övningar för
krisledningsorganisationen bör dokumenteras i syfte att kunna följa upp identifierade
förbättringsområden. Vidare kunde vi konstatera att det, i vissa fall, saknas dokumentation av
genomförda åtgärder. Detta avser avdelningen för Digital utveckling som arbetar med ett
externt bolag för att skydda bolaget från dataintrång. De åtgärder som vidtas tillsammans
med det externa bolaget dokumenteras av det externa bolaget medan det saknades en
logg för åtgärder som avdelningen vidtagit på egen hand. Enligt vår bedömning vore det
fördelaktigt om avdelningen för Digital utveckling upprättade en intern logg över de åtgärder
de själva har vidtagit.

Lekmannarevisorernas bedömning redovisas i granskningsrapport
Resultatet av den samordnade revisionen tar sig uttryck i den revisionsberättelse som
lämnas till fullmäktige av revisorerna avseende kommunens samlade verksamhet. Som
bilaga till revisionsberättelsen ingår lekmannarevisorernas granskningsrapport av
krisberedskapsarbetet. I granskningsrapporten redovisas vår bedömning om styrelsen har ett
ändamålsenligt krisberedskapsarbete.
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Granskning av krisberedskapsarbetet
Vår sammanfattande bedömning är att styrelsen i stort säkerställt ett ändamålsenligt
krisberedskapsarbete. Vi grundade vår bedömning på att bolaget har en organisation
för krisberedskap och hantering av storstörningar. Det finns upprättade styrdokument
för krisberedskapsarbetet och arbetet vid kris samt risk- och sårbarhetsanalyser/riskanalyser
som ligger till grund för arbetet och åtgärder utifrån risker i bolaget.
Krisledningsorganisationen på Kraftringen samt storstörningsorganisationen som återfinns i
dotterbolaget Kraftringen Nät AB övas kontinuerligt på krishantering/hantering av
storstörning. Vi bedömde även att styrelsen genomför en tillräcklig uppföljning av bolagets
krisberedskapsarbete.

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Kraftringen AB, org.nr 556527-9758

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
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Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Kraftringen AB för räkenskapsåret 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag
och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Kraftringen AB för räkenskapsåret 2021
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Malmö den

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Ernst & Young AB

Peter Gunnarsson
Auktoriserad revisor

Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.

2 (2)

Lekmannarevisorer i
Kraftringen Energi AB (publ)
Till årsstämman i Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Granskningsrapport för år 2021

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten bedrivits enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunernas revisionsreglemente samt utifrån av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Genomförd granskning har upptagits i granskningsredogörelse vilken överlämnats till
styrelsen.
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Den

16/3

2021

_______________________
Lars Trägen
Lunds kommun

____________________________
Kenneth Jönsson
Eslövs kommun

_______________________
Remco Andersson
Lomma kommun

____________________________
Göran Andersson
Hörby kommun
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Vi utsedda lekmannarevisorer från Eslövs Kommun, Hörby kommun, Lomma kommun
och Lunds kommun har granskat Kraftringen Energi AB:s verksamhet.

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Kraftringen Energi AB (publ), org.nr 556100-9852

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
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Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Kraftringen Energi AB (publ) för räkenskapsåret 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag
och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Kraftringen Energi AB (publ) för
räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Malmö den

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Ernst & Young AB

Peter Gunnarsson
Auktoriserad revisor

Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM

2022-03-04

KF presidium § 1

KS KF/2022:24 - 042

Granskning av revisionens räkenskaper och förvaltning för år 2021
Ärendebeskrivning
Enligt reglemente för Lomma kommuns revisorer, § 12, ska kommunfullmäktiges
presidium granska revisorernas räkenskaper och förvaltning.
Revisorerna överlämnar revisionens ekonomiska resultat för år 2021 till
kommunfullmäktiges presidium.
Beslutsunderlag
- Protokoll från revisionens sammanträde 2022-02-28 § 2
Kommunfullmäktiges presidium beslutar följande:
- Kommunfullmäktiges presidium tillstyrker bilagd redovisning av revisionens
ekonomiska resultat och förvaltning för år 2021.
./.

Bilaga.
________________________________
Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerare
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

s. 3 (4)
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1 Årets händelser av väsentlig betydelse
Revisionens uppdrag är ytterst att pröva ansvarsutövandet och uttala sig om detta till
fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. Granskningen har bedrivits i enlighet med
fastställt revisionsreglemente, God Revisionssed samt utifrån upprättad revisionsplan för 2021.
En viktig och grundläggande del i revisionsprocessen är planeringen av revisionsinsatserna. En
risk- och väsentlighetsanalys har genomförts som ligger till grund för revisionsplanen.
Resultatet av revisorernas granskningar framgår av revisionsrapporter samt revisorernas
redogörelse för år 2021 som kommer att bifogas revisionsberättelsen. Utöver grundläggande
granskning, granskning av årsbokslut/årsredovisning och granskning av delårsbokslut har
revisionen under 2021 genomfört två fördjupade granskningar:
-

Granskning av kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete inom
kommunledningskontoret
Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor

Revisorerna har under 2021 haft KPMG AB som sakkunniga biträden.

2 Covid 19 – Coronavirus
Till följd av pandemin hade revisionen enbart genomfört tre fysiska sammanträden under
2021. Övriga sammanträden och utbildningar har genomförts digitalt över Team.

3 Ekonomi
UTFALL 2021
Tkr
Intäkt

Budget

UTFALL 2020

Utfall

Avvikelse

Fg helår

0

0

0

0

Kostnad

-962

-950

12

-956

Driftnetto

-962

-950

12

-956

4 Framtid
Under 2022 kommer grundläggande granskning, granskning av årsbokslut/årsredovisning,
granskning av delårsbokslut och en fördjupad granskningar genomföras i linje med
revisionsplanen för 2022. Utöver detta kommer uppföljning av tidigare genomförd granskning
av investeringsprocessen att genomföras. Vidare planerar revisionen att löpande bjuda in
förtroendevalda och tjänstepersoner till revisionens sammanträden för dialog.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM

s. 3 (3)

2022-04-06

KF presidium § 3

KS KF/2022:24 - 042

Granskning av revisionens räkenskaper och förvaltning för år 2021
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2022-03-30, § 31, beslutat att överlämna årsredovisningen för år
2021 till revisionen och kommunfullmäktige.
Revisionen beslutade 2022-04-04, § 3, att tillstyrka att styrelsen och övriga nämnder
samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Vidare beslutade
revisionen att tillstyrka att kommunens årsredovisning godkänns. I sitt beslut
konstaterar revisionen att den är upprättad i enlighet med kommunala
redovisningslagen. Revisionen beslutade slutligen att överlämna revisionsberättelsen till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
- Protokoll från revisionen 2022-04-04 § 3
- Revisionsberättelse för år 2021 daterad 2022-04-04, inklusive bilagor
- Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31, daterad 2022-04-04
Årsredovisning för Lomma kommun 2021
Kommunfullmäktiges presidium beslutar följande:
- Kommunfullmäktiges presidium konstaterar att revisorerna inte har framfört någon
anmärkning i revisionsberättelsen och inte heller avstyrkt ansvarsfrihet, varför det
inte är aktuellt för kommunfullmäktiges presidium att inhämta förklaringar.
-

Kommunfullmäktiges presidium konstaterar att presidiet efter genomförd granskning
inte finner någon anledning att föreslå kommunfullmäktige att rikta egna
anmärkningar.

-

Kommunfullmäktiges presidium är enigt om att lämna följande förslag till beslut i
ansvarsfrågan respektive till beslutsmotivering:
”Styrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet. Styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.”

________________________________
Sändlista
Kommunfullmäktige
Justerare
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2022-04-21
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Sammanträdesdatum
2022-03-30

KS § 32

KS KF/2022:52

Miljöbokslut 2021 för Lomma kommun

Ärendebeskrivning
Ett miljöbokslut har sammanställts för 2021. Tidigare har denna sammanställning ingått i
kommunens övergripande årsredovisning. I takt med att miljöfrågorna på lokal nivå får större och
större betydelse och kommunernas ansvarsområden har ökat i omfång så ökar också betydelsen av
uppföljning inom dessa områden. Miljöstrategisk samordnare Helena Björn redogör i skrivelse 202203 15 för att miljöbokslutet därmed bryts ut ur årsredovisningen och sammanställs i en egen rapport.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23, § 71.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23 § 71
- Skrivelse 2022-03-15 från planeringsavdelningen
- Miljöbokslut 2021
Beslut:
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta godkänna Miljöbokslut för
2021.
_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKT

2022-03-15

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Planeringsavdelningen
Vår referens: Helena Björn
Telefon: 040-641 10 00
E-post: Helena.Bjorn@lomma.se
Diarienummer: KS KF/2022:52

Miljöbokslut 2021
Förslag till beslut:
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna Miljöbokslut för 2021
Ärendebeskrivning

Ett miljöbokslut har sammanställts för 2021. Tidigare har denna sammanställning ingått i
kommunens övergripande årsredovisning. I takt med att miljöfrågorna på lokal nivå får
större och större betydelse och kommunernas ansvarsområden har ökat i omfång så ökar
också betydelsen av uppföljning inom dessa områden. Flera uppföljningar görs av statliga
myndigheter där man begär in statistik och annan information för att lagstiftningen idag
kräver att denna information tillgängliggörs på statlig nivå. Att integrera all denna
information i en årsredovisning blir i längden ohållbart, samtidigt ökar allmänhetens intresse
kring hur kommunen arbetar med frågorna. Detta sammantaget gör att vi nu föreslår att
miljöbokslutet bryts ut ur årsredovisningen och sammanställs i en egen rapport. På sikt
behöver denna rapport tydligare kopplas till Agenda 2030-arbetet och det lokala
miljömålsarbetet samt tydligare spegla alla verksamheters bidrag i miljöarbetet. Tanken är
också att årligen bryta ut en särskilt intressant del och integrera denna i årsredovisningen
som ett tema. I år är det avsnittet om klimatanpassning som synliggörs på detta sätt.
Beslutsunderlag
- Miljöbokslut 2021
Samråd
I samband med ärendets beredning har informationsinsamling skett internt och externt med
tjänstemän, bolag samt konsulter inom respektive beskrivna ansvarsområde.
Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte direkt berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med
ärendets beredning.
Helena Björn
Miljöstrategiskt ansvarig
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I miljöbokslutet sammanställs några viktiga miljötrender i Lomma kommun som geografiskt
område. Det finns flera anledningar att göra dessa sammanställningar, dels behöver man
följa upp resultatet för det lokala miljöarbetet och hur miljömål och Agenda 2030-målen
uppnås för att kunna förbättra arbetet ytterligare, dels behöver man synliggöra det arbete
som görs. Kommunen bedriver mycket av det strategiska miljöarbetet i samarbete med
andra aktörer och en del av detta arbete är också reglerat i lagstiftning där olika
myndigheter årligen begär in en redovisning av hur kommunen uppfyller sitt
åtgärdsåtagande. Samtidigt sker nu snabba förändringar där kraven från såväl lagstiftare
som medborgare ständigt skärps. Det är därför viktigt ur det kommunala perspektivet att
söka synergier och olika möjligheter till samverkan för att klara utmaningarna i flera av de
mest akuta miljöfrågorna såsom klimatutsläpp, klimatanpassning och förlusten av biologisk
mångfald.
Lomma kommun kom på en total åttonde plats i rankning av Sveriges miljöbästa kommuner
2021. Inom gruppen storstäder och storstadsnära kommuner kom Lomma kommun på
tredje plats (Aktuell hållbarhet).
Under året har arbetet med åtgärder i den nya Energi- och klimatplanen för Lomma kommun
startats upp och mål och åtgärder i Naturmiljöprogrammet är fortsatt aktuella. Förslag till ett
nytt åtgärdsprogram, för de miljömål som ej omfattas av Energi- och klimatplan eller
Naturmiljöprogram, har tagits fram och förväntas antas av kommunfullmäktige under 2022.
En ny kretsloppsplan har antagits gemensamt av ägarkommunerna till Sysav, se kapitel 3.
Med hjälp av nyckeltal kan förändringar följas och jämföras över tid. I årets miljöbokslut
presenteras nyckeltal som får spegla situationen inom områdena vatten, avfall och
klimatpåverkande utsläpp. En redovisning av övrigt arbete som skett under året för att säkra
ekosystemtjänster, skydda natur och i övrigt bidra till att uppfylla miljömålen och Agenda
2030 sker löpande i texten och sist finns ett stycke för att synliggöra arbetet med
kommunikation, kunskapsförmedling och transparens som är en viktig nyckel i miljöarbetet.
På sikt kommer miljöbokslutet att utökas och tydligare kopplas till kommunens
miljömålsarbete och arbete med Agenda 2030.

2 Vatten
2.1 Åarna

Flera stora vattendrag flyter genom kommunen på sin väg mot Öresund och Lommabukten.
För att förbättra vattenkvaliteten sker ett omfattande åtgärdsarbete i åarnas
avrinningsområden. De samlade åtgärderna har effekt på landskapsnivå och kan ses som
Lomma kommuns största landsbygdsprogram. Trots alla insatser som görs når
vattenförekomsterna fortfarande inte god ekologisk status enligt vattendirektivets krav.
I Lödde-/Kävlingeån och Höje å sker kontinuerliga vattenkontrollmätningar via respektive
vattenråd. Resultaten av mätningarna sammanställs med ett års fördröjning och redovisas i
respektive årsrapport som finns på www.höjeå.se respektive www.kävlingeån.se.
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Vattenkontrollen i de största vattendragen från 2020 visade att näringsämnestransporterna
av fosfor och kväve i Höje å var något lägre jämfört med transporterna de senaste åren. De
flödesviktade fosforhalterna visar på en sjunkande trend mellan 1986 och 2019, med ett
avbrott av ökande halter under de senare åren, vilket till en del beror på enstaka kraftigt
förhöjda halter av totalfosfor (och fosfatfosfor) i maj 2016 samt i mars och maj 2017.
Orsaken till detta är inte känd. Under 2019 har halterna återgått till lägre nivåer och under
2020 har halterna sjunkit ytterligare. Av den totala mängden näringsämnen som
transporterades till havet 2020 från Höje å hade 31 % (1,86 ton) av fosforn och 20 % (84 ton)
av kvävet sin källa i de reningsverk som belastar ån. För Kävlingeån var motsvarande andel
10 % (1,5 ton fosfor) och 10 % (130 ton kväve).

Totalt beräknas omkring 6 ton fosfor och 420 ton kväve (740 ton 2019) ha förts ut till
Lommabukten via Höje å under 2020. Via Kävlingeån är motsvarande belastning 15 ton
fosfor och 1300 ton kväve (1600 ton 2019). Väderförhållandena under 2020 innebar lägre
flöden i åarna än normalt, vilket kan vara en förklaring till de lägre transporterna av
näringsämnen. Den långsiktiga trenden för fosfor är långsamt sjunkande och för kväve
fortsatt minskande för både Höje å samt Lödde å och Kävlingeån. En av anledningarna till de
positiva effekter som ändå syns är de kommunala samarbeten som skett inom vattenråden. I
det kommunala samarbetet inom Höjeå-projektet, har drygt 84 dammar och våtmarker
anlagts inom avrinningsområdet till och med 2020. Dammarna upptar en sammanlagd yta på
ungefär 144 ha. För Kävlingeån är motsvarande siffra 530 ha.
I Önnerupsbäcken finns, trots stora positiva resultat för näringsämnestransporterna, en
oroande tendens där öringbeståndet verkar vara påverkat i negativ riktning. Detta är något
som kan indikera påverkan från någon form av miljöfarlig förorening.

Höje å
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Den genomsnittliga reduktionen i Höjeåprojektets samtliga dammar och våtmarker har
beräknats till 560 kg kväve och 23 kg fosfor per ha och år. Totalt innebär detta en årlig
reduktion av 50 ton kväve och 2 ton fosfor. Detta kan sättas i relation till den årliga
uttransporten av kväve och fosfor som under åren 2004–2018 varierat mellan 320–880 ton
kväve och 3,4–14 ton fosfor. Teoretiskt beräknas alltså de dammar som anlagts hittills, under
lågflödesår, kunna stå för en halvering av fosfortransporten och en 15 % reduktion av
kvävetransporten. I Önnerupsbäcken, där en stor areal våtmarker har anlagts, har både
fosfor- och kvävehalterna nästan halverats sedan 1990-talet. Motsvarande siffra för
Kävlingeåns avrinningsområde är en total anlagd yta dammar och våtmarker på över 360 ha,
som beräknas reducera minst 200 ton kväve respektive 8 ton fosfor per år. Under den
senaste tolvårsperioden har halterna av fosfor varit 23 % lägre och av kväve 30 % lägre än
föregående 12-årsperiod, där de nya våtmarkerna är en bidragande orsak till denna
nedgång. Trots detta är det viktigt att försöka vända trenden med ökande halter fosfor, då
detta på sikt skadar vattenkvaliteten även i Lommabukten.

Flödesviktade halter kväve (mg/l)
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Lödde å

Höje å

Linjär (Lödde å)

Linjär (Höje å)

Flödesviktade halter fosfor (mg/l)
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

Lödde å

Höje å

Linjär (Lödde å)

Linjär (Höje å)

Näringstillståndet i kommunens två största åar, beskrivet som flödesviktade kväve- respektive fosforhalter.
Provtagningsstationerna ligger vid Högsmölla i Lödde å och vid Trolleberg i Höje å. Källa: Ekologgruppen
Landskrona, ALcontrol Laboratories Linköping, Pelagia miljökonsult AB Umeå och SYNLAB.
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2.2 Grundvatten
Efter ett par år med ovanligt torra perioder under vår och sommar har vattenråden under
2021 haft fokus på grundvatten, grundvattenbildning och bevattningsdammar. Att
tillsammans med markägarna arbeta för att hålla så jämna nivåer av både ytvatten och
grundvatten som möjligt gynnar både areella näringar, vatten som dricksvattenresurs och
det biologiska livet i vattendragen. Arbetet är under utveckling, men några
bevattningsdammar har projekterats och anlagts i Kävlingeåns vattenråd.

2.3 Hav
Ett sätt att mäta vattenkvalitet är att titta på utbredningen av ålgräs. Om vattenkvaliteten är
god så är vattnet mindre grumligt och då kan ålgräset växa på djupare vatten. I södra
Lommabukten ökar ålgräsets djuputbredningsgräns. Kävlingeåns och Höjeås vattenråd
rapporterade 2020 för god till hög status för ålgräset i Lommabukten men flaggade samtidigt
för en svagt vikande trend, möjligen kopplat till ökande vattentemperatur.

Ålgräs

Ett stort havsmiljöproblem är allt skräp och plast som hamnar i havet. Omfattningen av
problemet har nått nya nivåer under de senaste åren och varje år dör miljarder marina djur
och fåglar av dessa föroreningar. Kommunen arbetar på flera fronter för att bidra till hållbara
lösningar i denna fråga. Lomma kommun är en mycket aktiv part i KIMO (Kommunernas
Internationella Miljöorganisation) där kustkommuner i samverkan arbetar nationellt och
internationellt mot alla föroreningar i havet. Samarbetet har bidragit till flera
lagförändringar, både på EU-nivå och nationellt för att minska plastutsläpp till havet, bland
annat förbud mot engångsplast.
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En plastgrupp med representanter från flera av kommunens avdelningar samt
representanter från SYSAV arbetar med ett paraply av åtgärder och ett flertal kampanjer
genomfördes under året, se nedan under avfall. Arbete pågår även för att minska spridning
av granulat från konstgräsplaner. Samtidigt har vattenrådet i Höje å gjort en förstudie kring
möjligheterna att installera en bubbelbarriär uppströms hamnen i Lomma för att på så sätt
samla in plast som kommer med ån.

2.2 Badvatten
Utsläpp av föroreningar i vattendrag och kustområdet påverkar badvattenkvaliteten vid
kommunens stränder. Miljötillsynsenheten undersöker badvattenkvaliteten och provtagning
har under sommaren 2021 skett på de fem badplatserna under sex veckors tid.
Vattenkvaliteten har under sommaren 2021 varit otjänligt vi ett tillfälle. I övrigt var
kvaliteten bra under sommarens ordinarie badvattenprovtagning.
Miljötillsynsenheten genomför även en utökad provtagning av bakteriehalter som inkluderar
fyra punkter i Höje å. Dessa provtagningar gjordes varannan vecka från vecka 29 till 35. Då
provtagningen vid t-bryggan visat på otjänliga prov har detta inneburit ett ökat antal
provtagningar i Höje å. Av 32 prover i Höje å var 19 otjänliga och tio var tjänliga med
anmärkning under sommaren. Detta är ett återkommande problem som förmodligen delvis
beror på läckage av bakterier från djurhållning eller enskilda avlopp, möjligtvis i Lunds
kommun.
2.4 Avloppsvatten
I början av 2019 övergick Lommas VA-verksamhet till att ingå i VA SYD. Borgeby
avloppsreningsverk behandlar avloppsvatten från Bjärred, Borgeby, Fjelie och Flädie samt
omgivande landsbygdsområde i Lomma kommun. Avloppsreningsverket kan idag behandla
avloppsvatten från ca 15 000 anslutna personer och ungefär 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 ca 15 stycken dagvattendammar. Utsläppstatistiken inkommer med ett års
fördröjning och i 2020 års redovisning ses vissa förhöjda utsläppshalter under våren på
grund av att anläggningen bytt vissa delar, vilket medför en kalibreringstid innan full
reningsfunktion åter uppnås. Bräddning av orenat avloppsvatten skedde vid ett tillfälle från
verket och två gånger från ledningsnätet. Totalt bidrog reningsverkets
näringsämnestransport till ca 1 % av de totala fosforutsläppen i Kävlingeån, motsvarande
siffra för kväve var ca 0,4 %.
Inom kommunens gränser finns även 24 enskilda avlopp, en minskning med 6 stycken sedan
2020. Elva av dessa är ej i bruk. Av de övriga är nio under utredning för inkoppling på
kommunalt VA.

3 Avfall och hållbar konsumtion
Avfallsfrågan handlar både om att minska mängden farliga ämnen i naturen och att gå mot
ett mer cirkulärt samhälle där färre naturresurser behöver tas i anspråk.
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År 2021 har Lomma fått en ny avfallsplan i och med den nya gemensamma kretsloppsplanen
som antagits av 10 av ägarkommunerna till det kommunala bolaget Sysav. Syftet med den
gemensamma kretsloppsplanen är att skapa en hållbar resursanvändning där avfall
förebyggs, material och produkter stannar i kretsloppet och att det avfall som ändå uppstår
ses som en resurs. Planen är uppbyggd av tre övergripande mål med 24 indikatorer för att
följa att utvecklingen inom avfallsområdet går åt rätt håll.
De tre målen är:
1. Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030
2. Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030
3. Spillet från kretsloppet har minskat år 2030

Agenda 2030 har varit en viktig inspirationskälla och kretsloppsplanens tre mål kan tydligt
kopplas till flera av de globala målen. Kretsloppsplanen är även kopplat till Sveriges
nationella miljömål, där målen för god bebyggd miljö, giftfri miljö och begränsad
klimatpåverkan har varit prioriterade.

Skolor är engagerade i skräpplockardagarna

Exempel på hur Lomma kommun arbetar med avfall är Skräpprojektet där kommunen
genomför flera aktiviteter. Sedan år 2019 har skräpräkningar gjorts på två platser i
kommunen för att se vilken typ av skräp som förekommer mest och hur stor nedskräpningen
är. Plast är det vanligast förekommande skräpet följt av fimpar. Informationsskyltar och
extra papperskorgar har placerats ut och extra insatser görs vid stränderna under
sommarmånaderna då besöksnäringen ökar. Under de nationella skräpplockardagarna som
Håll Sverige Rent håller i går information ut till skolor, förskolor och föreningar som kan
delta. År 2021 deltog 3763 personer i skräpplockardagarna. Kampanjen fokuserar både på
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att göra sin närmiljö lite finare och visar att nedskräpning inte är okej. Lomma kommun har
även varit delaktiga i projektet Skräpfri badplats tillsammans med Håll Sverige Rent och
Sysav. Projektet har tagit fram en helt ny nationell mätmetod för att mäta skräpet på
badplatser och Lomma beach har varit pilotstrand för mätningar och åtgärder. Under
sommaren år 2021 genomförde kommunen också kampanjen ”Det påverkar väl inte dig”
med en bildutställning längs Lommas sommargata och i Bjärred.

Cirkulära produkter och tjänster blir allt mer aktuella för upphandling och under året har
Lomma bland annat ställt krav på att det för all IT-utrustning ska finnas processer för återtag
och återvinning. Kommunen har även tagit beslut om att börja leasa alla datorer. Efter 36
månader kommer datorerna att återtas och säljas vidare och livslängden på datorerna
förlängs. All övrig utrustning återtas i så kallade ”loopar” där utrustning bedöms funktionellt
och återanvänds om möjligt. Om den är inte är möjlig att återanvändas skall den destrueras
miljövänligt.
Återvinningen av hushållsnära avfall i fyrfackskärl fortsätter som tidigare år. Det är
obligatoriskt att sortera ut matavfall. Allt matavfall behandlas i Sysavs
förbehandlingsanläggning för att sedan rötas. Av rötningen bildas biogödsel som sprids på
jordbruksmarken samt biogas som kan användas som fordonsbränsle. I Lomma kommun
samlades 67 % av matavfallet in under år 2021, vilket är en bit under det nya nationella
målet på 75 %.
Insamling av farligt avfall sker vid återvinningscentralerna i Lund och Malmö. Insamling av
batterier, småelektronik och ljuskällor sker även via skåpet Samlaren som Sysav har
uppställda i tre matbutiker i Lomma kommun.

4 Energi och klimat
Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären stiger allt mer och det står klart att klimatet
håller på att förändras utöver de naturliga variationerna. Medeltemperaturen 2020 var
tillsammans med 2016 den varmaste som någonsin uppmätts, och samtliga av senaste sex
åren däremellan har överstigit tidigare mätningar. Sverige hade en kraftig
temperaturhöjning under 2020 som var drygt en halv grad högre än det varmaste år (2014)
som uppmätts tidigare. Med ett förändrat klimat ökar sannolikheten för extrema
väderhändelser vilket i Europa de senaste åren märkts i form av bland annat värmeböljor,
torka och översvämningar. Både på internationell nivå genom Parisavtalet och på nationell
nivå genom Sveriges klimatpolitiska ramverk finns målsättningen att försöka hålla den
globala temperaturökningen till under 1,5 grader jämfört med förindustriell tid. Lommas svar
på de nationella och internationella ramverken på klimatområdet är Energi och klimatplanen
2021-2025.
4.1 Utsläpp av växthusgaser i kommunen som geografisk enhet
Sett till utsläpp som sker inom Lomma kommun som geografisk enhet finns statistik från
nationella emissionsdatabasen som presenteras med två års eftersläpning. Den tillgängliga
data som presenteras här är därmed från 2019. En annan brist i underlaget är att
konsumtionsbaserade utsläpp inte syns i statistiken, om inte produktionen skett inom
kommunen. Konsumtionsbaserade utsläpp beräknas generera cirka 9 ton CO2- ekvivalenter
per person och år enligt Naturvårdsverket. En hållbar nivå av utsläpp för att nå
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internationella klimatavtal beräknas till 1–2 ton per person och år. Hur kommuner kan jobba
med att beräkna sina konsumtionsutsläpp och att ta fram lokal statistik är något som är
aktuellt inom klimatfrågan.
Utsläppen i Lomma som geografisk enhet var år 2019 3,68 ton per kommuninvånare, vilket
är en minskning med 47 % sedan 1990. Transporter står för 75 % av växthusgasutsläppen
från Lomma som geografiskt område och majoriteten av resorna i kommunen görs med bil.

Co2 utsläpp ton per invånare/år
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El och fjärrvärme

Utsläpp i ton koldioxidekvivalenter/invånare från kommunen som geografisk enhet.

I Energi- och klimatplan för Lomma är visionen är att ”Lomma kommun utmärker sig som en
klimatneutral kommun och motverkar global uppvärmning”. Det övergripande målet är att
”Utsläpp av växthusgaser i Lomma kommun ska minska i snabbare takt än på regional och
nationell nivå, år 2025 ska de ha minskat med över 70 % i jämförelse med 1990”.
Lomma deltar i det nationella nätverket Klimatkommunerna som syftar till att minska
utsläppen av växthusgaser. Kommunen samverkar också på lokal nivå med energi- och
klimatrådgivare och det kommunala elbolaget Kraftringen.
4.2 Utsläpp av växthusgaser från Lommas kommunorganisation
Under 2021 beräknas kommunorganisationens växthusgasutsläpp uppgå till 259 ton
koldioxidekvivalenter (2020, 278 ton). Utsläppen som är medräknade kommer från
fjärrvärme, tjänsteresor och transporter från den största entreprenören. För entreprenörens
utsläpp har siffor för 2020 använts då deras hållbarhetsrapport blir klar senare.
Elanvändningen räknas som nollutsläpp då kommunen köper in 100 % grön el och att
fjärrvärmen till 99,9 % är förnybar (för fjärrvärme stack beräkningarna vid förra
redovisningen ut som mycket högre än tidigare på grund av nya schabloner för beräkning.
För året har fjärrvärmen dubbelkollats fem år tillbaka och räknats om med tillgänglig
statistik). Beräkningsunderlaget för kommunorganisationen behöver utvecklas för att få
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bättre underlag för att jobba med minskade klimatpåverkande utsläpp. Med tillgänglig
statistik kan vi dock se att utsläppen har legat på ungefär samma nivå de senaste 4 åren.

Liksom för utsläppen för kommunen som geografisk enhet är transporterna den största
utsläppskällan för kommunorganisationen. Hela 2021 har varit påverkat av pandemin och
restriktioner kopplat till arbete och resor, vilket även återspeglas i utsläppen från
organisationen. Utsläppen från flyg har halverats och utsläppen från egen bil i tjänsten har
minskat med 40 % från 2020.

CO2-utsläpp från kommunorganisationen 2021
Ton CO2-ekvivalenter
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Utsläpp i ton koldioxidekvivalenter från kommunorganisationen 2021.

Av den interna resvaneundersökningen går det att se att andelen digitala möten ökat rejält
under året. Det återstår att se vilka resmönster som kommer efter pandemin och vilka
konsekvenser det får för utsläppen från kommunorganisationen framöver. Totalt reste
Lomma kommuns anställda 943131 km i tjänsten 2021 fördelat på gång 7,5 %, cykel och
elcykel 9 %, lokaltrafik 8 %, tåg 2,5 %, kommunens fordonsflotta 65 %, egen bil 5 % och
flyg 3 %.
För andelen miljöbilar i kommunorganisationen hämtas statistiken från Kolada och är
eftersläpande ett år. 2020 var 31,7% av kommunens bilar miljöbilar vilket är den lägsta
noteringen sedan 2010. Att andelen miljöbilar har sjunkit i kommunen från toppnoteringen
på 60% miljöbilar 2018 antas bero på att nationella definitionen av miljöbilar ändrades 2018
och att kommunens fordonsflotta har utökats med bilar från äldreomsorg som har återgått
till kommunal regi de senaste åren.
Den interna resvaneundersökningen innefattade både tjänsteresor och arbetspendling.
Arbetspendlingen gjordes till 50% med bil och till 25% med aktiva resor så som cykel eller
gång. Övriga alternativ var kollektivtrafik, arbete hemma och miljöbil.
Vad vi äter och hur maten produceras har stor inverkan på både klimatet och den biologiska
mångfalden. Lommas elever erbjuds alltid ett vegetariskt alternativ varje dag och 26 % av
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maten som serverades i skolor och förskolor under 2021 var ekologisk. Totalt köptes
livsmedel för 19 mnkr.

Arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser sker på många sätt inom kommunen, både i
det dagliga arbetet och i större projekt. En större händelse kring transportmöjligheter i
kommunen är när tågstationen i Lomma invigdes i december 2020 som ger ökade
förutsättningar för kollektivtrafiken från kommunen.
Inga nya solceller på kommunala byggnader har tillkommit under 2021, men beräkningar för
att uppföra 3 nya anläggningar på befintliga byggnader har satts i gång och på nybyggda
Rutsborgshallen håller den hittills största anläggningen nu att uppföras.

Arbete med att bygga Lomma station.

5 Klimatanpassning
Stora delar av Lomma kommun är belägen i låglänta områden längs hav och åar. Dessa
områden är särskilt sårbara för klimatförändringens effekter i form av permanenta och
temporära översvämningar, ökande och förändrad erosion samt skred. Konsekvenserna av
detta kommer att påverka samhället på flera sätt. För att minska sårbarheten i kommunen är
det nödvändigt att arbeta strategiskt med hållbar samhällsutveckling i samklang med
anpassning till ett förändrat klimat. Här krävs att kommunen utvecklar såväl sin
krisberedskap som sitt förebyggande arbete genom uppgradering av skyddsåtgärder, fysisk
planering, kustnära skötsel och drift, informationshantering samt tillsyn och uppföljning. För
att utveckla frågorna är det av största vikt att kommunen arbetar med relevanta
kunskapsunderlag som följer kunskapsläget. Det gäller att inte enbart att skydda sig mot
händelser utan även att undvika att skapa nya risker som på sikt skulle kräva ytterligare
skydd.
Under året har arbetet initierats med en långsiktig åtgärdsplan för kommunens framtida
skyddsåtgärder i kustzonen.
Lomma kommun rankades 2021 av IVL/ Svenska försäkring som Sveriges bästa
klimatanpassningskommun.
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5.1

Ny översiktsplan

Under 2021 färdigställdes den nya översiktsplanen och ett antagande väntas ske tidigt under
2022. Översiktsplanen innehåller kommunens ställningstaganden kring mark- och
vattenanvändning det närmaste årtiondet och här finns en tydlig planeringsstrategi för att
både ge utrymme till nya fysiska skydd men också för att undvika att skapa nya riskområden
i kommunen.
5.2 Nya skyddsåtgärder i samverkan- LIFE Coast Adapt
LIFE Coast Adapt är ett EU-projekt som löper till och med 2023 och sker i samverkan med
Ystad, Helsingborg, Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne samt
Lunds universitet. Upp till 60 % av åtgärderna bekostas av EU. Kravet är att
ekosystembaserade metoder för kustskydd ska testas och visas. Under 2021 avslutades
restaureringen av stranden norr om BOJK i Bjärred. Befintliga hårda strukturer och invasiva
växter togs bort 2020 och platsfrämmande massor ersattes med ny sand under 2021.
Sanden hämtades från ackumulationsplatser utanför Höje ås mynning. Därefter
färdigställdes skyddet genom utplacering av sandstaket och nyplantering av dyngräs på
sanddynerna. Genom åtgärderna har en ny sträcka för naturlig kustdynamik skapats och
området har även använts för att kommunicera kommunens klimatanpassningsarbete.
Området ska dessutom ses som en försöksyta för fortsatt forskning på platsen om hur
kustdynamiken verkar i just Lommabuktens sandsystem. Uppföljning sker inom projektet
fram till och med 2023.
5.3 Kustens invasiva växter
Invasiva växter återfinns i stor omfattning längs kommunens kust, framför allt i norra delen.
Växterna påverkar kusten negativt, även ur ett erosionsperspektiv. Med hjälp av statlig
finansiering pågår därför åtgärder för att sanera kusten från dessa växter för att på vissa
platser gynna dynbildning och annan sanddynamik. Se vidare under 6.1.
5.4 Flödesgruppen i Höje å
Arbetsgruppen för flödesrelaterade åtgärder i Höje å avrinningsområde har genom Höje å
vattenråd genomfört en mängd åtgärder under 2021. Vattenrådet består av markägare,
intresseorganisationer samt Lund, Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner i samarbete.
Arbetet i vattenrådet syftar bland annat till att minska flödestopparna i ån. Nya stora
fördröjningsmagasin har under året projekterats i Häckeberga-området i Lunds kommun och
Gullåkra mosse i Staffanstorps kommun. Samtidigt har arbetet fortsatt under 2021, med
utveckling av befintliga våtmarker för att kunna utnyttja dessa bättre för flödesreglering
utan att skada biologisk mångfald. Alla dessa åtgärder gynnar nedströms liggande områden
och bekostas av kommunerna med finansiellt stöd från såväl staten som EU.
För att möta de nya utmaningar som klimatförändringen innebär krävs också nya arbetssätt.
En utredning om så kallad kontrollerad översvämning har tagits fram och samråtts med
markägarna i avrinningsområdet under året. Syftet med utredningen är att undersöka
möjligheterna att ”hyra” mark för att tillfälligt kunna styra vatten dit i akuta väderlägen.
Detta för att på sikt möjliggöra det samhällsekonomiskt mest lönsamma sättet att hantera
temporära översvämningar. Ett pilotprojekt kommer att startas för att prova detta.
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6 Skyddad natur och biologisk mångfald

Ett villkor för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling är att den biologiska
mångfalden bevaras och att ekosystemen är fortsatt funktionella. Artutdöendet i världen
fortsätter att öka och varje dag förloras arter, livsmiljöer och viktig genetisk information. Alla
arter bidrar till vår egen överlevnad med så kallade ekosystemtjänster. Det kan vara genom
att till exempel pollinera växter, producera syre eller stödja andra arter som gör det. Att
bevara artrikedom och ekosystem görs genom att värna hotade arter och viktiga livsmiljöer
såväl som vardagsmiljöer, men också genom att skapa spridningsvägar i landskapet.

Stig genom det nya naturreservatet Kyrkfuret.
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6.1 Skyddad natur
Natur- och grönområden i och omkring tätorter är viktiga för rekreation, friluftsliv, biologisk
mångfald och klimatanpassning. Den totala landytan (inklusive sötvatten) av natur- och
grönområden (större än 0,5 ha) i Lomma kommun år 2021 var 803 ha (646 ha naturområden
och 157 ha grönområden). Detta utgör 14,4 % av kommunens totala landyta.
Under 2021 bildades naturreservatet Kyrkfuret (6,99 ha). Kommunfullmäktige antog även
naturreservatet Augustenborg (3,55 ha) som dock överklagades i december 2021 och
naturreservatet har därför ännu inte vunnit laga kraft. Totalt fanns vid årsskiftet 14
naturreservat i Lomma kommun, varav 12 är kommunala. I slutet av 2021 hade landytan av
skyddad mark (241 ha) ökat med 70 % sedan 2012, och den utgör idag 4,3 % av kommunens
landyta. Den totala skyddade marina miljön har ökat från 296 ha år 2012 till 822 ha och den
utgör idag 23,5 % av kommunens havsområde.

Andel skyddad respektive
oskyddad yta på land

Andel skyddad respektive
oskyddad yta hav

4%
23%
77%
96%
Andel skyddad landyta

Andel oskyddad landyta

Andel skyddad respektive oskyddad yta på land.

Skyddad yta hav

Oskyddad yta hav

Andel skyddad respektive oskyddad yta till havs.

6.2 Åtgärder för hotade arter
I december 2021 utfördes åtgärder för att gynna den hotade fågelarten pungmes i alkärret i
Habo ljung. Alar fälldes för att öppna upp nya områden för pungmesen. Även i naturreservat
Östra dammarna vidtogs åtgärder för att gynna pungmesen, där röjdes en dunge på sly för
att friställa ett potentiellt bra träd för bobygge. Två backsvalebranter har också restaurerats.
I Domedejla genomfördes större röjningar för att gynna pollinerare och skapa nya
slåtterängsytor. Här skapades även nya håligheter i träd för att gynna fladdermöss. En ny
blommande slåtteräng skapades även vid stranden i Bjärred.
Flera nya våtmarker har anlagts genom både Höje å vattenråd och Kävlingeåns vattenråd där
såväl hotade vadare som groddjur gynnas.
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Ett pungmesbo

Skäggmesen trivs i vassmiljöerna i kommunen

6.3 Åtgärder mot invasiva arter
Invasiva arter utgör ett stort hot mot biologisk mångfald. Längs kusten kan de även bidra till
erosionsproblematik. I dagsläget utgör bland annat parkslide, jätteslide och vresros ett
problem längs stränderna i Lomma kommun. I ett projekt med statliga bidrag från
Naturvårdsverket bekämpas parkslide, jätteslide och vresros längs kusten. Olika metoder ska
testas och projektets resultat och slutsatser ska kunna användas som bästa metod framöver.
Ett annat syfte är att återskapa en mer ursprunglig flora och kustdynamik längs kusten.
Projektet har under 2021 arbetat med åtgärder för att bekämpa alla bestånd av de tre
arterna som har identifierats längs kusten. Utbildning har även hållits för entreprenörer och
tjänstemän i riskhantering av invasiva växter. Bekämpningsåtgärder kommer fortsatt att
utföras under växtsäsongerna 2022 och 2023 för att sedan slutligt utvärdera resultatet.
I flera av naturreservaten har gallring av den invasiva trädarten tysklönn utförts under
vintern, i enlighet med respektive skötselplan för reservaten.
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Till vänster ses rester av vresros efter
bekämpningsinsatser vid minnesstenarna.
Vresrosorna har klippts ner strax ovan marknivå
under sommaren 2021. Bilden är från 1 mars 2022.
Samma typ av bekämpning planeras under
sommaren 2022. Nedan syns pestskråp och
parkslide innan bekämpning.

6.4 Åtgärder för friluftsliv
Arbetet med att utreda möjligheterna
för en övergång över Lödde å har
fortsatt efter att en förstudie
färdigställdes 2021.
En ny mellankommunal projektgrupp har också skapats inom Höje å vattenråd för att åter
väcka liv i frågan om att få till stånd fler vandringsslingor ute i landskapet.
6.5 Balanseringsprincipen och kompensation
Balanseringsprincipen är en metod som kan användas i exploateringsprocessen för att uppnå
god hushållning med naturresurser. Den utgår från att alla fysiska förändringar påverkar
miljön och att negativ påverkan ska kompenseras. Balanseringsprincipen bygger på fyra steg,
där man i första hand undviker negativ påverkan och i andra hand minimerar den. Om
negativ påverkan inte kan undvikas ska den kompenseras genom att värden och funktioner
som försvinner återskapas i sitt funktionella sammanhang, oftast betyder det kompensation
inom området. I sista hand ska de förlorade värdena och funktionerna ersättas på annat sätt,
vilket oftast betyder på annan plats. Det är dock viktigt att undvika att
kompensationsåtgärder resulterar i en mängd små områden. Kompensation bör samordnas
från flera projekt för att skapa stora områden och helst också skapa högre kvalitet än de som
gått förlorade. Det finns alltså ett behov av att ha områden utpekade för miljökompensation
om den gröna kvaliteten ska säkras i kombination med hög utbyggnadstakt. Ett
riksdagsbeslut finns om att alla myndighetsbeslut som påverkar ekosystemtjänster negativt
senast år 2018 ska synliggöra denna förlust.
Arbetet med implementeringen av balanseringsprincipen i kommunens planering och
exploatering har framför allt resulterat i att de första stegen om undvikande i
balanseringsprincipen har tillämpats. En ny detaljplan med kompensationsåtgärder har dock
arbetats fram under året. Även i kommunens arbete med ny översiktsplan har detta arbete
utvecklats vidare. Här går det även att räkna in arbetet med skyddad natur då det ger
långsiktigt skydd och utvecklande av natur- och friluftsvärden.
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Forskningsprojektet ”Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv” har
slutrapporterats till Naturvårdsverket under 2021 med mycket uppmärksammade resultat
och fyra vetenskapligt publicerade artiklar. Nämnas kan en studie som genomfördes för att
undersöka allmänhetens syn på och preferenser för kompensationsåtgärder. Där var det
mycket tydligt att man föredrog att kompensation genomfördes om gröna värden togs i
anspråk, att man ville att den skulle ge minst fullgod ersättning för både biologisk mångfald
och friluftslivsvärden och att man kunde tänka sig att området låg längre bort om det
innebar att värdena blev högre.

Projektägare har varit Kristianstad högskola och förutom Lomma kommun har Helsingborgs
stad, Kommunförbundet Skåne, Stockholm Resilience Centre och IVL Svenska Miljöinstitutet
varit med i projektet.

7 Kommunikation och aktiviteter
Kommunikationsarbetet har under 2021 varit påverkat av Coronapandemin med begränsad
möjlighet till publika träffar. Under året har dock över 30 artiklar inom ämnet miljö
publicerats på webbsidan lomma.se, där de allra flesta artiklar även har delats på Lomma
kommuns Facebooksida.
Tillsammans med Kraftringen och Energi- och klimatrådgivarna hölls ett seminarium om
solceller för allmänheten i november med runt 100 deltagare, hälften var med på plats och
hälften deltog digitalt.
Vattenråden har utvecklats sedan 1990talet och under 2021 firade Höje å
vattenråd 30 år av samarbete mellan
kommuner, markägare och
organisationer. En utställning av arbetet
som skett genom åren visades på
biblioteken runt om i Lund, Staffanstorp,
Lomma och Svedala och en film om
uppnådda resultat kan ses på Höje å
vattenråds hemsida.
Nya informationsskyltar har tagits fram
för flera av kommunens naturområden
under 2021. Samtidigt har även trycket på
vissa natur- och grönområden ökat
markant på grund av pandemin och därför
har även nya ”Corona-skyltar” utformats
för att uppmuntra till besök i fler
naturområden.
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KS § 33

KS KF/2022:31

Justering av planerade investeringsutgifter från år 2021 till år 2022

Ärendebeskrivning
Enligt ”Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar” kan ett enskilt års
avvikelse, jämfört med det planerade betalningsflödet regleras till nästkommande år. I samband med
årsredovisningen behandlar kommunfullmäktige ett ärende där betalningsflödet för det innevarande
årets budget fastställs. En översiktlig genomgång av investeringsprojekten görs inför
kommunfullmäktiges beslut. Revideringen avser en anpassning till genomförandetidpunkten och
betalningstillfällena.
Detta innebär att kvarstående positiva och negativa budgetavvikelser avseende i kommunfullmäktige
ännu inte slutredovisade större projekt (angivna med totalutgift i den av kommunfullmäktige
fastställda budgeten) överförs till nästkommande år för att justera planerat betalningsflöde.
Projekt med årsanslag (det vill säga projekt där inte totalutgift angivits i budgeten) avslutas vid
årsskiftet. Kvarstående medel överförs normalt sett inte till nästa år.
Enligt kommunens bokslutsanvisningar ska tekniska nämnden upprätta ett särskilt ärende i frågan,
vilket också har behandlats. Övriga nämnder behöver i normalfallet inte göra en särskild framställan
och någon sådan har inte inkommit.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16, § 66.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 § 66
- Skrivelse 2022-03-04 från ekonomiavdelningen
- Sammanställning: Förslag till justering av planerade investeringsutgifter, från 2021 till 2022
Beslut:
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att planerade
investeringsutgifter om 97 893 tkr justeras från år 2021 till år 2022 i enlighet med bilaga.
Bilaga
-

Justerade belopp ska finansieras med utökad upplåning.

_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

Bilaga KS § 33/22
Förslag till justering av planerade investeringsutgifter, från 2021 till 2022
Förslag
Förslag
godkänna / justera till
återlämna
2022

Total
utgift

Ack.
avvik.

9 500
55 000
47 000
31 000
5 800
6 965
70 000

-901
7 230
1 785
4 881
-9
1 041
2 000
1 493
17 520

50 100
76 900
18 900
11 250
2 000
49 300
3 000
15 000
6 000
18 700
10 000
10 000
5 500
22 000
39 000
52 000
165 000
21 000
1 500
12 000
53 000
116 000
59 300
2 900
2 400
2 500

-123
280
5 631
4 843
1 989
225
276
-36
289
4 484
115
-1 102
1 333
12 585
1 870
1 877
3 102
-1 741
1 500
-363
5 584
-532
17 611
-14
1 638
2 292

-123
280
5 631
4 843
1 989
225
276
-36
289
4 484
115
-1 102
1 333
12 585
1 870
1 877
3 102
-1 741
1 500
-363
5 584
-532
17 611
-14
1 638
2 292

Ombyggnad av stationen i Lomma
7 000
Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet
10 500
Byte av styr- och övervakningssystem inom nio fastigheter
10 000
Förskola Norra, nybyggnad 8 avdeln. (utgår KF §100, 21-10-28)
0
Linnéaskolan, grundsärskola
33 000
Ventilation, Södra Karstorpskolan, Lomma
3 000
Ny gruppbostad LSS
15 000
Kommunhus
240 000
Summa teknisk nämnd, övriga större investeringar

2 256
-1 225
5 208
-218
7 142
2 912
-238
-127
79 323

2 256
-1 225
5 208

Övriga nämnder, större investeringar:
Datorer/ läsplattor till årskurs 4-6, reinvestering
Datorer / läsplattor till årskurs 1-3, reinvest, 2021Datorer / läsplattor till åk 7-9, reinvest.
Inventarier till ersättningsbyggnad Bjärehovsskolan
Inventarier till Alléskolan / Piläng, 9 klassrum med mera
Inventarier Orion, särskilt boende, tre enheter
Förvärv av del av Lilla Habo 1:6
Inköp del av fastighet Lomma Alnarp 1:60
Inköp Lomma Vinstorp 23:1 och del av Lomma Alnarp 1:1
Summa övriga nämnder, större investeringar

1 424
426
-2 568
-129
-103
455
2 035
80
527
2 147

Tkr
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Teknisk nämnd, större investeringar inom:
Detaljplaner, alla Lomma hamn
Detaljplaner, alla Lomma hamn, områdesanläggn.
Detaljplaner, alla Lomma centrum, Norr
Detaljplan Bjärreds Centrum (exkl. VA)
Detaljplan Sjögräsgatan
Detaljplan Nians verksamhetsområde (exkl. GC-tunnel)
Detaljplan Bjärreds vångar, etapp 1
Detaljplaner, övriga (årsanslag)
Summa investeringar inom detaljplaneområden
Teknisk nämnd, övriga större investeringar:
Beläggningsinvesteringar, etapp 1
Beläggningsinvesteringar, etapp 2
Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)
Erosionsskydd, etapp 2
Damm söder om Nyhemsgatan
Stationsområdet, åtgärder allmän platsmark
Öresundsparken naturreservat, inklusive toalett
Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1
Gångfartsområden Lomma hamn
Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen - Carl Olssons väg
Belysningsplan
Hållbar dagvattenhantering (skyfallsplan)
Hållplatser samt vändplats för linje 137, Bjärred
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga
Kommunala invest i anslutning till Alnarps station
Kommunala investeringar i anslutning till Flädie station
Pilängskolan om- och tillbyggnad, inklusive rivning
Utbyggnad Löddesnässkolan, inkl. anpassning kök
Ny multiarena vid Löddesnässkolan
Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad
Ny idrottshall Rutsborgsområdet
Amfiteater, Strandängen Lomma
Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2
Ombyggnad Solberga, 5 lägenheter, nyanlända

5 844
3 099
7 000
7 400
4 300
2 900
2 100
4 500
15 600

1 493

-218

-901
7 230
1 785
4 881
-9
1 041
2 000

7 142
2 912
-238
-127

1 424
426
-2 568
-129
-103
455
2 035
80
527

Kommentar

(understrukna innebär särskilt beslut utöver regler)

Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 -2023

Projektet väntas bli slutredovisat 2022

Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas

Projektet väntas bli slutredovisat 2022

Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (1,3 mnkr)

Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (5,0 mnkr)
Projektet väntas bli slutredovisat 2022

Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (75,0 mnkr)

Justeras till 2022 avseende
Ombyggnad Borgeby gårdshotell, 3 lgh, nyanlända
Projektet väntas bli slutredovisat 2022
KF § 100/21: Projektet utgår

Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (15,0 mnkr)
Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (2,5 mnkr)

Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (7,0 mnkr)
Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (6,1 mnkr)
Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (4,3 mnkr)
Projektet slutredovisas 2022

Tkr

Total
utgift

Ack.
avvik.

Förslag
Förslag
godkänna / justera till
återlämna
2022

Kommentar

Mindre investeringar:
Tekniska nämnden: Energisparåtgärder / energiplan
Tekniska nämnden: Fastighetsunderhåll (nya komponenter)
Tekniska nämnden: Övriga mindre investeringar
Kommunstyrelsen: Mindre investeringar
Kommunstyrelsen: VA anläggning Habo Ljungs Camping
Socialnämnden: Mindre investeringar
Socialnämnden: Mindre investeringar, Särskilt boende
Barn- och utbildningsnämnden: Mindre investeringar
Kultur- och fritidsnämnden: Mindre investeringar
Summa mindre investeringar

-13
77
1 967
131
-1 045
0
287
402
315
2 121

TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET
Brygga 8, kaj 9, Höje å (framflyttad till 2025-2026)
Övriga investeringar, hamnverksamhet
Summa Hamnverksamhet
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

-13
77
1 967
131
-1 045
0
402
315

287

Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas
-"-"-"-"Ack. avvikelse: -1.207 tkr
Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas
Överförs till 2022
Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas
-"-

101 111

12 000

-109
2 000
1 891

2 000

-109

1 891

TOTAL INVESTERINGSREDOVISNING

103 002

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
S:a

Ack.
avvik.
1 728
742
-548
315
100 765
103 002

godkänna / justera till
återlämna
2022
-914
2 642
0
742
402
-950
315
0
5 306
95 459
5 109
97 893
103 002

Avvikelse beror på utgift i tidigt skede - budget 2025-2026

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKT

2022-03-04

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Ekonomiavdelningen
Vår referens: Elisabet Andersson
Telefon: 040-641 10 00
E-post: Elisabet.Andersson@lomma.se
Diarienummer: KS KF/2022:31

Tjänsteskrivelse - Justering av planerade investeringsutgifter från 2021 till 2022
Förslag till beslut:
- Planerade investeringsutgifter om 97.606 tkr justeras från år 2021 till år 2022 i enlighet med av
fullmäktige fastställda regler och enligt särskilda beslut enligt bilaga. Justerade belopp ska
finansieras med utökad upplåning.
Förtydligande:
Ovanstående beslut innefattar att kvarstående medel inom KF-projekt Ombyggnad Solberga, 5
lgh, nyanlända om 2.292 tkr överförs till 2022 men istället avser Ombyggnad Borgeby
gårdshotell, 3 lgh, nyanlända.
Ärendebeskrivning
Enligt Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar kan ett enskilt års
avvikelse, jämfört med det planerade betalningsflödet regleras till nästkommande år. I samband med
årsredovisningen behandlar kommunfullmäktige ett ärende där betalningsflödet för det innevarande
årets budget fastställs. En översiktlig genomgång av investeringsprojekten görs inför
kommunfullmäktiges beslut. Revideringen avser en anpassning till genomförandetidpunkten och
betalningstillfällena.
Detta innebär att:
Kvarstående positiva och negativa budgetavvikelser avseende i kommunfullmäktige ännu inte
slutredovisade större projekt (angivna med totalutgift i den av kommunfullmäktige fastställda
budgeten) överförs till nästkommande år för att justera planerat betalningsflöde.
Projekt med årsanslag (det vill säga projekt där inte totalutgift angivits i budgeten) avslutas vid
årsskiftet. Kvarstående medel överförs normalt sett inte till nästa år.
Enligt kommunens bokslutsanvisningar ska tekniska nämnden upprätta ett särskilt ärende i frågan,
vilket också har behandlats. Övriga nämnder behöver i normalfallet inte göra en särskild framställan
och någon sådan har inte inkommit.
Bakgrund/Analys
Den positiva budgetavvikelsen i investeringsredovisningen 2021 uppgår till 103.002 tkr, det vill säga
utbetalningarna blev betydligt lägre än planerat. Bland investeringarna finns ett stort antal pågående
projekt för vilka det finns behov av att justera de planerade utbetalningarna mellan åren. Av den
totala avvikelsen föreslås 97.606 tkr att överföras till år 2022 vilket innebär att budgeten för 2022
utökas. Justerade belopp föreslås att finansieras med utökad upplåning.

Sida 1 av 3

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKT

2022-03-04

Av sammanställningen i bilagan, framgår vad som, utifrån den ackumulerade avvikelsen, föreslås ska
justeras till nästkommande år inklusive ekonomiavdelningens bedömning med eventuella
kommentarer eller förslag till särskilda beslut.
Förslag från samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår, 2022-02-28, som ett undantag från reglerna och som ett särskilt
beslut, att budget för ett redan beslutat KF-projekt överförs till budget 2022 för att möta utökat
bostadsbehov fast genom ombyggnad av annan fastighet.
Projektupphandlingen inom KF-projekt Ombyggnad Solberga, 5 lgh, nyanlända, har, enligt
samhällsbyggnadsnämnden, avbrutits under 2020 då inkomna anbud ej har rymts inom beslutad
investeringsbudget med anledningar av begränsningar kopplat till fastighetens tekniska status.
Enligt nämnden har möjligheten att bygga om delar av fastigheten Borgeby 1:3, även kallad Borgeby
gårdshotell, utretts, för att därigenom skapa fler bostäder inom ramen för socialförvaltningens
uppdrag för att kunna påbörja avveckling av mer tillfälliga boendelösningar. Bedömningen görs att
tre nya bostäder skulle kunna skapas på fastigheten och att detta skulle kunna inrymmas inom
kvarstående investeringsmedel. Utbyggnaden är, enligt samhällsbyggnadsnämnden, en del i att
tillgodose socialnämndens framtida lokalbehov.
Ekonomiavdelningen noterar att förslaget inte följer ordinarie Regler för budgetering, redovisning
och uppföljning av investeringar. Enligt dessa borde det ursprungliga projektet ha slutredovisats till
kommunfullmäktige och ett nytt förslag borde ha ingått i förra årets ordinarie budgetprocess, vilket
också var intentionen enligt tekniska nämndens kommentarer till bokslut 2020.
Då föreliggande förslag avser att täcka ett behov inom socialförvaltningen och inte är kopplat till ett
behov av ombyggnad av fastigheten i sig, bedömer ekonomiavdelningen, att en ombyggnad av
Borgeby gårdshotell är i enlighet med det ursprungliga projektets syfte, om man bortser från det
faktum att antalet lägenheter blir något färre.
Fortsättningsvis är det dock viktigt att beslut om justeringar av planerade utbetalningar mellan åren
avseende investeringsprojekt inte ses som en möjlighet till att göra nya bedömningar av
investeringsprojekt. Risken för otydlighet ökar och den ordinarie planeringsprocessens möjlighet till
helhetssyn och att göra rätt prioriteringar riskerar att minska.
Beslutsunderlag
Bilaga: Sammanställning: Förslag till justering av planerade investeringsutgifter, från 2021 till
2022
Samråd
Samråd har skett med samhällsbyggnadsförvaltningen.
Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets
beredning.
Elisabet Andersson
Ekonom

Samuel Sköld
Ekonomichef / Tf. kommundirektör
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Beslutet expedieras till:
Berörda nämnder
Ekonomiavdelningen
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Förslag till justering av planerade investeringsutgifter, från 2021 till 2022
Förslag
Förslag
godkänna / justera till
återlämna
2022

Total
utgift

Ack.
avvik.

9 500
55 000
47 000
31 000
5 800
6 965
70 000

-901
7 230
1 785
4 881
-9
1 041
2 000
1 493
17 520

50 100
76 900
18 900
11 250
2 000
49 300
3 000
15 000
6 000
18 700
10 000
10 000
5 500
22 000
39 000
52 000
165 000
21 000
1 500
12 000
53 000
116 000
59 300
2 900
2 400
2 500

-123
280
5 631
4 843
1 989
225
276
-36
289
4 484
115
-1 102
1 333
12 585
1 870
1 877
3 102
-1 741
1 500
-363
5 584
-532
17 611
-14
1 638
2 292

-123
280
5 631
4 843
1 989
225
276
-36
289
4 484
115
-1 102
1 333
12 585
1 870
1 877
3 102
-1 741
1 500
-363
5 584
-532
17 611
-14
1 638
2 292

Ombyggnad av stationen i Lomma
7 000
Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet
10 500
Byte av styr- och övervakningssystem inom nio fastigheter
10 000
Förskola Norra, nybyggnad 8 avdeln. (utgår KF §100, 21-10-28)
0
Linnéaskolan, grundsärskola
33 000
Ventilation, Södra Karstorpskolan, Lomma
3 000
Ny gruppbostad LSS
15 000
Kommunhus
240 000
Summa teknisk nämnd, övriga större investeringar

2 256
-1 225
5 208
-218
7 142
2 912
-238
-127
79 323

2 256
-1 225
5 208

Övriga nämnder, större investeringar:
Datorer/ läsplattor till årskurs 4-6, reinvestering
Datorer / läsplattor till årskurs 1-3, reinvest, 2021Datorer / läsplattor till åk 7-9, reinvest.
Inventarier till ersättningsbyggnad Bjärehovsskolan
Inventarier till Alléskolan / Piläng, 9 klassrum med mera
Inventarier Orion, särskilt boende, tre enheter
Förvärv av del av Lilla Habo 1:6
Inköp del av fastighet Lomma Alnarp 1:60
Inköp Lomma Vinstorp 23:1 och del av Lomma Alnarp 1:1
Summa övriga nämnder, större investeringar

1 424
426
-2 568
-129
-103
455
2 035
80
527
2 147

Tkr
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Teknisk nämnd, större investeringar inom:
Detaljplaner, alla Lomma hamn
Detaljplaner, alla Lomma hamn, områdesanläggn.
Detaljplaner, alla Lomma centrum, Norr
Detaljplan Bjärreds Centrum (exkl. VA)
Detaljplan Sjögräsgatan
Detaljplan Nians verksamhetsområde (exkl. GC-tunnel)
Detaljplan Bjärreds vångar, etapp 1
Detaljplaner, övriga (årsanslag)
Summa investeringar inom detaljplaneområden
Teknisk nämnd, övriga större investeringar:
Beläggningsinvesteringar, etapp 1
Beläggningsinvesteringar, etapp 2
Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)
Erosionsskydd, etapp 2
Damm söder om Nyhemsgatan
Stationsområdet, åtgärder allmän platsmark
Öresundsparken naturreservat, inklusive toalett
Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1
Gångfartsområden Lomma hamn
Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen - Carl Olssons väg
Belysningsplan
Hållbar dagvattenhantering (skyfallsplan)
Hållplatser samt vändplats för linje 137, Bjärred
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga
Kommunala invest i anslutning till Alnarps station
Kommunala investeringar i anslutning till Flädie station
Pilängskolan om- och tillbyggnad, inklusive rivning
Utbyggnad Löddesnässkolan, inkl. anpassning kök
Ny multiarena vid Löddesnässkolan
Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad
Ny idrottshall Rutsborgsområdet
Amfiteater, Strandängen Lomma
Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2
Ombyggnad Solberga, 5 lägenheter, nyanlända

5 844
3 099
7 000
7 400
4 300
2 900
2 100
4 500
15 600

1 493

-218

-901
7 230
1 785
4 881
-9
1 041
2 000

7 142
2 912
-238
-127

1 424
426
-2 568
-129
-103
455
2 035
80
527

Kommentar

(understrukna innebär särskilt beslut utöver regler)

Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 -2023

Projektet väntas bli slutredovisat 2022

Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas

Projektet väntas bli slutredovisat 2022

Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (1,3 mnkr)

Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (5,0 mnkr)
Projektet väntas bli slutredovisat 2022

Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (75,0 mnkr)

Justeras till 2022 avseende
Ombyggnad Borgeby gårdshotell, 3 lgh, nyanlända
Projektet väntas bli slutredovisat 2022
KF § 100/21: Projektet utgår

Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (15,0 mnkr)
Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (2,5 mnkr)

Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (7,0 mnkr)
Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (6,1 mnkr)
Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (4,3 mnkr)
Projektet slutredovisas 2022

Tkr

Total
utgift

Mindre investeringar:
Tekniska nämnden: Energisparåtgärder / energiplan
Tekniska nämnden: Fastighetsunderhåll (nya komponenter)
Tekniska nämnden: Övriga mindre investeringar
Kommunstyrelsen: Mindre investeringar
Kommunstyrelsen: VA anläggning Habo Ljungs Camping
Socialnämnden: Mindre investeringar
Socialnämnden: Mindre investeringar, Särskilt boende
Barn- och utbildningsnämnden: Mindre investeringar
Kultur- och fritidsnämnden: Mindre investeringar
Summa mindre investeringar

-13
77
1 967
131
-1 045
0
287
402
315
2 121

TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET
Brygga 8, kaj 9, Höje å (framflyttad till 2025-2026)
Övriga investeringar, hamnverksamhet
Summa Hamnverksamhet
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Ack.
avvik.

Förslag
Förslag
godkänna / justera till
återlämna
2022
-13
77
1 967
131
-1 045
0
287
402
315

Kommentar
Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas
-"-"-"-"Ack. avvikelse: -1.207 tkr
Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas
-"-"-"-

101 111

12 000

-109
2 000
1 891

2 000

-109

1 891

TOTAL INVESTERINGSREDOVISNING

103 002

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
S:a

Ack.
avvik.
1 728
742
-548
315
100 765
103 002

godkänna / justera till
återlämna
2022
-914
2 642
287
455
-950
402
315
0
5 306
95 459
5 396
97 606
103 002

Avvikelse beror på utgift i tidigt skede - budget 2025-2026

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 8 av 15
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
2022-02-28

SBN § 15

SBN/2022:58

Förslag till justering av planerade investeringsutgifter från år 2021 till år 2022

Ärendebeskrivning
Enligt Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar kan ett enskilt års
avvikelse, jämfört med det planerade betalningsflödet regleras till nästkommande år. I samband
med årsredovisningen behandlar kommunfullmäktige ett ärende där betalningsflödet för det
innevarande årets budget fastställs. En översiktlig genomgång av investeringsprojekten görs inför
kommunfullmäktiges beslut. Revideringen avser en anpassning till genomförandetidpunkten och
betalningstillfällena. Detta innebär att kvarstående positiva och negativa budgetavvikelser avseende
i kommunfullmäktige ännu inte slutredovisade större projekt (angivna med totalutgift i den av
kommunfullmäktige fastställda budgeten) överförs till nästkommande år för att justera planerat
betalningsflöde.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår, som ett undantag från reglerna och som ett särskilt beslut, att
kvarstående budget för ett redan beslutat KF-projekt överförs till budget 2022 för att möta utökat
bostadsbehov fast genom ombyggnad av annan fastighet.
Ärendet har behandlats av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-02-14 § 10.
Beslutsunderlag
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-02-14 § 10
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-01-28
- Underlag justering av planerade investeringsutgifter från 2021 till 2022
Beslut:
- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att
planerade investeringsutgifter om 95 460 tkr justeras från år 2021 till år 2022.
-

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige en
ändring av projekt Ombyggnad av Solberga till lgh (5st) för nyanlända och överföra projektets
beslutade investeringsmedel till 2022 för att i stället skapa ytterligare bostäder inom fastigheten
Borgeby 1:3.

_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2022-04-21
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Ärende

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 12 av 26
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
2022-03-30

KS § 34

KS KF/2022:34

Slutredovisning av investeringsprojekt Inventarier Orion, särskilt boende, tre
enheter

Ärendebeskrivning
Socialnämnden lämnar i SN § 3/22 en slutredovisning avseende projekt Inventarier Orion, särskilt
boende, tre enheter, i enlighet med regelverket.
Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2022-03-16 för ärendet.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23, § 75
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23 § 75
- Skrivelse 2022-03-16
- Protokoll från socialnämnden 2022-02-01 § 3
Beslut:
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta godkänna slutredovisningen.
-

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att kvarstående budget om
455 tkr återlämnas.

_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKT

2022-03-16

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Ekonomiavdelningen
Vår referens: Elisabet Andersson
Telefon: 040-641 10 00
E-post: Elisabet.Andersson@lomma.se
Diarienummer: KS KF/2022:34

Tjänsteskrivelse - Yttrande över slutredovisning av investeringsprojekt Inventarier
Orion, särskilt boende, tre enheter
Förslag till beslut:
- Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen
-

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att kvarstående budget om 455 tkr
återlämnas

Ärendebeskrivning
Socialnämnden lämnar i SN § 3/22 en slutredovisning avseende projekt Inventarier Orion, särskilt
boende, tre enheter, i enlighet med regelverket.
Bakgrund/Analys
Slutredovisningar fyller en viktig funktion för att kunna dra lärdom från genomförda projekt och
därigenom förbättra förutsättningarna inför beslut om kommande investeringar. Objektkort har inte
upprättats för projektet då det beslutades innan det fanns krav på ett sådant. I slutredovisningen
framgår dock vilka de olika utgiftstyperna har varit och till vilka belopp de har uppgått. Trots att
projektet är gammalt kan informationen förhoppningsvis vara till viss nytta inför framtida
investeringsprojekt.
Ekonomiavdelningen har inget att erinra utan ställer sig bakom socialnämndens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
- SN § 3, 2022-02-01, Slutredovisning av investeringsprojekt Inventarier Orion, särskilt boende, tre
enheter
Samråd
Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets
beredning.

Elisabet Andersson
Ekonom

Skriv eventuellt in din chefs namn
Skriv eventuellt in din chefs titel

Sida 1 av 2

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKT

2022-03-16

Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
Socialchefen
Ekonomiavdelningen

Sida 2 av 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 5 av 7
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
2022-02-01

SN § 3

SN/2021:353

Slutredovisning av investeringsprojekt Inventarier Orion, särskilt boende, tre
enheter

Ärendebeskrivning
Samtliga större projekt ska slutredovisas till kommunfullmäktige i ett separat ärende.
Slutredovisningen fyller en viktig funktion för att kunna dra lärdom från genomförda projekt och
därigenom förbättra förutsättningarna inför beslut om kommande investeringar. Objektkort har inte
upprättats för projektet då det beslutades innan det fanns krav på ett sådant.
I socialnämndens budget för 2014 fanns 2 900 tkr avsatt för inköp av inventarier till Orion, nytt
särskilt boende, tre enheter. Av budgeten nyttjades 2 455 tkr och kvarstående medel överfördes till
kommande år. Behovet av att öppna den sista enheten, det vill säga 12 lägenheter dröjde. Då
kompletterande investeringar förmodades göras i samband med detta överfördes medel på nytt till
kommande år. Den 1 mars 2019 öppnades ytterligare sex platser på boendet Orion med inriktning
demens. Resterande sex lägenheter har därefter tagits i drift och projektet bedöms därför vara
avslutat och slutredovisas härmed.
I skrivelse daterad 2021-11-29 föreslår socialförvaltningen att kommunfullmäktige rekommenderas
godkänna slutredovisningen och att den kvarstående budgeten om 455 tkr ska återlämnas.
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2022-02-18 § 1.
Beslutsunderlag
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2022-02-18 § 1
- Skrivelse från socialförvaltningen 2021-11-29
Beslut:
- Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att godkänna
slutredovisningen.
-

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att
kvarstående budget om 455 tkr återlämnas.

_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2022-04-21

9

Ärende

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 13 av 26
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
2022-03-30

KS § 35

KS KF/2021:84

Äskande från revisionen om tilläggsanslag för år 2022

Ärendebeskrivning
Revisionen har gjort en framställan till kommunfullmäktige gällande äskande om tilläggsanslag för
2022 i syfte att genomföra ytterligare två fördjupade granskningar.
Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2022-02-28 för ärendet.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23, § 76
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23 § 76
- Skrivelse 2022-02-28 från ekonomiavdelningen
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium 2022-02-07 § 1
- Skrivelsen ”Äskande av tilläggsanslag för 2022” från revisionen, daterad 2022-02-07
Beslut:
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta avslå revisionens äskande om
tilläggsanslag för år 2022.
_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKT

2022-02-28

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Ekonomiavdelningen
Vår referens: Elisabet Andersson
Telefon: 040-641 10 00
E-post: Elisabet.Andersson@lomma.se
Diarienummer: KS KF/2021:84

Yttrande - Revisionens äskande om tilläggsanslag för 2022
Förslag till beslut:
- Överlämnas utan eget ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Revisionen önskar göra en framställan till kommunfullmäktiges presidium gällande äskande om
tilläggsanslag för 2022 i syfte att genomföra ytterligare två fördjupade granskningar.
Bakgrund/Analys
Enligt revisionens skrivelse har revisionen utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys för 2022
identifierat ett flertal områden där fördjupad granskning är motiverad. Då det i revisionens budget
för 2022 enbart finns utrymme för genomförande av två fördjupade granskningar, efter årlig
grundläggande granskning av nämnder och styrelse samt granskning av delårsrapport och
årsredovisning, vill revisionen med sin skrivelse äska om ett tilläggsanslag på 250 tkr för 2022.
Tilläggsanslaget kommer, enligt revisionen, om det bifalls, att användas i syfte att genomföra
fördjupad granskning av Genomförande av allmänna val 2022 samt Hantering av Coronakrisen.
Ekonomiavdelningen konstaterar att revisionen i höstens budgetprocess föreslog en utökning av
revisionens budget för år 2022 till 1,2 mnkr och till 1,4 mnkr 2023-2025. Av förslaget framgick inte
eventuellt behov av tillfälligt utökad granskning år 2022 utan det avsåg nivån på den årliga budgeten.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-28 om Budget för 2022 samt plan för ekonomin 2023-2025,
där revisionens budget för åren 2022-2025 beslutades vara oförändrad, det vill säga 962 tkr årligen.
Nämnderna och revisionen förväntas att planera och bedriva sin verksamhet inom det av
kommunfullmäktige fastställda budgetutrymmet. Medel till kommunstyrelsens förfogande, inom
finansförvaltningen, är avsatta mot bakgrund av särskilda ändamål och tillförs nämnderna efter
särskilda beslut.
Den 4 mars gjorde kommunfullmäktiges presidium en beredning av äskandet från revisionen där
beslutet blev att presidiet tillstyrker äskandet om tilläggsanslag för år 2022.
I det fall att kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att bevilja revisionen ett
tilläggsanslag om 250 tkr kan finansiering ske genom omdisponering av medel från
Kommunstyrelsens förfogande, övrigt.

Beslutsunderlag
- Skrivelsen ”Äskande av tilläggsanslag för 2022” från revisionen, daterad 2022-02-07
Sida 1 av 2

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKT

2022-02-28

Samråd
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på kommunledningsförvaltningen.
Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets
beredning.

Elisabet Andersson
Ekonom

Samuel Sköld
Ekonomichef / Tf Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Revisionen
Ekonomiavdelningen

Sida 2 av 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM

s. 4 (4)

2022-03-04

KF presidium § 2

KS KF/2021:84 - 042

Beredning av äskande från revisionen om tilläggsanslag för år 2022
Ärendebeskrivning
Revisionen har 2022-02-07, § 1, beslutat att äska om tilläggsanslag för år 2022.
Enligt reglemente för Lomma kommuns revisorer, § 9, utgör fullmäktiges presidium en
särskild beredning för revisorernas budget.
Beslutsunderlag
- Protokoll från revisionen 2022-02-07 § 1
Kommunfullmäktiges presidium beslutar följande:
- Presidiet tillstyrker revisionens äskande om tilläggsanslag för år 2022.
________________________________
Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerare
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande
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1. REVISORERNAS UPPDRAG
Revisorernas uppdrag och roll

Revisionsprocessen

Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), tolfte kapitel.
Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god
revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom styrelsens/nämndernas
verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer
eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt
kommunallagen (hel- och delägda bolag), även verksamheten i de
juridiska personerna.

Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under
ett revisionsår, från riskanalys och planering av granskningsinsatser till
uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när
fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är uppdelad i
fyra delar – planera, granska, avrapportera och bedöma. Revisorerna har
ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de granskningar m.m.
som ska genomföras av de sakkunniga.

Uppdraget utgörs ytterst av att pröva ansvarstagandet och uttala sig om
detta till fullmäktige inför dess beslut i ansvarsfrågan. I enlighet med KL
prövar revisorerna om:
- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt
- räkenskaperna är rättvisande och
- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Revisorerna ska granska och pröva enligt god revisionssed. God
revisionssed är inte reglerad i lag eller föreskrift eller på annat sätt
fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas successivt över
tiden i det praktiska revisionsarbetet.
Revisorerna lyder direkt under fullmäktige med ett årligt anslag. För
revisorerna gäller ett av fullmäktige fastställt reglemente.
Revisorerna har interna sammanträden och träffar med fullmäktiges
presidium, regionstyrelsen och nämnderna. Möten hålls också löpande
med ledande tjänstepersoner. Revisorerna fortbildar sig bl.a. genom
riktade utbildningsinsatser, studiebesök, deltagande i seminarier,
konferenser och erfarenhetsutbyten med andra kommuner och regioner.

2

1. REVISORERNAS UPPDRAG (FORTS.)
Med resultatet av årets granskning som grund prövar revisorerna om
styrelsen och nämnderna har fullgjort sina uppdrag. Under denna process
beaktar revisorerna information som inhämtas från andra revisorer inom
kommunens verksamhet – lekmannarevisorer och yrkesrevisorer i
kommunens företag, revisorer i kommunalförbund och finansiella
samordningsförbund med flera. Informationen har betydelse för att
revisorerna ska kunna pröva med en helhetssyn dvs. hela den kommunala
verksamheten.
Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i form
av ett särskilt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorerna prövar ansvaret
såväl kollektivt, dvs. för hela styrelsen eller nämnden, som individuellt för
enskilda ledamöter. Det kollektiva ansvaret är utgångspunkten.
Sakkunniga
Revisorerna och lekmannarevisorerna ska biträdas av sakkunniga i den
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god
revisionssed i kommunal verksamhet.
Begreppet sakkunnig används för yrkesrevisor eller annan specialist som
biträder förtroendevalda revisorer/lekmannarevisorer, dvs. arbetar på
deras uppdrag.
Sakkunniga är kommunala yrkesrevisorer, auktoriserade revisorer eller
andra specialister inom kommunal verksamhet. De sakkunniga ska enligt
kommunallagen ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av kommunal
verksamhet och revision. Det innebär teoretiska kunskaper och
metodkunskaper om bl.a. ekonomi, förvaltning, organisation, styrning och
intern kontroll och/eller om de verksamheter, processer eller funktioner
som revisionen granskar. Sakkunniga ska tillämpa god revisionssed i
kommunal verksamhet.
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2. SYFTE MED RISKANALYSEN
Syfte
I enlighet med vad som framgår av ”God revisionssed i kommunal
verksamhet” är det revisorerna som ansvarar för risk- och
väsentlighetsbedömningen. Med stöd av denna analys avgör revisorerna
vad granskningsarbetet ska inriktas mot. Riskanalysen och prioriteringarna
syftar även till att minimera revisorernas risk att göra felaktiga uttalanden i
revisionsberättelsen. Riskanalysen ämnar även minimera revisionsrisken,
alltså att revisorerna inte granskar det som är mest väsentligt.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har definierat risk enligt följande:
”En risk är en oönskad händelse som vi kan bedöma sannolikheten för att
den ska inträffa. En risk är även en handling/brist på handling av styrelse
eller nämnd som påverkar kommunen/invånarna/personalen negativt”.
SKR använder vidare begreppet väsentlighet som ”värdet av en
identifierad risk”. Dessa definitioner är utgångspunkten för revisorernas
analys.

Riskinventeringen är ett stöd i arbetet med att planera framtida
revisionsinsatser och på vilket sätt granskning ska ske av identifierade
områden. Inventeringen ska även fungera som ett stöd till revisionen i
kontakt med styrelse, nämnder och förvaltningar.
Utifrån riskinventeringen, annan kunskapsinhämtning och information från
förtroendevalda och tjänstepersoner, bedömer därefter de förtroendevalda
revisorerna identifierade risker utifrån sannolikheten att de inträffar och
vilken konsekvens de får. Värdering av sannolikhet utgår bland annat från
bedömning av kvaliteten i styrelsens och nämndernas egen
omvärldsbevakning, riskanalys och interna styrning och kontroll.

För att revisorerna ska kunna genomföra en riskvärdering av händelser
som kan påverka, hindra eller hota måluppfyllelsen inom den kommunala
verksamheten är det av vikt att en riskinventering genomförs.
Inventeringen innefattar såväl interna som externa faktorer såsom
omvärldsförändringar, väsentliga händelser inom kommunen, intern
kontroll, samverkan med närliggande kommuner, resultatet av tidigare års
fördjupade granskningar inklusive granskning av årsbokslut och
delårsbokslut samt övergripande finansiell analys. Omnämnda faktorer tar
sin utgångspunkt i fullmäktiges mål.
Syftet med riskanalysen är således att identifiera de största riskerna som
finns inom verksamheter, funktioner och processer i kommunen. Olika
perspektiv kan även beaktas såsom hållbarhet, mänskliga rättigheter och
jämställdhet. Granskningen riktas mot väsentliga områden med högre risk
utifrån perspektiven styrning, kontroll, effektivitet och kvalitet.
Inventeringen tar även hänsyn till nationella trender och förändrad
lagstiftning. Med hjälp av offentlig statistik identifieras områden där
kommunen avviker negativt i jämförelse med liknande kommuner, länet
och riket.
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3. ÖVERGRIPANDE OMVÄRLDSANALYS
Ekonomirapporten från Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Budgetpropositionen

Coronapandemin har satt sina spår både lokalt, nationellt och
internationellt. Krisåtgärder världen över skalas ner eller fasas ut under
2021 och 2022. Vi kan dock notera följdproblem med vissa flaskhalsar i
den internationella ekonomin som påverkar både nationellt och lokalt. De
offentliga finanserna i Sverige visar en oväntat liten försvagning efter
pandemin. Den ännu låga offentliga skuldkvoten medger ett reellt framtida
handlingsutrymme för finanspolitiken i Sverige.

I propositionen beskrivs utvecklingen i den globala och svenska ekonomin,
vilken visar på en stark återhämtning 2021 och 2022. En fortsatt snabb
återhämtning för BNP och antalet arbetade timmar antas ske 2021 och
2022, men ”lågkonjunkturen” dröjer ändå kvar till 2022 på
arbetsmarknaden. Andelen arbetslösa fortsätter att stiga 2021 men
minskar 2022 och 2023; den beräknas då uppgå till 7 procent av
arbetskraften 2023 och 2024.

Tillväxten för det kommunala skatteunderlaget förväntas bli högre
under 2021 och 2022 än på flera år. Sammantaget beräknas en svag real
uppgång av skatteunderlaget fram till 2025.

Satsningar för kommunerna

En god skatteunderlagsutveckling och en dämpning av de ökade
demografiska välfärdsbehoven gör att de närmaste åren ser förhållandevis
bra ut för kommunerna. De relativt goda ekonomiska förutsättningarna
avseende skatteunderlaget gäller även för regionerna. Inom regionerna är
det demografiska trycket fortsatt högt med allt fler äldre, men ändå något
lägre än i tidigare prognoser. För kommunerna förväntas de senaste årens
låga kostnadsutveckling antas vända och ta fart i år och nästa år.
Enligt SKR:s prognoser krävs åtgärder eller statliga tillskott om 8 miljarder
kronor för kommuner och åtgärder eller resurstillskott om 4 miljarder
kronor till regionerna för att nå en resultatnivå på 2 procent av skatter och
bidrag för år 2025.

•

2,1 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna.

•

Förstärkt äldreomsorgslyft jämfört med tidigare besked, 1 190 mnkr för
år 2022 samt 1 490 mnkr för år 2023. Satsningen omfattar nu 1,7
miljarder kronor respektive år.

•

Statsbidraget för regionalt yrkesvux tillförs 1 540 mnkr 2022.

•

Skolmiljarden fortsätter även 2022.

Satsningar för regionerna
•

900 mnkr extra i generella statsbidrag till regionerna.

•

6 miljarder för testning och smittspårning 2021, samt 2 miljarder för
2022.

•

För att jobba med uppskjuten vård satsas ytterligare 2 miljarder.

•

Personalsatsningar på 2 miljarder kronor för 2022.
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3. ÖVERGRIPANDE OMVÄRLDSANALYS (FORTS.)
Ekonomistyrningsverkets prognos september 2021
”En stark återhämtning borgar för en tydlig förstärkning av de offentliga
finanserna”
Enligt Ekonomistyrverkets (ESV) bedömningar befinner sig Sverige just nu
i en stark återhämtningsfas efter pandemin och den kraftiga ekonomiska
nedgången under 2020. Återhämtningen stöds av en expansiv finans- och
penningpolitik. Även den succesiva avvecklingen av restriktionerna
kopplade till pandemin bidrar till en relativt snabb återhämtning i den
svenska ekonomin.
Trots omfattande utgiftsökningar och ytterligare skattesänkningar under
2021 förväntas underskotten i de offentliga finanserna bli lägre än förra
året. Under 2022 bedöms det offentliga sparandet vara så gott som i
balans.
Trots en hög smittspridning under de två första kvartalen 2021 var BNPtillväxten god under det första halvåret. ESV bedömer att den goda
tillväxten kommer att fortgå året ut. Finans- och penningpolitiken är
expansiv och hushållens sparande högt. Efterfrågan på svenska varor på
exportmarknaden är hög och växande.

Under 2022 kommer regioner och kommuner fortsatt att erhålla ett visst
stöd för pandemins konsekvenser på den kommunala ekonomin och
verksamheten. Det innebär att statens utgifter kommer vara fortsatt höga.
Till detta bidrar även utökade satsningar på investeringar i kommunikation
(underhåll och investeringar i järnvägar och vägar), men även utökade
tillfälliga satsningar på utbildning bidrar till de höga utgifterna. ESV räknar
dock med att statens utgifter börjar minska successivt redan under 2022
allt eftersom de särskilda stödåtgärderna kopplade till pandemin fasas ut.
ESV bedömer att kommunsektorn (regioner och kommuner) kommer att
redovisa ett överskott även 2021. Utgifterna i sektorn bedöms öka kraftigt
2021 i relation till 2020 då mycket av den välfärdsproduktion som inte
kunde genomföras under 2020 ska genomföras 2021. Samtidigt ökar även
skatteintäkterna starkt vilket bidrar till ett överskott även 2021.

Då hushållens sparande varit högt under pandemin bedöms de ha
utrymme för en ökad konsumtion under senare halvan av 2021 och in i
2022. Det innebär att återhämtningen i den svenska ekonomin till stor del
kommer att bäras upp av hushållens konsumtion av varor och tjänster.
ESV bedömer att BNP kommer att öka med 4,3% 2021 och med 3,2 %
under 2022.
Det finns dock, enligt ESV, omständigheter som bidrar till en viss
osäkerhet kring utvecklingen, både i Sverige och globalt. Den fortsatta
smittspridningen och eventuella nya restriktioner kan snabbt påverka
utvecklingen negativt. Även en minskande takt i vaccinering av
befolkningen och globalt oroar. Bristen på olika insatsvaror till industrin
kan leda till produktionsstopp inom för svensk export viktiga
produktionsområden. Myndigheten pekar även på en minskande
skattekvot på grund av sänkta skatter och en fortsatt hög arbetslöshet.
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4. RISKANALYS
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4. RISKANALYS – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, EKONOMISTYRNING
Utmaningar och risker god ekonomisk
hushållning
Syftet med regional och kommunal verksamhet är inte att få
ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar, utan att
bedriva den verksamheten region-/kommunfullmäktige har
beslutat att genomföra och som åligger kommunen/regionen
enligt lag. Genom att regioner och kommuner sköter sin ekonomi
på ett ansvarsfullt sätt förbrukar de inte mer resurser än vad de
har att tillgå. De äventyrar därmed inte kommande generationers
möjligheter att kunna finansiera sin välfärd utan att behöva spara
på grund av tidigare generationers slösaktighet. Om regioner och
kommuner ska klara sina framtida utmaningar och kunna erbjuda
en god välfärd till sina invånare behöver de ha en effektiv
ekonomistyrning. En effektiv ekonomistyrning förstärker
möjligheterna för regioner och kommuner att klara sina
åtaganden inom de ekonomiska ramar som står till förfogande.
Även om det är självklart att regioner och kommuner ska hantera
sin ekonomi med god ekonomisk hushållning är det inte alltid
enkelt. En åldrande befolkning med sammansatta behov ska
tillgodoses. Nya investeringar i lokaler, medicinteknisk utrustning,
digitalisering etc. ställer krav på att resurser tas i anspråk.
Politiska beslut ska genomföras under ibland relativt osäkra
planeringsförutsättningar. Allt ska rymmas inom de ekonomiska
ramar region-/kommunfullmäktige har att fördela. Många regioner
och kommuner har svårigheter att över tid nå upp till de finansiella
mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning de satt
upp för året eller mandatperioden. Om kommunens bokslut visar
ett negativt resultat krävs att beslut fattas om hur det ska
återställas inom tre år. Det förutsätter en väl utvecklad och
ändamålsenlig ekonomistyrning hela vägen ut i verksamheterna.

Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för
verksamhetens omfattning. God ekonomisk hushållning omfattar inte bara
finansiella mål och en ändamålsenlig ekonomistyrning. Det omfattar även
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och att verksamheten är
organiserad på så vis att största möjliga måluppfyllelse ska kunna nås på
mest effektiva vis. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa
vilken verksamhet som ska rymmas inom de finansiella målen, dvs. en
ekonomi och verksamhet i balans.
Ur ett mer långsiktigt perspektiv bör de finansiella målen tydliggöra hur
mycket av skatter, statsbidrag och avgifter som ska gå till den löpande
verksamheten, hur investeringar ska finansieras och hur stort sparandet
behöver vara inför finansiering av framtida behov. Målen behövs även för
att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att
göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt.
Allt detta ska hanteras i budgetprocessen, vilket innebär att den måste
vara ändamålsenlig och tydlig för dem som i slutändan ska ta ansvar för
med vilka resultat regionens/kommunens verksamheter bedrivs. En
avgörande faktor för hur väl en region eller kommun lyckas med att
bedriva en verksamhet i ekonomisk balans är acceptansen i nämnder och
verksamheter för de restriktioner som de ekonomiska ramarna innebär för
den verksamhet som ska bedrivas.
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4. RISKANALYS – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, EKONOMISTYRNING
De finansiella målen och verksamhetsmålen ska hänga ihop och stödja
varandra utifrån uppdraget att uppnå verksamhet och ekonomi i balans.
Det finns en risk att de mål och uppdrag som fullmäktige fastställer för
verksamheterna inte hänger ihop med och stöds av de finansiella målen.
Om nämnderna och verksamheterna upplever att verksamhetsmålen och
uppdragen inte är realistiska ställt till de ekonomiska förutsättningarna
risker målen att tappa sin styrande kraft och sin legitimitet i verksamheten.
Därför är det väsentligt att det finns en röd tråd i målstyrningen från
budgetberedningen, fullmäktiges budgetbeslut, nämndernas budgetar och
verksamheternas planer för hur verksamheten ska bedrivas under året och
mandatperioden. De mål som sätts för verksamheterna ska vara mätbara
och uppföljningsbara för att ge möjlighet för styrelser och nämnder att ta
sitt ansvar för verksamheten och upprätthålla en tillräcklig intern kontroll.

• föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för
balanskravet bör vara utformade

Trots relativt goda resultat under senare år för regioner och kommuner
uppvisar de en sårbarhet för förändringar i omvärlden och internt på grund
av en ökad skuldsättning, ett minskat finansiellt sparande, ökat åtagande i
sina företag samt utifrån svårigheter att anpassa verksamheten till
demografiska förändringar. Detta innebär att de regioner och kommuner
som är sämst rustade riskerar att uppvisa svårigheter att leverera
välfärdstjänster till sina invånare inom de ekonomiska ramar som står till
förfogande.

• Kommuner och regioner ska upprätta ett tioårigt program för god
kommunal hushållning. Programmet ska ge en mer sammanhållen
ekonomisk styrning med tydlig koppling till det övergripande kravet på
god kommunal hushållning. De treåriga planerna ska innehålla mål som
utgår från det antagna tioårsprogrammet för god kommunal hushållning.

Det finns en risk för att bristande ekonomisk hushållning, svag
ekonomistyrning och dålig koppling mellan finansiella mål,
verksamhetsmål och budgetarbetet minskar regioner och kommuners
förutsättningar att bedriva en ändamålsenlig verksamhet utan att skjuta
över kostnader på kommande generationer.

Ny lagstiftning
I september 2021 lämnades betänkandet En god kommunal hushållning
av utredningen En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.
Utredningens har bland annat haft i uppdrag att:

• undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den
ekonomiska styrningen i kommuner och regioner
• föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en
effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje
med målen för den nationella finanspolitiken.
Några exempel på förslag från utredningen är att:
• God ekonomisk hushållning föreslås benämnas god kommunal
hushållning som syftar till att tydliggöra att ekonomistyrningen måste
omfatta både ekonomi och verksamhet och att det ytterst är ekonomin
som sätter gränsen för verksamheten.

• Reglerna rörande balanskravsresultat och reglering av underskott
förändras genom att bland annat skärpa kraven på en obalanserad
budget, möjlighet att i vissa fall förlänga tiden för att återställa ett negativt
balanskravsresultat.
• En resultatreserv för att kunna spara ekonomiska överskott införs för att
skapa incitament för en större framförhållning och därmed öka
möjligheten att nå målet om en god kommunal hushållning. Samtidigt
föreslås att resultatutjämningsreserven successivt avvecklas.
• Utredningen föreslår att delårsrapporten förenklas och tidigareläggs.
Senast i juni ska fullmäktige behandla en förenklad delårsrapport som
omfattar minst tre månader
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4. RISKANALYS – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, EKONOMISTYRNING (FORTS.)
Påverkan på revisionen:
• En skärpt revision och kontroll införs genom att revisionen får ett utökat
uppdrag att granska regelefterlevnad inom den ekonomiska förvaltningen.
Ett förtydligande görs av att revisorerna ska uttala sig om vissa frågor,
främst återställande av negativa balanskravsresultat och hänvisning till
särskilda skäl.
• Kravet på revisorerna att behandla delårsrapporten tas emellertid bort
men möjligheten kvarstår.
• Krav införs på att en samlad behandling av årsredovisning,
revisionsberättelse och ansvarsprövningen ska ske i fullmäktige. Beslut
om anmärkningar ska motiveras.
• Krav införs på publicering av revisionsberättelser på kommuners och
regioners webbplatser.
Syftet med förändringarna är att ytterligare skärpa revisionens viktiga roll att
bidra med underlag till ansvarsutkrävande.
Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.
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4. FINANSIELLA NYCKELTAL 2020

Kommentar: data i tabellen avser 2020 och är hämtat från Kolada

Kommentarer
- Lomma har ett större lönegap mellan kvinnor och män i jämförelse med liknande kommuner och riket.
- Kommunen har under 2020 haft färre avgångna tillsvidareanställda och lägre sjukfrånvaro i jämförelse med liknande kommuner och riket i
stort.
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4. RISKANALYS – PEDAGOGISK VERKSAMHET
Utmaningar och risker
Ansvar
Kommunen är enligt skollag i egenskap av hemkommun och huvudman
ansvarig för skolväsendet från förskola till och med vuxenutbildning. Med
huvudman avses att ha ansvar för drift av förskola eller skola. För
vuxenutbildning är kommunen alltid huvudman oberoende av om
verksamheten bedrivs av externa aktörer eller inte. Genom reglemente har
kommunfullmäktige lagt ansvaret på kommunstyrelse eller facknämnd.
Styrning och ledning
Styrning och ledning inom skolväsendet sträcker sig från kommunfullmäktige
till rektor. Kommunstyrelsen eller den nämnd som givits ansvar att ansvara
för att skollagens uppdrag till kommunen (hemkommun) fullföljs ska bland
annat tillse att:
• Resurser fördelas till utbildning efter barnens och elevernas olika behov
(2 kap. 8 b § SkolL)

I egenskap av huvudman följer ytterligare ansvar. Bland annat vad gäller
att ge rektor förutsättningar att ta sitt ansvar för till exempel ledning av
det pedagogiska arbetet och utveckling av utbildningen, sin egen inre
organisation, barns och elevers utveckling mot målen, inklusive särskilt
stöd och trygghet och studiero. Rektor har en roll som är olik många
andra tjänstepersoners i kommunen genom uppdrag adresserade direkt
från riksdagen. Andra områden som skollagen särskilt vänder sig till
huvudmannen att arbeta med är kompetensförsörjning (2 kap. SkolL),
systematiskt kvalitetsarbete (4 kap. SkolL), åtgärder mot kränkande
behandling (6 kap. SkolL) och frånvaro (7 kap. SkolL)
Om kommunstyrelsen eller nämnden brister i kunskap om sitt uppdrag
eller i handling utifrån sitt uppdrag är risken överhängande att barn och
elever inte får den utbildning som de har rätt till enligt skollagen.

• Skolpliktiga barn fullgör sin skolplikt eller som det formuleras i lagen ”att
skolpliktiga barn som inte går i dess förskoleklass, grundskola eller
grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning”
(7 kap. 21 § SkolL)
• Förskola erbjuds (8 kap. 3 § SkolL)
• Fritidshem erbjuds (14 kap. 3 § SkolL)
• ”ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet” och
att elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds detsamma
(15 kap. 30 § och 18 kap. 27 § SkolL)
• Vuxenutbildning erbjuds och bedrivs enligt gällande författningar
(20 kap. SkolL)
• Tillsyn utförs över förskola och fritidshem som kommunen har godkänt
(26 kap. 4 § SkolL)
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4. RISKANALYS – PEDAGOGISK VERKSAMHET (FORTS.)
Ny lagstiftning
Inga förändringar i skollagen (2010:800) är aviserade fr.om. 1 januari 2022.
Följande förändringar i trädde i kraft fr.om. 1 juli 2021:
• Skollagen öppnar upp för distans- och fjärrundervisning i flera
skolformer på ett sätt som före pandemin var otänkbart. Fortfarande gäller
att vissa förutsättningar måste föreligga, men det kan vara aktuellt både för
elever i behov av särskilt stöd och som en åtgärd i ordinarie undervisning
där legitimerad och behörig lärare inte finns att tillgå. Lagändringens
konsekvenser på utbildningen kan följas upp i granskning av särskilt stöd,
men är kanske särskilt intressant att följa upp i kommuner med långa
avstånd från bostadsort till skola.
21 kap. Fjärrundervisning i vissa skolformer
22. kap. Distansundervisning i vissa skolformer
• Bestämmelserna om registerkontroll har förändrats. Utdrag skulle tidigare
lämnas in till arbetsgivaren vid anställning, men nu räcker det med att visa
upp ett utdrag. Av lag framgår att ett uppvisande av utdrag ska
dokumenteras genom en anteckning. Bestämmelserna om registerutdrag
är nu tvingande för samtliga skolformer förutom kommunal
vuxenutbildning. Att registerkontroll görs i enlighet med lag är av stor vikt
för barn och elevers trygghet och säkerhet. Brister i registerkontrollen kan
få stora konsekvenser för enskilda barn och elever.
2 kap. 31-32 §§
• Av förändringar i skollagen framgår att elever i störst behov av utbildningen
ska prioriteras vid antagning till kommunal vuxenutbildning. Antalet
studerande inom vuxenutbildningen har ökat betydligt i spåren av
migrationsvågen 2015-2016. Förändringar i lag innebär att större fokus
riktas mot att eleverna ska bli anställningsbara och därför prioriteras vuxna
i behov av utbildning snarare än vuxna med lägst utbildning.
20 kap. 2 §
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4. NYCKELTAL PEDAGOGISK VERKSAMHET 2020

Kommentar: data i tabellerna avser 2020 och är hämtat från Kolada.

Kommentarer
-

Lomma kommun har lägre förskollärartäthet (10,4) , antal barn/lärare med förskollärarexamen, i jämförelse med liknande kommuner förskola (12,7), liknande
kommuner övergripande (18,4) och riket (12,6).

-

Antalet barn 1-5 inskrivna i förskola är något färre i Lomma kommun (85%) i jämförelse med liknande kommuner förskola (86,3%), liknande kommuner
övergripande (85,7%) och riket (85,4%).

-

Kostnaden förskola kr/inskrivet barn är högre i Lomma kommun (158 550) i jämförelse med liknande kommuner förskola (149 027), liknande kommuner
övergripande (153 483) och riket (157 979).
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4. NYCKELTAL PEDAGOGISK VERKSAMHET 2020 (FORTS.)

Kommentar: data i tabellerna avser 2020 och är hämtat från Kolada.

Kommentarer
-

Lomma har fler elever i åk 1-9 vars föräldrar har eftergymnasial utbildning i jämförelse med liknande kommuner grundskola, liknande kommuner
övergripande och riket.

-

Kommunen har ett högre antal lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i jämförelse med liknande kommuner grundskola, liknande
kommuner övergripande och riket.

-

Lommas elever har ett genomsnittligt högre meritvärde, större andel elever behöriga till yrkesprogram och fler elever som uppnått kunskapskraven i alla
ämnen i jämförelse med liknande kommuner grundskola, liknande kommuner övergripande och riket.

-

Kommunen har en lägre kostnad i åk 1-9, kr/elev, i jämförelse med liknande kommuner grundskola, liknande kommuner övergripande och riket.
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4. RISKANALYS – VÅRD & OMSORG
Utmaningar och risker
Kompetens
Under pandemin har särskilda kompetensbrister inom verksamheten
uppmärksammats. Även tidigare har kompetens och förutsättningar för
chefer och personal lyfts fram som en av de största utmaningarna inom
området. Det handlar bl.a. om brist på personer som har relevant
utbildning, men även andra faktorer som stress och arbetsmiljö vilket även
påverkar hur attraktivt yrkesområdet uppfattas.

Samtidigt har en omfattande omställning påbörjats gällande Nära vård, i
riktning mot ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov
och förutsättningar. För att hälso- och sjukvården och den kommunala
vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv, av hög kvalitet samt kunna
möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre
sätt krävs en omställning i hela vårdkedjan.

Sammantaget ställer detta stora krav på kommunen att behålla och
utveckla befintliga medarbetare, men även stimulera nyrekrytering till
utbildning och verksamhet.

Välfärdstekning och digitalisering

Ej verkställda beslut riskerar att öka
Antalet ej verkställda beslut har ökat dramatiskt som en följd av pandemin.
Orsakerna är såväl att verksamheter hållits stängda för att minska risken
för smittspridning (t.ex. dagverksamhet), men även att många personer,
främst äldre, tackat nej eller avsagt sig det stöd de har rätt till. Det kan
därför antas en ökad efterfrågan framöver.
Det är därför viktigt att följa hur arbetet med att verkställa beslut till den
enskilde fortlöper, både i det korta perspektivet men även utifrån ett längre
perspektiv. Den regelbundna rapporteringen av ej verkställda beslut utgör
därför ett viktigt stöd i arbetet med att planera och säkerställa tillgängliga
insatser. Utöver att drabba den enskilde riskerar kommunen att tilldelas
särskild avgift om beslut ej verkställs inom rimlig tid.
Samverkan och samordning av insatser

Digitaliseringen ger stora möjligheter att utveckla och effektivisera
verksamheten och kan bidra till människors självständighet, delaktighet
och inflytande. Utvecklingen har tagit fart ytterligare som en följd av
pandemin. Samtidigt innebär digitalisering även flertalet utmaningar exempelvis välfungerande tekniska lösningar, kompetens hos såväl
personal som brukare, utvecklingskostnader, nyttorealisering,
förändringsledning och säkerhet. Digitaliseringsarbetet behöver således
precis som all verksamhetsutveckling ske i ett sammanhang och bedrivas
effektivt så att de önskade målen uppnås.
Ny lagstiftning
Den 1 november 2021 ändras lagen så att assistansersättning inte betalas
ut till privata utförare som saknar tillstånd från IVO. Kommunerna behöver
därför kontrollera att utförare har tillstånd, annars riskerar de kommuner
som betalat ersättning i väntan på Försäkringskassans beslut att inte få
tillbaka pengarna.

Samverkan mellan kommuner och regioner har i många fall förbättrats
under pandemin, men hur socialtjänst och hälso- och sjukvård samordnar
insatserna kring den äldre utgör fortfarande en stor utmaning. Brister har
uppmärksammats i vården och omsorgen av äldre som insjuknade i covid19 och även till exempel när det gäller stödet som erbjuds anhöriga till de
äldre.
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4. NYCKELTAL VÅRD & OMSORG 2020

Kommentar: data i tabellerna avser 2020 och är hämtat från Kolada.

Kommentarer
-

Kommunen har ett lägre antal nöjda brukare inom särskilt boende och inom hemtjänst i jämförelse med liknande kommuner äldreomsorg och
övergripande samt riket i stort.

-

Lomma kommun har en lägre kostnad kr/brukare för särskilt boende i jämförelse med liknande kommuner äldreomsorg och övergripande samt riket.

-

Kostnaden för hemtjänst, kr/invånare 80+, är lägre i Lomma kommun i jämförelse med liknande kommuner äldreomsorg och övergripande samt riket.

-

Andelen brukare inom daglig verksamhet LSS som alltid trivs på sin dagliga verksamhet är större i Lomma kommun i jämförelse med liknande
kommuner LSS men mindre i jämförelse med liknande kommuner övergripande.

-

Kostnad för funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare, är högre i Lomma i jämförelse med liknande kommuner LSS men lägre i
jämförelse med liknande kommuner övergripande och riket i stort.
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4. RISKANALYS – SOCIALTJÄNST
Utmaningar och risker
Inom området finns ett antal utmaningar och risker. I det följande beskrivs
olika riskområdet med utgångspunkt i Socialstyrelsens lägesrapport från
2020 som särskilt som värda att belysa.
Social barn- och ungdomsvård
Behovet av insatser till barn, unga och deras familjer ökar succesivt. Varje
kommun har ett stort ansvar att tillse att det finns tillräckligt med individuellt
anpassade öppna insatser utifrån det lokala behovet. Ett annat område som
är viktigt att säkerställa är rekryteringen och utredning av jour- och
familjehem och kontaktfamiljer/kontaktpersoner. När det gäller
institutionsinsatser till barn och unga behöver kontroller för att säkerställa
kvalitet i HVB finnas på plats. Externa HVB platser upphandlas via LOU och
det behöver finnas rutiner på plats som säkerställer kvaliteten. På samma
sätt är det även viktigt att det finns kontroller som säkerställer kvalitet i
insatser i extern och intern regi. Då den kommande socialtjänstlagen betonar
vikten av förebyggande arbete är även det ett område att bevaka.

Arbetet med våld i nära relationer
Kommunen behöver ha ett aktivt och uppsökande arbetssätt för att upptäcka
våld i nära relationer. Därtill ska kommunen erbjuda snabba och säkra insatser
till utsatta vuxna och barn. Vidare är det av vikt att det finns en aktiv
uppföljning av hur insatserna faller ut för att inte en redan drabbad grupp ska
råka än mer illa ut. I arbetet med att utforma insatser krävs rätt kunskapsstöd
och tillräcklig kompetens inom området. Vidare är det av vikt med ett
fungerande samarbetet mellan socialtjänsten och andra instanser såsom
regionen, polisen, Försäkringskassan med fler.
Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
Kommunen har ett ansvar för att upptäcka och motverka hemlöshet och
utestängning från bostadsmarknaden genom ett aktivt och uppsökande
arbetssätt. Kommunens behöver ha rätt kunskapsstöd och tillräcklig
kompetens inom området, samt ska erbjuda individuellt anpassade insatser.

Missbruks- och beroendevård
Insatser för att komma till rätta med missbruk och beroende i olika former är
ett prioriterat område. För det behöver individuellt anpassade insatser kunna
erbjudas. Kommunen behöver erbjuda insatser på hemmaplan och för att
insatserna ska bli effektiva kan även samverkan med regionen behövas. Det
är även viktigt att kommunen arbetar utifrån evidensbaserad praktik och att
även förebyggande och tidiga insatser kan erbjudas. Ett uppsökande arbete
behöver finnas på plats.
Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd är en viktig funktion för att säkerställa skälig levnadsnivå
för de som behöver samt att det finns insatser för att stegförflytta personer
långt från arbetsmarknaden i riktning mot egenförsörjning. Det är av
betydelse att det finns riktlinjer och kontroller på plats för att säkerställa en
rättssäker handläggning samt att samarbetet mellan arbetsmarknadsåtgärder
och handläggning för ekonomiskt bistånd fungerar. Vidare är uppföljning av
kostnadsutvecklingen och uppföljning över hur väl insatserna leder till
stegförflyttning i riktning mot egenförsörjning faller ut.
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4. RISKANALYS – SOCIALTJÄNST (FORTS.)
Ny lagstiftning
Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (2020:47) presenterar
förslag som kommer att innebära en stor omställning av socialtjänstens
organisering och arbetssätt. Utredningen föreslår bland annat att kommunerna
ska få möjlighet att erbjuda insatser utan behovsprövning. De viktigaste
delarna som utredningen lyfter fram och där förändringar föreslås är:
• Socialtjänsten ska arbeta förebyggande och vara lättillgänglig
• Socialtjänsten ska kunna tillhandahålla insatser utan behovsprövning
• Socialtjänsten ska främja jämställda levnadsvillkor
• Socialtjänsten ska bidra till en mer socialt inriktad samhällsplanering och
stadsutveckling. Ökad inriktning mot övergripande planering av framtida
behov av insatser
• Kunskapsbaserad socialtjänst utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
Regeringen ska utreda hur man kan säkerställa en fungerande och effektiv
nationell kunskapsstyrning och samarbete mellan kommuner
• Kommunernas systematiska uppföljning behöver förbättras. Socialstyrelsen
har getts i uppdrag att ta fram förslag på hur stödet till kommunerna kan
utvecklas
• Barnperspektivet förtydligas
I utredningen definieras förebyggande arbete inom socialtjänstens individ- och
familjeomsorg som insatser som förhindrar eller motverkar uppkomst av
sociala problem och social utestängning. Som exempel på aktuella sociala
problem nämns bland annat fattigdom, missbruk och beroende, våld i nära
relationer, hemlöshet, prostitution, kriminalitet och att barn far illa. Förslagen till
den nya socialtjänstlagen betonar att verksamheten ska bedrivas i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kommer att
innebära en utveckling mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst och högre
krav på systematisk uppföljning av insatsernas kvalitet genom utredningens
förslag.
Förslaget till en ny socialtjänstlag förslås träda i kraft 1 januari 2023.
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4. NYCKELTAL SOCIALTJÄNST 2020

Kommentar: data i tabellerna avser 2020 och är hämtat från Kolada.

Kommentarer
-

Lomma kommun har färre återaktualiserade vuxna med försörjningsstöd i jämförelse med liknande kommuner.

-

Kostnad för missbruksvård vuxna är lägre i Lomma i jämförelse med liknande kommuner och riket i stort.

-

Kostnaden för barn och ungdomsvård, kr/invånare är lägre i Lomma kommun i jämförelse med liknande kommuner och riket.

-

Kommunen har en lägre andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd i jämförelse med liknande kommuner och riket.
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4. LOMMA KOMMMUNS MÅL
Nedan framgår de av fullmäktige beslutade kommunövergripande målen som är styrande för kommunstyrelsen och
nämnderna under 2022.
Övergripande mål 2019-2022:
— Kvalitet i framkant: Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus
— Trygghet i livets alla skeden: I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden
— Balanserat hållbarhetsarbete: Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete med kommande
generationer i åtanke
— Den kommunikativa kommunen: Lomma kommun ska vara en öppen och kommunikativ organisation där invånarna
känner ett högt förtroende för verksamheten
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Källa: Strategisk plan 2022-2024/Budget 2022

5. RISKVÄRDERING
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5. RISKVÄRDERING
Utgångspunkter och metod
På efterföljande sidor ges en sammanfattning av identifierade riskområden för respektive styrelse/nämnd. Till grund för identifieringen och riskvärderingen ligger I
omvärldsbevakning baserad på SKR:s ekonomirapport, övergripande riskanalys samt en kommunspecifik riskanalys utifrån nyckeltal (Se sid 8-21). Därtill har
revisorernas egna iakttagelser under året beaktats samt iakttagelser som framkommit inom ramen för den grundläggande granskningen 2021.
Matrisen nedan (hämtad från God revisionssed i kommunal verksamhet) utgör stöd för revisorernas bedömning av risker och prioritering av granskningsområden.
Utifrån matrisen har revisorerna kategoriserat riskområden enligt graderingen låg, medel eller hög risk.

Riskgradering


Hög risk



Medel risk



Låg risk
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RISKVÄRDERING: KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och har styrande och samordnande uppgifter. Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens
angelägenheter, ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av hel- eller delägda kommunala bolag,
ha hand om den ekonomiska förvaltningen samt verkställa fullmäktiges beslut.
Risk (hämtade från risk- och
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande
granskning 2021)
Den kommunövergripande
upphandlingsfunktionen

Av revisorerna identifierade
risker

Värdering
av risk

Revisionsaktivitet *)



Personal- och
kompetensförsörjning/chefsrekrytering



Ärendehantering och beredning



Informationssäkerhet



Intern kontroll



Bjud in KSAU på
revisionsmöte för
dialog/PM

Bjud in IT-chef på
revisionsmöte för
dialog
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*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.

RISKVÄRDERING: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMDEN
Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Nämnden
utövar kommunens tillsyn över att skolplikten fullgörs och utövar kommunens insynsrätt i fristående skolor. Nämnden ansvarar även för kostverksamheten
Risk (hämtade från risk- och
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande
granskning 2021)
Samordnade insatser mellan barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden
(elever i behov av stöd samt kostorganisationen)

Revisionsaktivitet *)




Inbjudan till
revisionsmöte för
dialog

Uppföljning av aktivitetsansvaret



Inbjudan till
revisionsmöte för
dialog

Hot och våld inom fritidshem, förskola,
grundskola



Inbjudan till
revisionsmöte för
dialog

Otillbörlig påverkan (ex. skolval/betyg)



Förberedelser inför eget gymnasium
Av revisorerna identifierade
risker

Värdering
av risk

*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.
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RISKVÄRDERING: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMDEN
Kultur- och fritidsnämnden har som sina främsta uppgifter att stödja, främja och samordna kommunens kulturliv samt att främja ungdoms- och
fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden är huvudman för kommunens bibliotek samt kulturskola.
Risk (hämtade från risk- och
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande
granskning 2021)

Av revisorerna identifierade
risker

Värdering
av risk

Styrning, ledning och uppföljning, målarbetet,
intern kontroll



Lokalfrågan kopplat till den utökade timplanen
för idrott och hälsa



Intern kontroll av utbetalning av föreningsbidrag



Revisionsaktivitet *)

Inbjudan till
revisionsmöte för
dialog
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*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.

RISKVÄRDERING: MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens byggverksamhet, miljöverksamhet, hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt kart- och mättjänster.

Risk (hämtade från risk- och
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande
granskning 2021)

Av revisorerna identifierade
risker

Värdering
av risk

Rättssäker, effektiv och kundtillvänd
handläggning



Risken att övrig tillsyn behöver nedprioriteras vid
krav på fortsatt smittskyddstillsyn 2022



Digitaliseringsbehov



Revisionsaktivitet *)
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*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.

RISKVÄRDERING: SOCIALNÄMNDEN
Socialnämnden utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården, hemsjukvården och verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Risk (hämtade från risk- och
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande
granskning 2021)

Av revisorerna identifierade
risker

Värdering
av risk

Socialnämndens ekonomistyrning



Egenförsörjning och arbetsmarknadsinsatser



Hantering av orosanmälningar



Intern kontroll av utbetalning av ekonomisk
bistånd



Samordnade insatser mellan barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden
(elever i behov av stöd samt äldre/kost)



Revisionsaktivitet *)
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*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.

RISKVÄRDERING: SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för trafikfrågor, teknisk verksamhet som både är avgiftsfinansierad och skattefinansierad samt delar av
den fysiska planeringen och detaljplanehanteringen.
Risk (hämtade från risk- och
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande
granskning 2021)

Av revisorerna identifierade
risker

Värdering
av risk

Revisionsaktivitet *)

Kvaliteten i utredningar och förstudier avseende
byggprojekt



Upphandling



Uppföljning av externa utförare



Fastighetsunderhåll



Uppföljning av tidigare
granskning



Inom ramen för
grundläggande
granskning

Genomförande av
belysningsplanen/beläggningsplanen
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*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.

RISKVÄRDERING: ÖVERFÖRMYNDAREN
Överförmyndaren ansvarar för att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare, att föra register över tillsynsverksamheten samt att tillse att gode
män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs.
Risk (hämtade från risk- och
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande
granskning 2021)

Av revisorerna identifierade
risker

Konsekvenserna av det uppsagda
samverkansavtalet
Rättssäker handläggning och ökning av
komplexa ärenden

Värdering
av risk

Revisionsaktivitet *)
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*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.

RISKVÄRDERING: VALNÄMNDEN
Valnämnden ansvarar för att genomföra val och folkomröstningar i kommunen.
Risk (hämtade från risk- och
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande
granskning 2021)
Av revisorerna identifierade
risker

Genomförande av riksdagsvalet 2022

Värdering
av risk

Revisionsaktivitet *)
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*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.

RISKVÄRDERING: LOMMA SERVICEBOSTÄDER AB
Lomma Servicebostäder AB ansvarar för att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter
med bostäder m.m. med anknytning till vård, omsorg och serviceverksamhet.
Risk (hämtade från risk- och
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande
granskning 2021)

Av revisorerna identifierade
risker

Värdering
av risk

Revisionsaktivitet *)

Fastighetsunderhåll
Intern kontroll

32

*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.

6. REVISIONSPLAN
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6. REVISIONSPLAN 2022
Granskningar

Ansvarig nämnd

Granskning av delårsrapport

Samtliga

Granskning av årsbokslut/årsredovisning

Samtliga

Grundläggande granskning

Samtliga

Uppföljningsgranskning investeringsprocessen

Kommunstyrelsen

Granskning av ärendeberedningsprocessen

Kommunstyrelsen
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6. FÖRSLAG PÅ REVISIONSPROJEKT 2023 OCH FRAMÅT
Granskningar

Ansvarig nämnd

Uppföljningsgranskning (rektorerna arbetsmiljö)

Barn- och utbildningsnämnden

Upphandlingsprocessen

Kommunstyrelsen

Socialnämndens ekonomistyrning

Socialnämnden

Uppföljning av externa utförare

Samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden

Implementering av barnkonventionen

Samtliga nämnder

Efterlevnaden av GDPR

Samtliga nämnder

Personal- och kompetensförsörjning

Samtliga nämnder

Samverkan skola-socialtjänst

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden

Nämndernas interna kontroll

Samtliga nämnder

Verkställighet av fullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen

Informationssäkerhet

Kommunstyrelsen

Coronahanteringen

Kommunstyrelsen, socialnämnden

Intern kontroll ekonomiskt bistånd

Socialnämnden

Genomförande av allmänna val 2022

Valnämnden

Ärendeberedningsprocessen

Kommunstyrelsen
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7. BILAGA – TIDIGARE GENOMFÖRDA GRANSKNINGAR
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7. TIDIGARE GENOMFÖRDA GRANSKNINGAR*
År

Tidigare granskningar
2021

2020

KS

Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor

X

Kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete

X

BUN

KFN

MBN

SBN

SN

X

X

X

X

X

Granskning av fastighetsförvaltning och underhåll
Granskning av investeringsprocessen

X
X

Miljö- och byggnadsnämndens självfinansieringsgrad
2019

2018

2017

2016

ÖF

X

Granskning avseende styrning och uppföljning av entreprenader inom
äldreomsorgen

X

Långsiktig ekonomisk analys

X

Granskning avseende effektivitet och produktivitet

X

X

Granskning av intern kontroll vid debitering av barnomsorgsavgifter

X

Granskning av rektorernas arbetssituation

X

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående
externa och interna dataintrång

X

Granskning av kommunstyrelsens beredning av ärenden

X

Granskning av kommunens fastighetsunderhåll

*Tidigare genomföra granskningar (exkl. grundläggande granskning, samt granskning av
delårsrapport och årsbokslut)

X

X

X

X

X
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8. BILAGA - KOMPLETTERANDE INFORMATION RISKANALYS

38

4. RISKANALYS – SAMHÄLLSBYGGNAD
Utmaningar och risker
Samhället förändras i snabb takt. Kommunerna och regionerna i Sverige
har omfattande uppdrag inom samhällsbyggnadsområdet där det handlar
om att tillgodose samhälle och verksamheter med allt i från
verksamhetslokaler till att planera mark- och vatten.

Skogsförvaltning

För att kommuner ska kunna möta de politiska mål som ofta finns inom
befolkningstillväxt är en effektiv och funktionell detaljplaneprocess av vikt.
För att få ett samlat grepp om detaljplanearbetet med kopplingar till
politiska ambitioner krävs en sammanhållen samhällsbyggandsprocess,
där alla kompetenser och resurser nyttjas, för att få effektivitet och
verkställighet i de planeringsambitioner som finns. Två
lagstiftningsförändringar som kan lyftas fram i detta sammanhang är
kravet om planeringsstrategi samt privat initiativrätt.

Enligt skogsvårdslagen är skogen en nationell tillgång som skall skötas så
att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska
mångfalden behålls. Vidare framgår att vid skötseln ska hänsyn även tas till
andra allmänna intressen.

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den
rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och
vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Planeringsstrategin
bidrar till en aktiv översiktsplanering som bedrivs kontinuerligt och på så
vis fångas eventuella förändrade förutsättningar. Översiktsplaneringen ges
därmed en större politisk betydelse. Kommunen ska ta anta en
planeringsstrategi senast 24 månader efter det ordinarie valet 2022. Ingen
antagen planeringsstrategi medför inaktuell översiktsplan.
Privat initiativrätt innebär möjlighet till snabbare och mer effektiv
planprocess vid etablering. En förenklad planprocess ger möjlighet inom
målsättningar för tillväxt. Den private initiativrätten ställer krav på
förändrade arbetssätt, service och bedömningar inom kommunerna.

Många kommuner i Sverige har stora skogsinnehav men finns stora
skillnader i hur förvaltning sker och vilken avkastning innehaven ger.

Med rätt skötsel i form av drift och underhåll gynnas den biologiska
mångfalden. Grönstrukturen blir mer tålig vilket leder till bevarandet av en
hög biologisk mångfald. För att kunna erbjuda attraktiva parker, säkra
lekplatser och god skogsförvaltning behövs god planering av skötseln och
kontinuerliga underhållsinsatser.

Ny lagstiftning
De lagändringar som nyligen trätt i kraft och som inom kort träder i kraft inom
miljöområdet gällande MKB-direktivet och innebär ändrade miljökrav kring
detaljplaneläggningen av mark- och vatten samt krav på digital tillgänglighet.
Förändringarna som rör krav på klimatdeklarationer för nya byggnader är en
viktig del i att öka klimatansvaret inom byggnadsbranschen.
.

Hållbarhet bör genomsyrar behovet inom hela
samhällsbyggnadsprocessen. Ekonomisk, miljömässig, social och
resursmässig hållbarhet är utmaningar som samhällsbyggnadsområdet
står inför.
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4. RISKANALYS – SAMHÄLLSBYGGNAD (FORTS.)
Privat initiativrätt
1 augusti 2021 ändrades PBL när det gäller detaljplanering och
exploatörens möjlighet att bidra med planeringsunderlag. Syftet med de
nya reglerna är att få snabbare planprocesser och att planintressenten ska
kunna börja ta fram underlag innan kommunen kan börja planläggningen.
Kommunens ansvar för detaljplaneringen och bedömningen av markens
lämplighet påverkas inte, men någon annan än kommunen får ta fram
underlag i form av till exempel utredningar och undersökningar.
Kommunen är dock inte skyldig att acceptera underlag som tagits fram av
annan än kommunen.
Klimat och miljö
Vid årsskiftet träder regler om klimatdeklaration för nya byggnader som
uppförs i kraft. Det innebär att byggbranschens aktörer i allmänhet och
byggherrar i synnerhet behöver öka sin kunskap om klimatpåverkan under
byggskedet.
2 augusti 2021 ändrades PBL och PBF. Anledningen till ändringarna var
att EU-kommissionen har framfört synpunkter på hur Sverige har
genomfört MKB-direktivet.
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4. RISKANALYS – REDOVISNING
Utmaningar och risker
Investeringsprocessen
Kommuners och regionernas möjlighet till styrning av
investeringsverksamheten bygger på en väl fungerande
investeringsprocess med tydliga riktlinjer, uppföljningar och kontroller.
Riktiga och välgrundade beslut är viktigt då de investeringar som görs idag
kommer påverka kommunens/regionens ekonomi under lång tid. Brister
kan leda till felaktiga prioriteringar, för höga utgifter samt att inköp och
upphandlingar genomförs på felaktiga grunder.
Intäktsrutiner (fakturering/statsbidrag)
En viktig del i kommunens/regionens interna kontroll utgörs av att
säkerställa att de underlag som ligger till grund för intäkterna är korrekta
och fullständiga samt att intäkterna blir korrekt periodiserade. En
kommun/region har utöver skatteintäkter många andra intäkter och
dessutom ofta komplexa intäktsströmmar; riktade statsbidrag som ofta
baseras på uppgifter som lämnas av kommunen samt fakturering av
utförda tjänster där underlag i allt väsentligt skapas internt. Brister kan leda
till felaktiga intäkter och en bristande finansiering av kommunens/regionens
verksamheter.
Inköp och leverantörsbetalningar
En viktig del i kommunens/regionens interna kontroll utgörs av att
säkerställa att det finns en tillräcklig intern kontroll i kommunens
redovisning, system och rutiner avseende leverantörsutbetalningar. Det
föreligger risker för såväl oegentligheter som förtroendeskada till följd av
brister i hanteringen. Att ha väl fungerande rutiner och system är således
viktigt för att upprätthålla en säker hantering av leverantörsfakturor och
betalningar relaterade till dessa.

Löne- och pensionshantering, inkl. skatter och avgifter

Kostnader för löner, pensioner och andra personalrelaterade kostnader
är en betydande del av en kommuns och regions totala kostnader. Att
lönehanteringen är korrekt och att det finns en tillräcklig intern kontroll i
löneutbetalningsprocessen är därför väsentligt. Redovisning av löner och
pensionsavtal är dessutom komplexa, vilket ställer höga krav på såväl
rutiner och processer som den interna förståelsen. Sammantaget innebär
detta att en väl fungerande administration och god intern kontroll är högst
väsentlig. Brister i hanteringen medför risk för bland annat felaktiga
löneutbetalningar och bristande beslutsunderlag.

Ny lagstiftning

Under 2021 har det inte kommit några nya väsentliga redovisningsregler.
SKR fattade dock under våren 2021 beslut om förändrade
livslängdsantaganden vid beräkning av pensionsskulden. När
livslängdsantaganden ökar medför detta även att
pensionsåtagandet/skulden ökar.
För den del av förpliktelsen som finns i balansräkningen som avsättning
uppstår en ökad avsättning, vilket i sin tur ger motsvarande ökning av
personalkostnaderna. Om ändringen av uppskattning och bedömningar
får väsentliga effekter på resultatet för året kan posten redovisas som
jämförelsestörande.
För den del av förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse
innebär förändringen av livslängdsantagandet att storleken på
ansvarsförbindelsen ökar, vilket i sin tur medför att kostnaderna för
pensionsutbetalningar i framtiden blir högre varje enskilt år.
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4. RISKANALYS – HR, ÖVERGRIPANDE PERSONALFRÅGOR
Utmaningar och risker
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna att hantera för
kommuner och regioner. Konkurrensen om arbetskraft kommer att
hårdna ännu mer på hela arbetsmarknaden och här behöver kommuner
och regioner vara en attraktiv arbetsgivare för att klara sig i den
konkurrensen. Det kommer även att krävas att kommuner utvecklar
kompetensen hos den befintliga personalen för att klara förändrade
kompetensbehov i verksamheterna.

Ny lagstiftning/avtal
Från och med den 1 oktober 2021 gäller den nya bestämmelsen i
AB § 4 mom. 4 som innebär att anställningstiden för konvertering
enligt 5 a § LAS sänks från 2 år till 18 månader. Det innebär att en
vikariatsanställning och allmän visstidsanställning konverteras till en
tillsvidareanställning efter att den anställde arbetat 548 dagar.

Rekrytering
Att rekrytera personal med rätt kompetens har en avgörande betydelse
för att säkerställa kvaliteten i kommunens verksamheter. För att
säkerställa rekryteringsprocessen behöver kommunen ha rutiner och
riktlinjer för hur det ska genomföras. Otydliga riktlinjer och rutiner för
rekryteringsprocessen kan medföra negativa ekonomiska och
kvalitetsmässiga konsekvenser för kommunens styrning och dess
verksamheter.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljölagen samt tillhörande föreskrifter ställer stora krav på
arbetsgivaren när det gäller ansvaret för arbetsmiljön. Det är de
förtroendevalda som ska sätta mål och dra upp riktlinjer för att
säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med lagar och
föreskrifter. Chefer och övriga medarbetares ansvar är att verkställa
detta. Det är ytterst viktigt att ansvars- och rollfördelningen är tydlig och
dokumenterad. Om styrning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet brister
finns risk för ohälsa och sjukdom hos de anställda.
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4. RISKANALYS – IT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET
Utmaningar och risker

Ny eller förändrad lagstiftning

Den digitala omvandlingen av samhället (som trappats upp på grund av
covid-19-krisen) har expanderat hotbilden och medfört nya utmaningar som
kräver anpassade och innovativa åtgärder. Antalet cyberattacker fortsätter
att öka och de alltmer sofistikerade attackerna kommer från ett brett
spektrum av källor i och utanför EU.

Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och
digitala tjänster (NIS-direktivet)

De höga ambitionerna inom digitaliseringsområdet de kommande åren
medför även utmaningar och risker för den personliga integriteten. Det sker
en ökande insamling av biometriska uppgifter, i form av exempelvis
fingeravtryck och ansiktsigenkänning, tillsammans med nya tekniker för att
samla in data, via exempelvis sensorer och röststyrning, vilket medför stora
risker. Därtill utvecklas och implementeras nya tjänster för att lagra, säkra
och transportera data där risker behöver bedömas dels ur ett juridiskt
perspektiv dels avseende teknisk säkerhet, så att den information som
hanteras har ett tillräckligt skydd.
Regioner och kommuner står inför stora anpassningar för att säkerställa
efterlevnad av de gällande regelverken för informationssäkerhet, exempelvis
NIS-direktivet för samhällsviktig verksamhet och verksamheter som lyder
under säkerhetsskyddslagen.

2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag på en revidering
av NIS-direktivet som trädde ikraft 2018. Medlemsstaterna arbetar
med att bereda förslaget och det behandlas även av både
Europaparlamentet och ministerrådet.
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och
säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Lagen gäller från den 1 april 2019 för alla som bedriver
säkerhetskänslig verksamhet. Även om inte lagstiftningen är ny så
finns fortfarande mycket att göra för att säkerställa efterlevnad i
kommuner, regioner, kommunala bolag och kommunförbund som
omfattas av lagen.
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4. RISKANALYS – KOMMUN- OCH REGIONÄGDA AKTIEBOLAG
Utmaningar och risker
I många kommuner bedrivs samhällsviktig verksamhet i bolagsform.
Granskningen sker av lekmannarevisorer i de aktuella bolagen. Utifrån en
generell omvärldsanalys och våra erfarenheter kan vi se risker inom
nedanstående områden.
Värdesäkring och underhåll
I många kommuner finns stora delar av kommunens balansräkning i
bolagsform vilket innebär att värdesäkring av fastigheter och infrastruktur
är av största vikt. Hur sköts underhåll och avsätts tillräckliga resurser till
underhållet av anläggningar och infrastruktur. I detta sammanhang kan
särskilt betonas underhåll och förnyelse av ledningsnät i VA-anläggningen.
Även kapacitetsbrister finns ofta i vattenverk och reningsverk med de
störningar detta innebär för driften och verksamheten.

Utbyggnad av bredband
Bredbandsutbyggnaden är en utmaning i många kommuner.
Utbyggnaden behöver intensifieras för att klara målen i den
nationella digitaliserings-strategin och enligt ett av målen i Agenda
2030. Utmaningen är att finansiera utbyggnaden samtidigt som det
aktuella bolaget har att ta hänsyn till affärsmässighet i satsningarna.

Dricksvatten
Inom dricksvattenproduktionen har det på senare tid uppmärksammats
PFAS i dricksvattnet. Inom området kan en förstudie enkelt göras för att
utröna halterna av PFAS innan en djupare granskning görs. Vid förekomst
av PFAS går det att djupare undersöka hur bolaget arbetar med
källspårning och åtgärder för att minska förekomsten av PFAS.
Samhällsviktiga tjänster och säkerhet
Eftersom både energi- och VA-verksamheten är samhällsviktiga tjänster är
det av särskilt stor vikt att dessa bolag har hög nivå på säkerhet i nätverk
och informationssystem (NIS-direktivet och Lag (2018:1174 om
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster). Bland annat
finns krav på att dessa leverantörer upprättar riskanalys som ligger till
grund för val av säkerhetsåtgärder samt tillhörande åtgärdsplan.
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4. RISKANALYS – JURIDIK OCH ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Utmaningar och risker
Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) har haft status
som svensk lag i snart två år. Trots att barnkonventionen ratificerades av
Sverige 1990 har kommuner och regioner har kommit olika långt avseende
den praktiska tillämpningen av konventionens bestämmelser.
I Barnombudsmannens årliga rapport till regeringen, Alla tar ju inte ansvar,
framgår att barnkonventionen som svensk lag stärker barnet som
rättighetsbärare men för att lagen ska göra verklig skillnad krävs ytterligare
förändringar i författningar, förordningar och instruktioner. Det övergripande
ansvaret för detta bär staten och Barnombudsmannen uppger att staten
måste säkerställa en miniminivå för barns rätt till delaktighet, utbildning och
hälsa i kris, för alla barn i landet.

När det sker större händelser i vårt samhälle, exempelvis Coronapandemin,
begär media och medborgare ut allt fler handlingar.
Det är av vikt att säkerställa att medarbetare och förtroendevalda i en
kommun eller region har kunskap om hur handlingar ska hanteras och
registreras samt hur en begäran om allmänna handlingar ska handläggas.
Inom ramen för detta och för att säkerställa en korrekt hantering bör
kommuner och regioner genomföra utbildningsinsatser kontinuerligt med sina
medarbetare och förtroendevalda samt ha upprättade styrande dokument.

Utifrån ovanstående är det viktigt att kommuner och regioner säkerställer att
det finns styrning och kontroll av hur de arbetar med barnrätts-perspektivet i
ärenden som berör barn. Det är även av vikt att revisionen funderar på hur
de ska inta ett barnrättsperspektiv när deras arbete handlar om barn eller
påverkar barn.
Allmänna handlingar
Enligt tryckfrihetsförordningen, krävs följande uppfyllda kriterier för att en
handling ska anses som allmän:
- dels ska handlingen förvaras hos myndigheten,
- dels ska den vara inkommen till eller
- upprättad hos myndigheten
Det bör noteras att en ”allmän” handling inte är offentlig per automatik. En
allmän handling kan också vara sekretessbelagd.
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4. RISKANALYS – RÄDDNINGSTJÄNST
Utmaningar och risker

Ny lagstiftning

Arbetsmiljörisker

Den 21 oktober 2020 antog riksdagen regeringens proposition till
justerad lag om skydd mot olyckor (LSO). Lagförslagen trädde i kraft 1
januari 2021, med undantag för kraven om handlingsprogram och
ledningssystem som träder i kraft den 1 januari 2022. Förändringarna
innebär bl.a. en förtydligande styrning av kommunernas verksamhet,
bl.a. genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB). Som del av förändringarna ingår även att MSB
under vissa förutsättningar får utökade befogenheter att prioritera och
fördela resurser.

Kommunal publicerade 2019 rapporten Bättre förutsättningar för
räddningstjänsten som syftar till att skapa en bild av arbetsmiljön och
arbetssituationen inom räddningstjänsten. I rapporten konstaterades att
bemanningen behöver öka för att en god arbetsmiljö för de anställda ska
kunna garanteras. Resultatet gav upphov till fler frågor och Kommunal
släppte därmed under hösten 2020 rapporten Bemanning och
arbetsmiljö inom räddningstjänsten. I den framkommer det att 17%
svarade att brandstation påbörjar rökdykarinsats innan minibemanning
finns på plats. Detta är onekligen en risk i och med att rökdykning, enligt
Arbetsmiljöverket, klassificeras som Sveriges farligaste arbetsuppgift.

Bakgrunden till förändring av lagen är Västmanlandsbranden 2014 som
innebar att utredningar tillsattes för att undersöka hur samhällets
krisberedskap kunde bli bättre, vilka bl.a. mynnande ut i behovet av att
undersöka hur kommunal räddningstjänst kunde blir effektivare,
framförallt inom ledning. Vidare tillsattes en utredning 2017 vars uppgift
var att se över delar av lagstiftningen. Ett kompletterande uppdrag gavs
samma utredare efter skogsbränderna 2018 som innebar utvärdering av
de operativa insatserna samt ge kompletterande förslag.
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4. RISKANALYS – INKÖP OCH UPPHANDLING
Utmaningar och risker
Upphandlingsprocessen
Med offentlig upphandling avses, enligt lagen om offentlig upphandling
(LOU), de åtgärder som vidtas för att anskaffa varor, tjänster eller
byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Ur en kommuns/regions
perspektiv är det viktigt att säkerställa att varor, tjänster och entreprenader
köps med rätt kvalitet och till rätt kostnad, samtidigt som hänsyn ska tas till
sociala, etiska och miljömässiga krav. Bristande styrning, kontroll och/eller
uppföljning av upphandlingar medför en risk för att inköp inte genomförs i
enlighet med gällande lagstiftning.
Avtalstrohet
Avtalstrohet betyder att beställare i en kommun/region ska köpa avtalade
produkter från de leverantörer kommunen/regionen har avtal med. En
låg avtalstrohet kan öka risken för att kommunen/regionen drabbas av
civilrättsliga skadeståndsanspråk från de leverantörer som har avtal med
kommunen/regionen men som inte anlitas. Upphandlingsskadeavgiften
kan under vissa förutsättningar utställas vid brott mot avtalsspärr och
förlängd avtalsspärr samt vid otillåten direktupphandling. Avgiften kan
uppgå till maximalt tio miljoner och tillfaller staten.
Direktupphandlingar
Den vanligaste situationen då direktupphandling används är om det som ska
köpas har ett värde som inte överstiger gällande direktupphandlingsgräns.
Alla inköp som överskrider 100 000 kronor ska dokumenteras. Erfarenheter
visar att denna typ av dokumentation är bristfällig i många kommuner och
regioner.
Värdet, vid direktupphandling, räknas ut genom att alla varor och tjänster av
samma slag som den upphandlande organisationen har under ett
räkenskapsår, räknas ihop. Är avtalet längre än ett år, ska hela avtalets löptid
räknas med. Eventuella options- och förlängningsklausuler ska även räknas
med. Om beräkningen inte görs korrekt finns därmed risk för att
direktupphandlingsgränsen överskrids.

Oegentligheter – mutor och korruption
Upphandling och inköp bedöms, enligt SKR, vara ett riskområde för
korruption. Tjänstepersoner med ansvar för upphandlingsärenden befinner
sig därför i en utsatt position om bolag och entreprenörer försöker påverka
beslutsprocessen vid upphandling. De kan även bli utsatta för situationer
som kan göra dem skyldiga till mutbrott. Mutbrott är straffbart med böter
eller fängelse i högst två år. Sedan den 1 juli 2012 finns lagrummet, 10
kap 5a-e §§, 9§, 10§ och 20 kap 5§ Brottsbalken (BrB), om tagande
respektive givande av muta. Lagen omfattar alla arbetstagare och
uppdragstagare oavsett om de är anställda i offentlig eller privat
verksamhet, oberoende av befattning eller anställningsform. När
bedrägerier och oegentligheter inträffar får detta ofta stort utrymme i media
och eventuella händelser av denna typ riskerar att orsaka, inte bara
ekonomiska skada utan även, stor förtroendeskada för
kommuner/regioner. Därmed finns ett stort incitament för
kommuner/regioner att aktivt motverka denna typ av missbruk av
förtroende- eller ansvarsställning.

Ny lagstiftning
Regeringen har föreslagit att nya och förenklade regler ska gälla för
offentliga upphandlingar från den 1 februari 2022.
Regler innebär bland annat att kravet på att använda ett visst
upphandlingsförfarande, till exempel förenklat förfarande, tas bort. Vidare
föreslås att direktupphandlingsgränserna för sociala tjänster och andra
särskilda tjänster ska höjas kraftigt, ända upp till tröskelvärdena.
Direktupphandlingsgränsen för övriga tjänster samt för varor och
byggentreprenader föreslås bli 700 000 kronor enligt LOU respektive 1,2
miljoner kronor enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna
och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
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4. RISKANALYS – KORRUPTION OCH OEGENTLIGHETER
Utmaningar och risker
En ofta använd definition av korruption är att någon utnyttjar sin ställning
för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Risker för
korruption och andra oegentligheter finns alltid närvarande, inte minst i
så omfattande och komplexa verksamheter som sker inom regioner och
kommuner. Inom offentlig verksamhet finns särskilda anledningar att
motverka korruption då det dels handlar om allmänhetens förtroende för
verksamheten och dels för att de finansieras av skatter. Exempel på
relevanta oegentligheter inkluderar jäv, mutbrott, förskingring, trolöshet
mot huvudman, bedrägeri, stöld, oriktig finansiell rapportering och
otillåtna bisysslor. Ett framgångsrikt arbete mot oegentligheter behöver
därmed vara mångfacetterat och baserat på aktuella riskanalyser. Det
behöver även vara uthålligt, återkommande, baserat på värderingar och
inte bara utgöras av kontrollåtgärder.
Strategiskt riskarbete
Styrelsers och nämnders systematiska arbete med intern kontroll är i
detta avseende A och O vid arbetet att motverka och förhindra
förekomsten av oegentligheter. Att förebygga, upptäcka och hantera
såväl risken för som faktiska oegentligheter är viktiga uppgifter för
verksamheterna. En effektiv strategi för att hantera oegentligheter och
korruption fokuserar på fyra områden; roller och ansvar, förhindra,
upptäcka och åtgärda. En stark riskkultur inkluderar ett tydligt och
engagerat ledarskap, en levande värdegrund som återspeglas i normer
och attityder, riskhantering som är central i beslutsfattande samt ett
personligt ansvarstagande.
Hantera visselblåsningar
Den som larmar om missförhållanden på en arbetsplats ska skyddas och
till exempel inte riskera att avskedas. Detta är fastställt i svensk lag idag
och i december 2021 kommer detta skydd att stärkas ytterligare genom
en ny lag.
Den nya lagen anger bland annat att alla arbetsgivare med minst 50
anställda ska införa en särskild visselblåsarkanal senast i juli 2022, vilket
innebär att man behöver ha ett system för att hantera visselblåsarlarm
samt rutiner för att följa upp dessa. Visselblåsarlarm ska hanteras av

särskilt utsedda personer eller enheter som ska vara oberoende och
självständiga. Systemet ska kunna garantera anonymitet och vara säkert
och samtidigt kunna ge återkoppling till visselblåsaren.
Det är viktigt att kommuner och regioner har en struktur beredd för att ta
emot visselblåsningar och att anmälningar utreds utifrån tydliga rutiner och
metoder samt att eventuella konstaterade brister åtgärdas och att det finns
en tydlig kommunikation kring ärendet. Organisationerna behöver se till att
det finns kompetens att hantera anmälningar och att man redan i förväg har
klargjort vilka konsekvenser olika brister kan få för berörda.
Välfärdsbrott
SKR definierar välfärdsbrott som när en extern aktör – företag eller
privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning.
Välfärdsbrottslighet finns inom hela välfärdssystemet och har särskilt
uppmärksammats inom områden som hemtjänst och assistans, men även
inom områden som bidragsgivning, oriktiga fakturor och intygsbrott.
Välfärdsbrotten beräknas kosta samhället runt 20 miljarder kronor om året.
Hos kommuner och regioner krävs resurser och kunskap för att förebygga,
upptäcka och agera på välfärdsbrott. Riskanalyser, relevanta rutiner för
kontroll och en medvetenhet kring avvikelser är viktiga delar. Dataanalyser
kan även användas för att processa den data som finns i organisationen
och på så sätt identifiera riskfaktorer.
Regeringen föreslår en offensiv mot välfärdsbrottlighet i
budgetpropositionen för 2022. Bland annat vill regeringen inrätta en ny
myndighet för systemövergripande kontroll av utbetalningar från
välfärdssystemen.

Ny lagstiftning
Ny lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden
beslutades 29 september och träder i kraft 17 december 2021 (s.k.
visselblåsarlagen). Lagen innebär att EU:s direktiv om skydd för personer
som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, det så kallade
visselblåsardirektivet, genomförs i den svenska lagstiftningen. Se mer
under ”hantera visselblåsningar” här bredvid.
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4. RISKANALYS – KRISBEREDSKAP, CIVILT FÖRSVAR OCH SÄKERHETSSKYDD
Utmaningar och risker
Detta är ett område som blir av allt större betydelse för kommuner och
regioner. Orsakerna är en tydligt förändrad omvärld, genom en
gråzonsproblematik där flera nationella aktörer nu talar om att det inte
längre går att tala om krig eller fred utan att vi befinner oss i en gråzon
där det finns en stor påverkan på Sverige både från andra nationer
samt från olika organisationer och rörelser. Detta ska kombineras med
att även pandemin har visat på vikten av en god
krishanteringsförmåga för alla aktörer.
I ljuset av detta så pågår ett kontinuerligt arbete med att anpassa
landets olika aktörer till den nya situation vi befinner oss i. Detta
genom ett stärkt civilt försvar, större fokus på krisarbete och en tydligt
skärpt lagstiftning kring säkerhets- och informationsskydd. Alla dessa
åtgärder får direkt påverkan på våra kommuner och regioner.
Krisarbete
En ny överenskommelse ska under året tecknas mellan SKR och
MSB som hanterar den ekonomiska ersättningen till kommunerna för
deras arbete med kris och civilt försvar. Då kommunernas ansvar blir
allt större kommer denna överenskommelse att vara av stor vikt för
det framtida arbetet. Pandemin har även visat på behovet av en väl
inarbetad krisorganisation och materialförsörjning. Kraven på detta
kommer med stor sannolikhet att vara aktuellt även under 2022.
Civilt försvar
Den mest konkreta händelsen under 2022 som kommer att påverka
kommunernas arbete med civilt försvar är valet. SKR och
Säkerhetspolisen ser informationspåverkan som en stor risk inför
valet. Informationspåverkan, eller kognitiva påverkansaktiviteter, från
främmande makt genomförs i syfte att påverka målgruppers
uppfattningar, beteenden och beslutsfattande till främmande makts
fördel. Det kan till exempel handla om att försöka undergräva
förtroendet för valets genomförande. Möjliga syften med
informationspåverkan vid val är:

• Att undergräva förtroende för demokratin och samhällets funktionalitet
• Att underminera sammanhållningen inom ett land
• Att påverka valresultatet till främmande makts fördel
• Att påverka politiker och tjänstemän
Utöver detta så är våldsbejakande extremism fortfarande högaktuellt, inte
minst på grund av återvändande från extremistmiljöer.
Säkerhetsskydd
Säkerhetsskydd och informationssäkerhet är sammanhörande områden
där vi ser en tydligt skärpt lagstiftning framöver. För kommuner och
regioners perspektiv kommer kraven att skärpas betydligt vad gäller
säkerhetsskyddet. Några av de delar som aktörerna har att hantera är
följande:
• Säkerhetsskyddsanalyser ska göras
• Säkerhetsprövningar
• Skydd av fysisk säkerhet
• Skydd av säkerhetsklassificerade uppgifter
• Skydd av information och informationssystem
• Säkerhetsskyddade upphandlingar
• Skyddsobjekt
• Anmälningsplikt av säkerhetsskyddsincidenter
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4. RISKANALYS – KRISBEREDSKAP, CIVILT FÖRSVAR OCH SÄKERHETSSKYDD (FORTS.)
Ny lagstiftning
En ny och förstärkt säkerhetsskyddslagstiftning med viten upp mot
50.000.000 kronor träder i kraft. Till detta kommer med stor sannolikhet
en förstärkning av det så kallade NIS-direktivet, där fler aktörer kommer
att omfattas av detta, exempelvis offentlig förvaltning. Parallellt med detta
kommer MSB och SKR ut med nya vägledningar/handböcker för en rad
olika verksamheter så som IT, fysisk planering, skydd mot pågående
dödligt våld i publik miljö, trygghetspunkter, avlopp, kommunala gator,
genomförande av val, flygplats, kommunala fastigheter, miljö- och
hälsoskydd, HR, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst samt
krishantering i vårdfastigheter. Utöver detta har regionerna fått i ansvar att
titta vidare på: krigsorganisation och dess bemanning, samverkan och
ledning, planeringssamverkan, utbildning och övning, traumavård,
försörjningsberedskap samt motståndskraft.
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4. RISKANALYS – ÖVERFÖRMYNDARVEKSAMHET
Utmaningar och risker
Ansvar
Enligt Föräldrabalken (1949:381) ska varje kommun ha en överförmyndare
eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren/överförmyndarnämnden är
en kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över gode män,
förmyndare och förvaltare och ska säkerställa att ställföreträdarna efterlever
gällande lagstiftning till huvudmännens bästa. Uppdraget består i huvudsak i
att medverka att utreda behovet av ställföreträdare samt verka för att de
individer som själva inte kan ta vara på sin rätt, inte ska drabbas av
rättsförluster. Behovet av stöd för enskilda individer kan handla om att
bevaka deras rättsliga, ekonomiska eller personliga intressen i form av att:
- Bevaka rätt
- Förvalta egendom
- Sörja för person
Granskning av ställföreträdarnas förvaltning
Överförmyndarverksamheten har till uppgift att granska ställföreträdarnas
förvaltning av huvudmännens ekonomi. Granskningen utgör en garanti för
att huvudmannens tillgångar används på ett sätt som är till fördel för
huvudmannen och är en central del i att bevaka huvudmännens rättssäkerhet. I majoriteten av fallen är det först genom dessa granskningar
som verksamheten kan upptäcka om en ställföreträdare missköter sitt
uppdrag. Ändamålsenliga samt dokumenterade granskningsrutiner är en
premiss för att kunna minimera riskerna inom ramen för granskningsarbetet.
Det är vidare av vikt att överförmyndaren säkerställer en enhetlig hantering
och samsyn i granskningsarbetet.
Rekrytering och rättssäkerhet
För huvudmännen är det avgörande att den som utses som ställföreträdare
är lämplig, där lagstiftningen fastställer att den som utses ska vara rättrådig,
erfaren och för övrigt lämplig. Uppdraget som ställföreträdare är i huvudsak
ett ideellt uppdrag och bygger på ett ideellt engagemang. Många kommuner
har idag stora svårigheter med att rekrytera personer som vill åta sig
uppdragen, samtidigt som ansökningarna om godmanskap ökar i Sverige.
Likaså har uppdragen blivit mer komplexa till sin karaktär (exempelvis vid
grava funktionsnedsättningar, svåra missbruk mm.)
SKR har under 2021 uttryckt oro för rättssäkerheten för de individer som är i
behov av stöd.

Ny lagstiftning och förändringar
Flertalet instanser har under en längre period påtalat behovet av översyn av
gällande lagstiftning i området med motiveringen att regelverket behöver
utformas efter dagens behov och förutsättningar. Regeringen tillsatte en
särskild utredning med uppdrag att se över reglerna. Utredningen (Gode
män och förvaltare – en översyn), presenterades under maj 2021.
Utredningen har under hösten varit på remiss till bl.a. samtliga kommuner.
Ett av förslagen avser organisering av verksamheten där enskilda
överförmyndare föreslås tas bort och att nämndsorganisation blir den
obligatoriska formen. SKR har i sitt remissyttrande avvisat detta förslag.
SKR betonar vidare att förslagen innebär en mängd nya uppgifter för
överförmyndarna, dock är finansieringen oklar.
Utredningen förslår bl.a. följande:
• Större hänsyn ska tas till huvudmannens vilja och välbefinnande
• Bättre möjligheter till information och insyn i ställföreträdarens
verksamhet
• Överförmyndarna ska vara skyldiga att anmäla till åtal om en
ställföreträdare misstänks för att ha begått brott mot sin huvudman
• Obligatorisk introduktion och fördjupad utbildning för gode män och
förvaltare samt att det införs regler kring information och stöd
• En bättre styrning och tillsyn över landets ställföreträdare och
överförmyndare. En ny statlig myndighet ska få ett huvudansvar på
området. Bland annat ska myndigheten ha föreskriftsrätt, ansvara för den
officiella statistiken samt ta fram allmänna råd, utbildningar och anpassat
informationsmaterial
• Kraven på kompetens och kvalitet hos överförmyndarna ska skärpas. För
att säkra hög kvalitet och rättssäkerhet i myndighetsutövningen hos
överförmyndarna ska överförmyndarnämnd bli den obligatoriska
organisationsformen
• Det ska föras ett nationellt register över ställföreträdarskap, vilket bland
annat kan förenkla för ställföreträdare och ge både ställföreträdare och
huvudmän en möjlighet att använda digitala tjänster
Övervägande del av lagförändringarna i bl.a. Föräldrabalken föreslås träda
ikraft den 1 januari 2023.
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Kommunfullmäktige
2022-04-21

Ärende
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 14 av 26
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
2022-03-30

KS § 36

KS KF/2022:57

Avstämning av tillväxtpost år 2022

Ärendebeskrivning
Enligt regler för hantering av tillväxtpost ska en avstämning mot befolkningsprognos göras och om
skillnaden är väsentlig ska kommunstyrelsen fatta beslut om åtgärd.
Ekonomiavdelningen har, i skrivelse 2022-03-15, utifrån i mars framtagen befolkningsprognos för
Lomma kommun 2022 - 2031 beräknat behovet av tillväxtpost inför budgetarbete 2023 och samtidigt
gjort en avstämning av den tillväxtpost som är utlagd på nämnderna för år 2022.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23, § 77
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23 § 77
- Skrivelse 2022-03-15 från ekonomiavdelningen
Beslut:
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta utöka socialnämndens budget
för tillväxtpost 2022 med 1 050 tkr och att minska barn- och utbildningsnämndens budget
2022 med samma belopp.
_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKT

2022-03-15

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Ekonomiavdelningen
Vår referens: Elisabet Andersson
Telefon: 040-641 10 00
E-post: Elisabet.Andersson@lomma.se
Diarienummer: KS KF/2022:57

Tjänsteskrivelse - Avstämning av tillväxtpost 2022
Förslag till beslut:
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka socialnämndens budget för tillväxtpost
2022 med 1.050 tkr och att minska barn- och utbildningsnämndens budget 2022 med samma
belopp.
Ärendebeskrivning
Enligt regler för hantering av tillväxtpost ska en avstämning mot befolkningsprognos göras och om
skillnaden är väsentlig fattar kommunstyrelsen beslut om åtgärd.
Ekonomiavdelningen har utifrån i mars framtagen befolkningsprognos för Lomma kommun 2022 2031 beräknat behovet av tillväxtpost inför budgetarbete 2023 och samtidigt gjort en avstämning av
den tillväxtpost som är utlagd på nämnderna för 2022.
Bakgrund/Analys
Vid avstämning av 2022 års tillväxtpost framgår att minskningen av antalet barn i förskoleåldern är
120 barn färre i stället för 50 färre i den ursprungliga prognosen. Eleverna i grundskoleåldern minskar
med 61 fler än i ursprunglig prognos och antalet ungdomar i gymnasieåldern ökar men bara ungefär
hälften så mycket som först prognostiserat. I samband med budgetberedningen gjordes en
nedrevidering av befolkningsprognosen och den då beräknade tillväxtposten för barn- och
utbildningsnämnden minskades med 5,6 mnkr årligen, vilket innebär att den största justeringen av
nämndens budget redan är gjord.
De allra äldsta invånarna är två fler än i den ursprungliga prognosen. Minskningen av antalet
invånare mellan 65-79 år är ytterligare 14 färre och bland de mellan 80-89 år är den prognostiserade
ökningen lägre, +84 personer istället för +103. I budgetprocessen inför 2022 gjordes en
nedrevidering av befolkningsprognosen även för äldre invånare och tillväxtposten justerades ned
med 1,7 mnkr årligen.
Förändringarna i åldersgrupperna samt beaktande av redan neddragen tillväxtpost innebär att
tillväxtposten för barn- och utbildningsnämnden är utlagd med för högt belopp 2022 medan den för
socialnämnden är utlagd med ett för lågt belopp. Kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens
tillväxtposter baseras på en procentuell andel från barn- och utbildningsnämndens och
socialnämndens beräkningsunderlag och är därmed för högt kompenserade. Skillnaden mellan
tidigare beräknad och utlagd tillväxtpost är 1.610 kr för 2022. Beloppen per nämnd framgår av
nedanstående tabell:

Sida 1 av 2

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKT
Budgeterad tillväxtpost 2022
(halvårseffekt) och ny beräkning
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Summa (- minskning / + ökning)

Tillväxtpost
2022

Budget
2022

2022-03-15

Avvikelse:

- 6.576

- 4.823

-1.754

5.862

4.812

1.050

-114

389

-503

-92

311

-403

- 920

690

-1.610

Beslut om åtgärd
En möjlighet som föreligger är att justera årets utlagda tillväxtpost genom en ombudgetering från
nämnderna till kommunstyrelsens medel till förfogande.
Vid motsvarande avstämning av tillväxtposten föregående år hanterades ärendet genom att
nämndernas budgetar lämnades oförändrade.
För att inte socialnämnden ska bli missgynnad även detta år föreslås att nämnden kompenseras för
det ökade behovet enligt beräkningen. Socialnämndens budget för tillväxtpost föreslås därför att
utökas med 1.050 tkr för 2022 vilket finansieras genom en minskning av barn- och
utbildningsnämndens budget med motsvarande belopp.
Samråd
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på kommunledningsförvaltningen.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys har inte genomförts i samband med ärendets beredning.

Elisabet Andersson
Ekonom

Samuel Sköld
Ekonomichef / Tf. kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Berörda nämnder
Förvaltningschefer
Ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 6 av 26
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
2022-03-30

KS § 28

KS KF/2022:25

Redovisning av ej slutbehandlade motioner

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 30, ska kommunstyrelsen årligen till
kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kansliavdelningen att, förutom den
ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges novembersammanträde, ytterligare tre gånger
under året redovisa till kommunstyrelsen de motioner vars beredning ännu inte har slutförts.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-02, § 52.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-02 § 51
- Skrivelse 2022-02-09 från kommunledningsförvaltningen
- Nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige i Lomma kommun, fastställd av
kommunfullmäktige 2021-06-03 § 51
Beslut:
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta konstatera att samtliga
motioner som hittills har inkommit är slutbehandlade.
-

Kommunstyrelsen beslutar att ej slutbehandlade motioner fortsättningsvis ska redovisas för
kommunstyrelsen två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2022-02-09

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kansliavdelningen
Vår referens: Maria Franzén
Telefon: 040-641 10 00
E-post: maria.franzen@lomma.se
Diarienummer: KS KF/2022:25

Redovisning av ej slutbehandlade motioner
Förslag till beslut:
- Kommunstyrelsen konstaterar att samtliga motioner som hittills har inkommit är slutbehandlade.
-

Kommunstyrelsen beslutar att ej slutbehandlade motioner fortsättningsvis ska redovisas för
kommunstyrelsen två gånger per år, en gång på hösten inför redovisningen till
kommunfullmäktige och en gång på våren.

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 30, ska kommunstyrelsen årligen till
kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kansliavdelningen att, förutom den
ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges novembersammanträde, ytterligare tre gånger
under året redovisa till kommunstyrelsen de motioner vars beredning ännu inte har slutförts.
Bakgrund/Analys
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska motioner om möjligt beredas på ett sådant sätt att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Med syftet att korta
handläggningstiderna för motioner började kommunledningsförvaltningen för ungefär ett år sedan
ange ett sista ett sista svarsdatum när motioner remitteras till nämnderna för yttrande. Det
svarsdatum som anges tar hänsyn till beredningstid och nämndens eller nämndernas
sammanträdesdatum. Syftet med införandet av ett sista svarsdatum är att motioner ska beredas på
ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att motionen har väckts.
Då nya rutiner för remittering av motioner till nämnderna har införts, och det för närvarande inte
finns några ej slutbehandlade motioner att redovisa, föreslår kommunledningsförvaltningen att ej
slutbehandlade motioner fortsättningsvis enbart ska redovisas till kommunstyrelsen två gånger om
året. Utöver behandlingen i kommunstyrelsen inför redovisningen vid kommunfullmäktiges
novembersammanträde föreslår kommunledningsförvaltningen att ej slutbehandlade motioner ska
redovisas för kommunstyrelsen ytterligare en gång, förslagsvis under våren.
Beslutsunderlag
- Nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige i Lomma kommun, fastställd av
kommunfullmäktige 2021-06-03 § 51
Samråd
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på kommunledningsförvaltningen,
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Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets
beredning.
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A
ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I LOMMA KOMMUN
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antal ledamöter

§1
Fullmäktige har 45 ledamöter
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.
§2

Ordförande och
vice ordförande

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer
fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en
andre vice ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas när
nyvalda fullmäktige sammanträder första gången.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och
leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Presidiets uppdrag
Kommunfullmäktiges presidium utgör en särskild beredning för
revisorernas budget. Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas
av kommunfullmäktiges presidium.
Presidiet ska bereda frågor och ärenden om ansvarsprövning.
Beredningens omfattning regleras i § 35 i arbetsordningen.
§3
Till dess att presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den
som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den
äldste av dem vara ålderspresident.
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§4
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot
eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en
annan ledamot för resterande del av tjänstgöringstiden för den som har
avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.
§5
Tid och plats för
sammanträdena

För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder
nyvalda fullmäktige första gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första
sammanträdet.
§6
Ett extra sammanträde hålls på den tid, som ordföranden bestämmer
efter samråd med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligt hos
ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden, som
önskas behandlade på det extra sammanträdet.
§7
Om det finns särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med
vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att
dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden
snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om
beslutet ska snarast och minst en vecka före den bestämda
sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.
§8
Fullmäktige sammanträder i kommunhuset i Lomma.
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Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl finns, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
En ledamot som önskar delta på distans bör senast två dagar innan
sammanträdet anmäla detta till
kommunsekreteraren/nämndsekreteraren.
Ordföranden avgör i samråd med övriga presidiet om närvaro vid ett
sammanträde får ske på distans.
Kommunfullmäktige får bestämma vad som närmare ska gälla för
deltagande på distans.”

§9
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena
placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter, ersättare och andra
som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar.
§ 10
Annonsering

Annonsering av fullmäktiges sammanträden ska ske på kommunens
webbplats. Annonseringen på kommunens webbplats ska även omfatta
uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
§ 11

Förlängning av
sammanträde och
fortsatt
sammanträde

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för
sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att
fortsatta sammanträdet en annan dag för att behandla de ärenden som
återstår. I så fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet
ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att fortsätta sammanträdet en annan dag,
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utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på
vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon
kungörelse inte utfärdas men ordföranden ska se till att ledamöter och
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts underrättas
om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
§ 12
Ärenden och
handlingar till
sammanträdena

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller
yttranden i de ärenden, som tagits in i kungörelsen, bör tillställas varje
ledamot och ersättare före sammanträdet.
Interpellationssvar bör skickas till samtliga ledamöter och ersättare före
sammanträdet samtidigt med övriga handlingar.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett
ärende ska skickas till ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör skickas till samtliga ledamöter och
ersättare senast i samband med det sammanträde, vid vilket de avses bli
ställda.
§ 13

Anmälan av hinder
för tjänstgöring och
inkallande av
ersättare

En ledamot, som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del
av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till
kommunledningskontorets kansliavdelning som kallar in den ersättare
som står i tur att tjänstgöra.
§ 14
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde
eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare, som är tillgänglig och
står i tur att tjänstgöra.
§ 15
Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som
kallats till tjänstgöring
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§ 16
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda
in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det
föreligger särskilda skäl för det, bör dock inträde ske under pågående
handläggning av ett ärende.
§ 17
Upprop

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop
enligt uppropslistan. Uppropslista som utvisar de ledamöter och
ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela
sammanträdet.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid
fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
§ 18
Ledamot och tjänstgörande ersättare får inte lämna sammanträdet
utan att anmäla detta till ordföranden.
§ 19

Protokolljusterare

Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet
justeras om inte hinder föreligger med elektronisk signatur.
Sedan uppropet har förrättats enligt 17 §, väljer fullmäktige bland
ledamöterna två personer samt en ersättare för dessa att tillsammans
med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
§ 20

Turordning för
handläggning av
ärendena

Fullmäktige behandlar ärendena i den ordning, som de har tagits upp i
kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för
ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska
behandlas, som inte finns med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av att ärende
under ett sammanträde för att återuppta det senare under
sammanträdet.

Lomma kommun

Kommunfullmäktige § 153 / 1999 10 21
Kommunfullmäktige § 141 / 2002 12 12
Kommunfullmäktige § 78 / 2005 09 22
Kommunfullmäktige § 46 / 2007 03 15
Kommunfullmäktige § 32 / 2009 04 02
Kommunfullmäktige § 63 / 2011 06 09
Kommunfullmäktige § 77 / 2016 09 08
Kommunfullmäktige § 55 / 2020 09 10
Kommunfullmäktige § 1 / 2021 01 21
Kommunfullmäktige § 51 / 2021 06 03

FÖRFATTNINGSSAMLING

6 (12)

§ 21
Yttranderätt vid
sammanträdena

Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd, vilka inte är ledamöter
eller tjänstgörande ersättare i fullmäktige, får delta i överläggningen i
ärende som berör nämndens verksamhetsområde.
Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning får delta i
överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende, som beredningen
har handlagt.
Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon
annan, som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den
överläggning, som hålls med anledning av svaret.
Styrelseordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§
kommunallagen, får delta i överläggning när fullmäktige behandlar ett
ärende som berör förhållandena i företaget.
§ 22
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorerna får
också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som
berör revisorernas egen förvaltning eller om ärendet gäller
granskningen.
§ 23
Ordföranden ska efter samråd med vice ordförandena, i den
utsträckning som det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena
i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda
hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de, som har kallats
för att lämna upplysningar på ett sammanträde, får yttra sig under
överläggningarna.
§ 24
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som
förekommer vid sammanträdena.
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§ 25
Talarordning och
ordningen vid
sammanträdena

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Genmäle

Den, som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar, har också rätt
till ett kort inlägg på högst två minuter för ett genmäle med anledning av
vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare, som har
ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Anföranden ska ske från befintlig talarstol. Dock får kortare genmäle
ske från talarens ordinarie plats.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter
tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ordet från
talaren. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes
anförande.
Ordföranden kan visa ut den som uppträder störande och som inte
rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning, som ordföranden inte kan avstyra, får han
ajournera eller upplösa sammanträdet.
§ 26

Yrkanden

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går
ordföranden igenom de yrkanden som har lagts fram under
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden bekräftar genomgången med ett klubbslag. Därefter får
inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar
medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot, som har
framställt ett yrkande lämna detta skriftligt.
§ 27

Deltagande i beslut

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla
detta till ordföranden innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i
beslutet om fullmäktige fattat det med acklamation.
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§ 28
Omröstningar

När omröstningar genomförs får ordföranden hjälp av de två
ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, bekräftar ordföranden detta med
ett klubbslag Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller
får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.
§ 29
En valsedel, som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så
många namn, som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten
En valsedel är ogiltig:
1 om den upptar namnet på någon, som inte är valbar
2 om den upptar flera eller färre namn än det antal personer, som ska
väljas,
3 om den upptar ett namn, som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val, som sker med tillämpning av
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
§ 30

Motioner

En motion ska vara skriftlig och lämnas in av en eller flera ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den ges in till kommunledningskontorets
kansliavdelning.
En motion kan också väckas genom att den lämnas vid ett
sammanträde med fullmäktige.
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En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som
ledamot vid ett sammanträde.
Kommunstyrelsen ska årligen vid fullmäktiges ordinarie
novembersammanträde redovisa de motioner, som inte har beretts
färdigt.
Företagens
initiativrätt

§ 31
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§
kommunallagen får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden
som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige tar ställning till.
§ 32

Interpellation

1 En interpellation ska vara skriftlig och inlämnad av ledamot.
Den bör ges in till kommunledningskontorets kansliavdelning fem
dagar före det sammanträde, vid vilket ledamoten avser att ställa den.
2 En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde
om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
3 En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde, som
följer närmast efter det, då interpellationen ställdes.
4 Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas
in i kungörelsen.
Interpellationssvar bör ha kommit in till kommunledningskontorets
kansliavdelning senast tio dagar före den sammanträdesdag, då svaret
ska lämnas.
5 Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag, som
avses i 10 kap 2-6 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken
interpellationen har ställts överlämna den till en av fullmäktige utsedd
ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
6 En ersättare, som har ställt en interpellation, får delta i
överläggningen, då svaret på interpellationen behandlas oberoende av
om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.
§ 33

Frågor
Lomma kommun
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2 Den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet.
3 Frågan bör besvaras vid det sammanträde den ställs.
4 Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Dock
behöver inte svaret ges skriftligen.

§ 34
Beredning av
ärendena

Om fullmäktige inte beslutar något annat får ordföranden, eller på
hans/hennes uppdrag personal på kommunledningskontorets
kansliavdelning, avgöra hur de ärenden, som fullmäktige ska behandla,
ska remitteras.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de
fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående
ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning
och remiss av sådana ärenden.
Fullmäktiges presidium bereder revisionens budget samt bereder,
utöver kommunstyrelsen, också frågor om inrättande av
fullmäktigeberedningar.
En fullmäktigeberedning äger rätt att begära in de upplysningar och
yttranden, från anställda och från nämnderna, som den behöver för
att kunna fullgöra sina uppgifter.
Vad som i kommunallagen är föreskrivet för nämnder i fråga om
tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll ska också i
tillämpliga delar gälla för fullmäktigeberedningar.
§ 35

Beredning av
ansvarsprövning

Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning.
Beredningen omfattar att:
- inhämta förklaring över anmärkning som framställts i
revisionsberättelse samt över revisorernas uttalande då ansvarsfrihet
inte tillstyrkes,
- lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov
förslag till beslutsmotivering,
- lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad
anmärkning också ska framställas från fullmäktiges sida, med förslag till
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motivering samt
- lämna förslag om fullmäktige ska rikta egen anmärkning, med förslag till
motivering.

§ 36
Valberedning

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige
en valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av nio ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande
och en vice ordförande för den tid, som de har valts som ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden, som fullmäktige
ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium,
valberedning, fyllnadsval som inte är ordförandeval, val av
lekmannarevisorer till av kommunen hel- och delägda bolag eller
nominering av auktoriserade och godkända revisorer till kommunens
bolag.
Fullmäktige kan dock besluta att genomföra även ett annat val utan
föregående beredning.
I fråga om sammanträden, beslutsförfarande, beslutsförhet, protokoll,
justering av protokoll samt reservation gäller kommunallagens regler för
nämnder i tillämpliga delar också för valberedningen.
§ 37

Justering av
protokollet

För att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses två
ledamöter samt ytterligare en ledamot som ersättare.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet,
som redovisar de delar av förhandlingarna, som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige
justerar den.
§ 38
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Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt.
Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt, som har
fastställts för justeringen av protokollet.
§ 39

Sekreterare

Som sekreterare hos fullmäktige och dess valberedning tjänstgör
anställd tjänsteperson från kommunledningskontorets kansliavdelning.
§ 40

Expediering och
publicering

Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, andra organ och
personer, som berörs av besluten i protokollet.
Ordföranden undertecknar och kommundirektören, med kanslichefen
som ersättare, kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra
handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige
beslutar annat.
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Fastställande av reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet

Ärendebeskrivning
I enlighet med nu gällande reglemente för kommunala pensionärsrådet ska rådet vara
organisatoriskt knutet till kultur- och fritidsnämnden. På grund av denna organisatoriska tillhörighet
har kultur- och fritidsnämndens ordförande också varit ordförande i kommunala pensionärsrådet.
Kommunstyrelsen beslutade emellertid 2021-04-28, § 22, att utse socialnämndens ordförande
Susanne Borgelius (M) till ny ordförande i pensionärsrådet. Denna förändring skedde i syfte att
kommunala pensionärsrådet framöver ska vara organisatoriskt knutet till socialnämnden.
Socialnämnden beslutade sedermera 2021-11-23, § 73, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet, i vilket det
fastslås att kommunala pensionärsrådet ska vara organisatoriskt knutet till socialnämnden.
Kommunala pensionärsrådet har 2021-09-23, § 22, yttrat sig över förslaget till reviderat reglemente. I
beslutet konstaterar kommunala pensionärsrådet att rådet inte har något att erinra vad det gäller
socialnämndens förslag till reviderat reglemente.
Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-01-13 för ärendet.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-19, § 3.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-19 § 3
- Skrivelse 2022-01-13 från kommunledningsförvaltningen
- Protokoll från socialnämnden 2021-11-23 § 73
- Skrivelse 2021-11-01 från socialförvaltningen
- Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2021-09-23 § 22
- Nu gällande reglemente för kommunala pensionärsrådet, fastställt av kommunfullmäktige
2002-12-12, § 138
Beslut:
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa reviderat reglemente för
kommunala pensionärsrådet i enlighet med föreliggande förslag. Det reviderade reglementet
ska börja gälla 2022-04-15, varvid nu gällande reglemente upphör att gälla.
_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2022-01-13

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kansliavdelningen
Vår referens: Maria Franzén
Telefon: 040-641 10 00
E-post: maria.franzen@lomma.se
Diarienummer: KS KF/2021:341

Förslag till fastställande av reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet
Förslag till beslut:
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa reviderat reglemente för
kommunala pensionärsrådet i enlighet med socialnämndens förslag. Det reviderade reglementet
ska börja gälla 2022-04-15, varvid nu gällande reglemente upphör att gälla.
Ärendebeskrivning
I enlighet med nu gällande reglemente för kommunala pensionärsrådet ska rådet vara
organisatoriskt knutet till kultur- och fritidsnämnden. På grund av denna organisatoriska tillhörighet
har kultur- och fritidsnämndens ordförande också varit ordförande i kommunala pensionärsrådet.
Kommunstyrelsen beslutade emellertid 2021-04-28, § 22, att utse socialnämndens ordförande
Susanne Borgelius (M) till ny ordförande i pensionärsrådet. Denna förändring skedde i syfte att
kommunala pensionärsrådet framöver ska vara organisatoriskt knutet till socialnämnden.
Socialnämnden beslutade sedermera 2021-11-23, § 73, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet, i vilket det
fastslås att kommunala pensionärsrådet ska vara organisatoriskt knutet till socialnämnden.
Kommunala pensionärsrådet har 2021-09-23, § 22, yttrat sig över förslaget till reviderat reglemente. I
beslutet konstaterar kommunala pensionärsrådet att rådet inte har något att erinra vad det gäller
socialnämndens förslag till reviderat reglemente.
Bakgrund/Analys
Under rubriken ”Rådets sammansättning” i kommunala pensionärsrådets reglemente fastslås vilken
nämnd kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till. Socialnämnden föreslår att
formuleringen ”Rådet ska vara organisatoriskt knutet till kultur- och fritidsnämnden.” ska ersättas
med formuleringen:
”Rådet ska vara organisatoriskt knutet till socialnämnden.”
Under rubriken ”Arbetsformer” i reglementet fastslås vilken nämnd ordföranden bör vara ledamot i.
Socialnämnden föreslår att formuleringen ”Rådets arbete leds av ordföranden, som bör vara ledamot
av kommunstyrelsen eller kultur- och fritidsnämnden.” ska ersättas med följande formulering:
”Rådets arbete leds av ordföranden, som bör vara ledamot av kommunstyrelsen eller
socialnämnden.”
Under samma rubrik i reglementet fastslås vilka ledamöter som ska närvara och informera vid
kommunala pensionärsrådets sammanträden. Socialnämnden föreslår att formuleringen ”Vid rådets
sammanträden bör någon ledamot av såväl kommunstyrelsen som kultur- och fritidsnämnd närvara
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och informera i sådana frågor, som berör kommunens pensionärer.” ska ersättas med följande
formulering:
”Vid rådets sammanträden bör någon ledamot av såväl kommunstyrelsen som socialnämnd närvara
och informera i sådana frågor, som berör kommunens pensionärer.”
Under rubriken ”Arbetsformer” fastslås vidare vilka som ska delges protokoll från rådets
sammanträden. Socialnämnden föreslår att formuleringen ”Rådets ställningstaganden skall redovisas
genom protokoll efter varje sammanträde och delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen, kulturoch fritidsnämnden samt övriga berörda nämnder. Alla förslag och yrkanden som framkommer skall
redovisas.” ska ersättas med följande formulering:
”Rådets ställningstaganden skall redovisas genom protokoll efter varje sammanträde och delges
rådets ledamöter, kommunstyrelsen, socialnämnden samt övriga berörda nämnder. Alla förslag och
yrkanden som framkommer skall redovisas.
Under rubriken ”Finansiering” fastslås vilka nämnder som ska svara för ekonomisk ersättning till
representanter från nämnderna och pensionärsföreningarnas representanter. Socialnämnden
föreslår att formuleringen ”Varje nämnd svarar för ersättning till sina representanter. Kultur- och
fritidsnämnden svarar dessutom för pensionärsföreningarnas representanter.” ska ersätts med
följande formulering:
”Varje nämnd svarar för ersättning till sina representanter. Socialnämnden svarar dessutom för
pensionärsföreningarnas representanter.”
Utöver de revideringar som föreslås med anledning av den organisatoriska förändringen föreslår
socialnämnden ytterligare två revideringar. Under rubriken ”Arbetsformer” i reglementet fastslås att
kommunen utser en förvaltning som svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet. Socialnämnden
föreslår att denna formulering ersätts med följande formulering:
”Kansliavdelningen på kommunledningsförvaltningen svarar för sekreterar- och kansliservice till
rådet.”
Under rubrik ”Arbetsformer” fastslås vidare att kultur- och fritidsnämnden ska arrangera särskilda
konferenser minst en gång per år för att rådet ska ges möjlighet att samla också andra organisationer
med verksamhet för äldre. Socialnämnden anser att kunskapsinhämtning inte ska begränsas till
särskilda konferenser utan ska ske kontinuerligt under hela året och föreslår därför att meningen
formuleras på följande sätt:
”För att få bredare förankring ska socialnämnden skapa utrymme för kunskapsinhämtning.”
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att sedan år 2007 används ordet ”ska” istället för ”skall” i
svenska lagar och författningar. Förvaltningen förslår därför att ordet skall i kommunala
pensionärsrådets reglemente ska ersättas med ordet ska. Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att reglementet ska följa Språkrådets skrivregler för kommatering, varför
kommatecknen före ordet ”som” ska tas bort när det inte föregås eller efterföljs av en bisats.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar slutligen att under förutsättning att kommunfullmäktige
vid sammanträdet 2022-03-03 beslutar att fastställa reviderat reglemente för kommunala
pensionärsrådet kan det reviderade reglementet börja gälla 2022-04-15.
Beslutsunderlag
- Protokoll från socialnämnden 2021-11-23 § 73
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Skrivelse 2021-11-01 från socialförvaltningen
Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2021-09-23 § 22
Nu gällande reglemente för kommunala pensionärsrådet, fastställt av kommunfullmäktige 200212-12, § 138

Samråd
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på kommunledningsförvaltningen.
Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets
beredning.

Maria Franzén
Utredare

Eva-Lena Sanderberg
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunala pensionärsrådet
Författningssamlingen

Bilagor:
- Förslag till revideringar av reglemente för kommunala pensionärsrådet
- Nu gällande reglemente för kommunala pensionärsrådet
- Förslag till reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet
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Ansvarig handläggare:
Nämndsekreterare
Översyn av dokumentet görs en gång per år.

Lomma kommun
reviderad
reviderad

Kommunfullmäktige § 83 / 1992 09 24
Kommunfullmäktige § 18 / 1995 03 23-24 Rådets sammansättn. 4 st
Kommunfullmäktige § 138/ 2002 12 12
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SYFTE
Kommunens pensionärsråd skall vara ett organ för överläggning och samråd före beslut och
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas
riksorganisationer.
Pensionärsrådet har som remiss- och referensorgan inte ställning som kommunal nämnd
eller styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas
av kommunens beslut. Det är därför nödvändigt att rådet ges reella möjligheter att fullgöra
sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
UPPGIFTER/VERKSAMHETSOMRÅDE
Kommunalt pensionärsråd skall organiseras för hela kommunen. Kommunen skall i
pensionärsrådet samråda före beslut, informera om sin verksamhet, informera om
budgetfrågor, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få
aktualitet för kommunens pensionärer.
Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter samt
att samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser.
Pensionärerna ges genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Pensionärernas
representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det
verksamhetsutbud som berör de äldres förhållanden i samhället.
RÅDETS SAMMANSÄTTNING
Rådet skall vara organisatoriskt knutet till kultur- och fritidsnämnden socialnämnden.
Kommunens förtroendevalda representerar de kommunala nämnder och styrelser, vars
ansvarsområden innefattar pensionärernas förhållanden.
Pensionärerna skall i rådet representeras genom företrädare för pensionärsorganisationer av
riksomfattande karaktär, som är öppna för alla pensionärer att bli medlemmar i.
Varje förening har rätt att utse två representanter i rådet. Vid förfall för representant utser
vederbörande förening själv ersättare för denne/denna.
Kommunstyrelsen utser som kommunala representanter i rådet för varje mandatperiod sju
ledamöter.
För övrigt adjungeras andra personer beroende på ärendets art.
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Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom kommunen med syfte att
tillvarata pensionärernas intressen kan när särskilda skäl föreligger inbjudas att delta i rådets
överläggningar. Representanter för övriga samhällsorgan kan inbjudas till rådet för
information, diskussion eller samråd. Rådet bör vidare beredas möjlighet att träffa andra
förtroendevalda och anställda.
ARBETSFORMER
Rådets arbete leds av ordföranden, som bör vara ledamot av kommunstyrelsen eller
kultur- och fritidsnämnden socialnämnden. Rådet kan vid behov inom sig utse vice
ordförande, som då övertagerr ordförandens befogenheter.
Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett arbetsutskott, som utses inom rådet. I utskottet
ingår ordföranden samt en representant för varje pensionärsförening. Arbetsutskottet kan,
när behov föreligger, kalla rådet till sammanträde.
Kommunen utser förvaltning som svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.
Kansliavdelningen på kommunledningsförvaltningen svarar för sekreterar- och kansliservice
till rådet.
Pensionärsrådet är ett remiss- och referensorgan. Rådet behöver inte ha enhetlig
uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och
beslutsförhet.
Rådet sammanträder vid behov eller minst fyra gånger per år. Datum för
sammanträdesdagar bör fastställas vid årets början.
Vid rådets sammanträden bör någon ledamot av såväl kommunstyrelsen som kultur- och
fritidsnämnd socialnämnden närvara och informera i sådana frågor, som berör
kommunens pensionärer.
Rådets ställningstaganden skall redovisas genom protokoll efter varje sammanträde och
delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden socialnämnden
samt övriga berörda nämnder. Alla förslag och yrkanden som framkommer skall redovisas.
Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och
beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på ett sådant sätt att
vidareinformation och beredning underlättas.
För att få bredare förankring skall kultur- och fritidsnämnden socialnämnden
arrangera särskilda konferenser minst en gång per år skapa utrymme för
kunskapsinhämtning. Därigenom ges rådet möjlighet att samla också andra
organisationer med verksamhet för äldre, exempelvis bildningsförbund och
studieorganisationer, andra huvudmäns företrädareliksom enskilda personer med
intresse för rådets uppgifter.
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SYFTE
Kommunens pensionärsråd skall vara ett organ för överläggning och samråd före beslut och
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas
riksorganisationer.
Pensionärsrådet har som remiss- och referensorgan inte ställning som kommunal nämnd eller
styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av
kommunens beslut. Det är därför nödvändigt att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina
uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
UPPGIFTER/VERKSAMHETSOMRÅDE
Kommunalt pensionärsråd skall organiseras för hela kommunen. Kommunen skall i
pensionärsrådet samråda före beslut, informera om sin verksamhet, informera om
budgetfrågor, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få
aktualitet för kommunens pensionärer.
Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter samt att
samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser.
Pensionärerna ges genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Pensionärernas
representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det
verksamhetsutbud som berör de äldres förhållanden i samhället.
RÅDETS SAMMANSÄTTNING
Rådet skall vara organisatoriskt knutet till kultur- och fritidsnämnden. Kommunens
förtroendevalda representerar de kommunala nämnder och styrelser, vars ansvarsområden
innefattar pensionärernas förhållanden.
Pensionärerna skall i rådet representeras genom företrädare för pensionärsorganisationer av
riksomfattande karaktär, öppna för alla.
Varje förening har rätt att utse två representanter i rådet. Vid förfall för representant utser
vederbörande förening själv ersättare för denne/denna.
Kommunstyrelsen utser som kommunala representanter i rådet för varje mandatperiod sju
ledamöter.
För övrigt adjungeras andra personer beroende på ärendets art.
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Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom kommunen med syfte att
tillvarata pensionärernas intressen kan när särskilda skäl föreligger inbjudas att delta i rådets
överläggningar. Representanter för övriga samhällsorgan kan inbjudas till rådet för
information, diskussion eller samråd. Rådet bör vidare beredas möjlighet att träffa andra
förtroendevalda och anställda.
ARBETSFORMER
Rådets arbete leds av ordföranden, som bör vara ledamot av kommunstyrelse eller kultur- och
fritidsnämnden. Rådet kan vid behov inom sig utse vice ordförande, som då övertager
ordförandens befogenheter.
Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett arbetsutskott, som utses inom rådet. I utskottet
ingår ordföranden samt en representant för varje pensionärsförening. Arbetsutskottet kan, när
behov föreligger, kalla rådet till sammanträde.
Kommunen utser förvaltning som svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.
Pensionärsrådet är ett remiss- och referensorgan. Rådet behöver inte ha enhetlig uppfattning
och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.
Rådet sammanträder vid behov eller minst fyra gånger per år. Datum för sammanträdesdagar
bör fastställas vid årets början.
Vid rådets sammanträden bör någon ledamot av såväl kommunstyrelse som kultur- och
fritidsnämnd närvara och informera i sådana frågor, som berör kommunens pensionärer.
Rådets ställningstaganden skall redovisas genom protokoll efter varje sammanträde och
delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt övriga berörda
nämnder. Alla förslag och yrkanden som framkommer skall redovisas.
Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och
beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på ett sådant sätt att
vidareinformation och beredning underlättas.
För att få bredare förankring skall kultur- och fritidsnämnden arrangera särskilda konferenser
minst en gång per år. Därigenom ges rådet möjlighet att samla också andra organisationer
med verksamhet för äldre, exempelvis bildningsförbund och studieorganisationer, andra
huvudmäns företrädare liksom enskilda personer med intresse för rådets uppgifter.
FINANSIERING
Varje nämnd svarar för ersättning till sina representanter. Kultur- och fritidsnämnden svarar
dessutom för pensionärsföreningarnas representanter.
____________________________________________________
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SYFTE
Kommunens pensionärsråd ska vara ett organ för överläggning och samråd före beslut och
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas
riksorganisationer.
Pensionärsrådet har som remiss- och referensorgan inte ställning som kommunal nämnd
eller styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas
av kommunens beslut. Det är därför nödvändigt att rådet ges reella möjligheter att fullgöra
sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
UPPGIFTER/VERKSAMHETSOMRÅDE
Kommunalt pensionärsråd ska organiseras för hela kommunen. Kommunen ska i
pensionärsrådet samråda före beslut, informera om sin verksamhet, informera om
budgetfrågor, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få
aktualitet för kommunens pensionärer.
Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter samt
att samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser.
Pensionärerna ges genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Pensionärernas
representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det
verksamhetsutbud som berör de äldres förhållanden i samhället.
RÅDETS SAMMANSÄTTNING
Rådet ska vara organisatoriskt knutet till socialnämnden. Kommunens förtroendevalda
representerar de kommunala nämnder och styrelser, vars ansvarsområden innefattar
pensionärernas förhållanden.
Pensionärerna ska i rådet representeras genom företrädare för pensionärsorganisationer av
riksomfattande karaktär som är öppna för alla pensionärer att bli medlemmar i.
Varje förening har rätt att utse två representanter i rådet. Vid förfall för representant utser
vederbörande förening själv ersättare för denne/denna.
Kommunstyrelsen utser som kommunala representanter i rådet för varje mandatperiod sju
ledamöter.
För övrigt adjungeras andra personer beroende på ärendets art.
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Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom kommunen med syfte att
tillvarata pensionärernas intressen kan när särskilda skäl föreligger inbjudas att delta i rådets
överläggningar. Representanter för övriga samhällsorgan kan inbjudas till rådet för
information, diskussion eller samråd. Rådet bör vidare beredas möjlighet att träffa andra
förtroendevalda och anställda.
ARBETSFORMER
Rådets arbete leds av ordföranden, som bör vara ledamot av kommunstyrelsen eller
socialnämnden. Rådet kan vid behov inom sig utse vice ordförande som då övertar
ordförandens befogenheter.
Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett arbetsutskott, som utses inom rådet. I utskottet
ingår ordföranden samt en representant för varje pensionärsförening. Arbetsutskottet kan,
när behov föreligger, kalla rådet till sammanträde.
Kansliavdelningen på kommunledningsförvaltningen svarar för sekreterar- och kansliservice
till rådet.
Pensionärsrådet är ett remiss- och referensorgan. Rådet behöver inte ha enhetlig
uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och
beslutsförhet.
Rådet sammanträder vid behov eller minst fyra gånger per år. Datum för
sammanträdesdagar bör fastställas vid årets början.
Vid rådets sammanträden bör någon ledamot av såväl kommunstyrelsen som
socialnämnden närvara och informera i sådana frågor som berör kommunens
pensionärer.
Rådets ställningstaganden ska redovisas genom protokoll efter varje sammanträde och
delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen, socialnämnden samt övriga berörda nämnder.
Alla förslag och yrkanden som framkommer ska redovisas.
Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar och
beslutsunderlag ska delges rådets ledamöter i så god tid och på ett sådant sätt att
vidareinformation och beredning underlättas.
För att få bredare förankring ska kultur- och fritidsnämnden socialnämnden skapa
utrymme för kunskapsinhämtning. Därigenom ges rådet möjlighet att samla också
andra organisationer med verksamhet för äldre, exempelvis bildningsförbund och
studieorganisationer, andra huvudmäns företrädareliksom enskilda personer med
intresse för rådets uppgifter.
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FINANSIERING
Varje nämnd svarar för ersättning till sina representanter. Socialnämnden svarar dessutom
för pensionärsföreningarnas representanter.
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SN § 73

SN/2020:276

Förslag till reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-11-09 § 115
- Skrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-01
- Bilaga 1: Befintligt reglemente för kommunala pensionärsrådet
- Bilaga 2: Anpassad version av reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet
- Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2021-09-23 § 22
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-09-14 § 88
Beslut:
- Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att fastställa
reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet i enlighet med bilaga.

./. Bilaga
_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande
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Nämndsekreterare
Översyn av dokumentet görs en gång per år.

Lomma kommun
reviderad
reviderad

Kommunfullmäktige § 83 / 1992 09 24
Kommunfullmäktige § 18 / 1995 03 23-24 Rådets sammansättn. 4 st
Kommunfullmäktige § 138/ 2002 12 12

1 (4)

FÖRFATTNINGSSAMLING

2 (4)

SYFTE
Kommunens pensionärsråd skall vara ett organ för överläggning och samråd före beslut och
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas
riksorganisationer.
Pensionärsrådet har som remiss- och referensorgan inte ställning som kommunal nämnd
eller styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas
av kommunens beslut. Det är därför nödvändigt att rådet ges reella möjligheter att fullgöra
sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
UPPGIFTER/VERKSAMHETSOMRÅDE
Kommunalt pensionärsråd skall organiseras för hela kommunen. Kommunen skall i
pensionärsrådet samråda före beslut, informera om sin verksamhet, informera om
budgetfrågor, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få
aktualitet för kommunens pensionärer.
Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter samt
att samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser.
Pensionärerna ges genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Pensionärernas
representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det
verksamhetsutbud som berör de äldres förhållanden i samhället.
RÅDETS SAMMANSÄTTNING
Rådet skall vara organisatoriskt knutet till socialnämnden. Kommunens förtroendevalda
representerar de kommunala nämnder och styrelser, vars ansvarsområden innefattar
pensionärernas förhållanden.
Pensionärerna skall i rådet representeras genom företrädare för pensionärsorganisationer av
riksomfattande karaktär, öppna för alla.
Varje förening har rätt att utse två representanter i rådet. Vid förfall för representant utser
vederbörande förening själv ersättare för denne/denna.
Kommunstyrelsen utser som kommunala representanter i rådet för varje mandatperiod sju
ledamöter.
För övrigt adjungeras andra personer beroende på ärendets art.
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Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom kommunen med syfte att
tillvarata pensionärernas intressen kan när särskilda skäl föreligger inbjudas att delta i rådets
överläggningar. Representanter för övriga samhällsorgan kan inbjudas till rådet för
information, diskussion eller samråd. Rådet bör vidare beredas möjlighet att träffa andra
förtroendevalda och anställda.
ARBETSFORMER
Rådets arbete leds av ordföranden, som bör vara ledamot av kommunstyrelse eller
socialnämnden. Rådet kan vid behov inom sig utse vice ordförande, som då övertager
ordförandens befogenheter.
Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett arbetsutskott, som utses inom rådet. I utskottet
ingår ordföranden samt en representant för varje pensionärsförening. Arbetsutskottet kan,
när behov föreligger, kalla rådet till sammanträde.
Kansliavdelningen på kommunledningsförvaltningen svarar för sekreterar- och kansliservice
till rådet.
Pensionärsrådet är ett remiss- och referensorgan. Rådet behöver inte ha enhetlig
uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och
beslutsförhet.
Rådet sammanträder vid behov eller minst fyra gånger per år. Datum för
sammanträdesdagar bör fastställas vid årets början.
Vid rådets sammanträden bör någon ledamot av såväl kommunstyrelse som socialnämnd
närvara och informera i sådana frågor, som berör kommunens pensionärer.
Rådets ställningstaganden skall redovisas genom protokoll efter varje sammanträde och
delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen, socialnämnden samt övriga berörda nämnder.
Alla förslag och yrkanden som framkommer skall redovisas.
Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och
beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på ett sådant sätt att
vidareinformation och beredning underlättas.
För att få bredare förankring ska socialnämnden skapa utrymme för kunskapsinhämtning.
Därigenom ges rådet möjlighet att samla också andra organisationer med verksamhet för
äldre, exempelvis bildningsförbund och studieorganisationer, andra huvudmäns företrädare
liksom enskilda personer med intresse för rådets uppgifter.
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FINANSIERING
Varje nämnd svarar för ersättning till sina representanter. Socialnämnden svarar dessutom
för pensionärsföreningarnas representanter.
____________________________________________________
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kansliavdelningen
Vår referens: Filippa Bokelid
Telefon: 040-641 10 00
E-post: Filippa.Bokelid@lomma.se
Diarienummer: SN/2020:276

Förslag till beslut om revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente efter
samråd med kommunala pensionärsrådet
Förslag till beslut:
- Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att besluta att
fastställa reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet i enlighet med bilaga.
Ärendebeskrivning
Kommunens pensionärsråd är ett organ för överläggning och samråd före beslut och ömsesidig
information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer. Kommunala
pensionärsrådet regleras i kommunens författningssamling dokument B.11 Reglemente för
kommunala pensionärsrådet. Reglementet har reviderats av kommunfullmäktige 1992-09-24 § 83,
1995-03-23-24 §18 och 2002-12-12 §138.
Socialnämndens arbetsutskott remitterade ärendet 2021-09-14, §88 för yttrande till kommunala
pensionärsrådet som behandlade ärendet 2021-09-23, §22. Kommunala pensionärsrådet var positiva
till förvaltningens förslag till revidering och hade inget att erinra.
Nedan presenteras förvaltningens förslag på revideringar.
Bakgrund/Analys
Kommunstyrelsen tog 2021-04-28 §47 beslut om att tidigare ordförande från kultur- och
fritidsnämnden avsäger sig sitt uppdrag i kommunala pensionärsrådet och att socialnämndens
ordförande tar över. Övertagandet skedde i syfte att kommunala pensionärsrådet ska vara
organisatoriskt knutet till socialnämnden. Reglementet föreslås därför revideras enligt den gjorda
organisationsförändringen.
Under rubriken ”rådets sammansättning”, första stycket tydliggörs vilken nämnd kommunala
pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till.
”Rådet ska vara organisatoriskt knutet till socialnämnden.”

Under rubriken ”Arbetsformer” första stycket beskrivs det att rådets arbete leds av ordförande som
bör vara ledamot i kommunstyrelsen eller kultur- och fritidsnämnden, förvaltningen föreslår efter
den organisatoriska förändringen att:
”Rådets arbete leds av ordföranden, som bör vara ledamot av kommunstyrelse eller socialnämnden.”

Under samma rubrik, vid det sjätte stycket, tydliggörs att ledamöter från såväl kommunstyrelsen och
kultur- och fritidsnämnden ska närvara och informera vid rådets sammanträden, förvaltningen
föreslår, även här på grund av organisatoriska förändringar, att:
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”Vid rådets sammanträden bör någon ledamot av såväl kommunstyrelse som socialnämnd närvara och
informera i sådana frågor, som berör kommunens pensionärer.”

Under rubriken ”Arbetsformer”, i sjunde stycket, beskrivs att rådets ledamöter, kommunstyrelsen
och kultur- och fritidsnämnden samt andra berörda nämnder ska delges protokoll från rådets
sammanträden, förvaltningen föreslår att reglementet revideras enligt den organisatoriska
förändringen:
”Rådets ställningstaganden skall redovisas genom protokoll efter varje sammanträde och delges rådets
ledamöter, kommunstyrelsen, socialnämnden samt övriga berörda nämnder. Alla förslag och yrkanden som
framkommer skall redovisas.

Under rubriken ”Finansiering”, första stycket, beskrivs att nämnden svarar för ersättning till
pensionärsföreningarnas representanter, förvaltningen föreslår revidering enligt nedan:
”Varje nämnd svarar för ersättning till sina representanter. Socialnämnden svarar dessutom för
pensionärsföreningarnas representanter.”

Utöver de omarbetningar som görs på grund av den organisatoriska förändringen föreslår
förvaltningen två ytterligare revideringar.
I det tredje stycket, under rubriken ”Arbetsformer” ska kommunen utse en förvaltning som svarar för
sekreterar- och kansliservice till rådet, socialnämnden föreslår att meningen förändras enligt
följande:
”Kansliavdelningen på kommunledningsförvaltningen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.”

Enligt det nionde stycket, under rubrik ”Arbetsformer” ska nämnden arrangera särskilda konferenser
minst en gång per år, förvaltningen anser att kunskapsinhämtning inte ska begränsas till särskilda
konferenser utan ska ske kontinuerligt under hela året och föreslår därför att stycket formuleras
enligt nedan:
”För att få bredare förankring ska socialnämnden skapa utrymme för kunskapsinhämtning. Därigenom ges
rådet möjlighet att samla också andra organisationer med verksamhet för äldre, exempelvis bildningsförbund
och studieorganisationer, andra huvudmäns företrädare liksom enskilda personer med intresse för rådets
uppgifter.”
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2021-11-01 från kommunledningsförvaltningen
- Protokollsutdrag från kommunala pensionärsrådet 2021-09-23, §22
- Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2021-09-14, §88
- Befintligt reglemente för kommunala pensionärsrådet
- Anpassad version av reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet
Samråd
I samband med ärendets beredning har samråd skett med kommunala pensionärsrådet.
Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets
beredning.
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Emma Pihl
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommunala pensionärsrådet
Ansvarig på kommunledningsförvaltningen
kommunstyrelsen
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2021-09-23

flextiden när det behövs. Yasmina kompletterar Emmas svar och påtalar att det är
människor vi arbetar med människor man måste se till så att vårdtagaren har det bra
innan man kan gå vidare.
Anna-Maria påtalar att chefernas roll är viktig vid schemaläggning, har man som chef
mycket erfarenhet har man en grundförståelse och kan sätta bra schema. Dessutom kan
idag Lifecare systemet stötta upp vid schemaläggning. Den geografiska fördelningen av
personal och chefer som gjordes efter hemtaget har inte landat helt rätt och
förvaltningen arbetar med en ny geografisk fördelning med personal och chefer.
./.

Bilaga
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
§ 21 Genomgång av föregående protokoll
Gull-Britt Melvanius frågar om återkoppling avseende vad som kommer hända på
Jonasgården. Ordförande Susanne Borgelius svarar att man ser bara fördelar av att
servera lunch på Jonasgården. Tidigare har den restaurangen har drivits av personer som
har stöd av LSS, då det för tillfället inte finns någon som har möjlighet att driva
restaurangen pågår det en diskussion om vem/ vilka som kan tänka sig att driva
Jonasgården.
Gull-Britt Melvanius frågar om socialnämndens lokalbehovsplan som i maj 2021
önskades presenteras vid kommunala pensionärsrådets sammanträde idag. Ordförande
Susanne Borgelius informerar kort om lokalbehovsplanen och föreslår att den biläggs
protokollet i sin helhet.

./.

Bilaga.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet lägger protokollet till handlingarna.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
§ 22 Beslut om yttrande över förslag till revidering av kommunala pensionärsrådets
reglemente
Nämndsekreterare Filippa Bokelid informerar om att socialförvaltningen har i samråd
med kommunledningsförvaltningen presenterat förslag till revidering av kommunala
pensionärsrådets reglemente i skrivelse daterad 2021-09-07. Förslaget har lämnats över
till kommunala pensionärsrådet för yttrande.
Kommunala pensionärsrådet regleras i kommunens författningssamling dokument B.11
Reglemente för kommunala pensionärsrådet. Reglementet har reviderats av
kommunfullmäktige 1992-09-24 § 83, 1995-03-23-24 § 18 och 2002-12-12 § 138.

Justering
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen tog 2021-04-28 §47 beslut om att tidigare ordförande från kultur- och
fritidsnämnden avsäger sig sitt uppdrag i kommunala pensionärsrådet och att
socialnämndens ordförande tar över. Övertagandet skedde i syfte att kommunala
pensionärsrådet ska vara organisatoriskt knutet till socialnämnden. Reglementet
föreslås därför revideras enligt den gjorda organisationsförändringen. Utöver de
omarbetningar som görs på grund av den organisatoriska förändringen föreslår
förvaltningen två ytterligare revideringar, bifogat finns protokollsutdrag från
socialnämndens arbetsutskott och förslag på reviderat reglemente för kommunala
pensionärsrådet.
./.

Bilaga A, B.
Gull-Britt Melvanius tycker att förslag till reviderat reglemente är bra förslag och frågar
hur kommunala pensionärsrådets protokoll hanteras vidare. Nämnsekreterare Filippa
Bokelid svarar att protokollet skickas vidare för kännedom till kommunstyrelsen och den
nämnd som rådet är organisatoriskt knutet till samt till de nämnder som berörs i
protokollet.
Annette Jörgensen bifaller förvaltningens förslag till reviderat reglemente och anser att
det är ett bra förslag. Annette frågar vidare om möjligheteten att ha samråd innan
kommunala pensionärsrådets sammanträden där ärenden som ska tas upp eller behöver
tas upp kan diskuteras av representanterna från de olika pensionärsföreningarna.
Nämndsekreterare Filippa Bokelid svarar att det är ett bra förslag och att kommunala
pensionärsrådets representanter får på sin egen tid samråda med varandra innan rådets
möte och kan informera nämndsekreteraren om önskemål om ärenden som ska tas upp
av rådet efter dessa samråd.
Nämndsekreteraren påminner även om möjligheten att begära ut allmänna handlingar
som rådets representanter anser är av intresse, detta görs genom att kontakta
info@lomma.se och berätta vilken allmän handling som man önskar ta del av. Vid
nästkommande sammanträde föreslår ordförande att vi går igenom hur man hittar
kallelser, protokoll, sammanträdestider och lokaler på Lomma kommuns hemsida.
Eva Netterheim Abrahamsson anser också att förslag på reglemente för kommunala
pensionärsrådet är ok och bifaller förslaget.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har inget att erinra mot socialförvaltningens förslag på
revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet och översänder det till
socialnämnden.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
§ 23 Inkomna frågor till förvaltningen
Eva Netterheim Abrahamsson har en fråga avseende tillgängligheten på Lomma
kommuns vårdcentraler, det har vid flertalet gånger varit svårt att boka tider då de blir
uppbokade snabbt. Ordförande Susanne Borgelius informerar att vårdcentralerna

Justering
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

KPR Bilaga A §22/21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

SN AU § 88

s. 6 (8)

2021-09-14

SN/2020:276 - 000

Förslag till revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente
Ärendebeskrivning
Kommunens pensionärsråd är ett organ för överläggning och samråd före beslut och
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas
riksorganisationer. Kommunala pensionärsrådet regleras i kommunens
författningssamling dokument B.11 Reglemente för kommunala pensionärsrådet.
Reglementet har reviderats av kommunfullmäktige 1992-09-24 § 83, 1995-03-23-24 §
18 och 2002-12-12 § 138.
Socialförvaltningen har i samråd med kommunledningsförvaltningen presenterat
förslag till revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente i skrivelse daterad
2021-09-07. Förslaget föreslås lämnas över till kommunala pensionärsrådet för
yttrande.
Beslutsunderlag
‒ Förslag till reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet
‒ Befintligt reglemente för kommunala pensionärsrådet
‒ Anpassad version av reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:
‒ Socialnämndens arbetsutskott översänder förslag till revidering av reglemente för
kommunala pensionärsrådet till pensionärsrådet för yttrande.

______________________
Sändlista

Justerare
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

KPR Bilaga B §22/21
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunala pensionärsrådet

SOCIALNÄMNDEN
Socialförvaltningen
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

s. 1 (2)

2021-09-07

Filippa Bokelid
040-641 10 00
Filippa.Bokelid@lomma.se
SN/2020:276

Er referens:

Förslag till revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente

Förslag till beslut:
- Socialnämndens arbetsutskott infodrar ett yttrande från kommunala pensionärsrådet över förslag
till revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet.
Ärende
Kommunens pensionärsråd är ett organ för överläggning och samråd före beslut och ömsesidig
information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer. Kommunala
pensionärsrådet regleras i kommunens författningssamling dokument B.11 Reglemente för
kommunala pensionärsrådet. Reglementet har reviderats av kommunfullmäktige 1992-09-24 § 83,
1995-03-23-24 §18 och 2002-12-12 §138.
Revidering
Kommunstyrelsen tog 2021-04-28 §47 beslut om att tidigare ordförande från kultur- och
fritidsnämnden avsäger sig sitt uppdrag i kommunala pensionärsrådet och att socialnämndens
ordförande tar över. Övertagandet skedde i syfte att kommunala pensionärsrådet ska vara
organisatoriskt knutet till socialnämnden. Reglementet föreslås därför revideras enligt den gjorda
organisationsförändringen.
Under rubriken ”rådets sammansättning”, första stycket tydliggörs vilken nämnd kommunala
pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till.
”Rådet ska vara organisatoriskt knutet till socialnämnden.”

Under rubriken ”Arbetsformer” första stycket beskrivs det att rådets arbete leds av ordförande som
bör vara ledamot i kommunstyrelsen eller kultur- och fritidsnämnden, förvaltningen föreslår efter
den organisatoriska förändringen att:
”Rådets arbete leds av ordföranden, som bör vara ledamot av kommunstyrelse eller socialnämnden.”

Under samma rubrik, vid det sjätte stycket, tydliggörs att ledamöter från såväl kommunstyrelsen och
kultur- och fritidsnämnden ska närvara och informera vid rådets sammanträden, förvaltningen
föreslår, även här på grund av organisatoriska förändringar, att:
”Vid rådets sammanträden bör någon ledamot av såväl kommunstyrelse som socialnämnd närvara och
informera i sådana frågor, som berör kommunens pensionärer.”
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s. 2 (2)
Under rubriken ”Arbetsformer”, i sjunde stycket, beskrivs att rådets ledamöter, kommunstyrelsen
och kultur- och fritidsnämnden samt andra berörda nämnder ska delges protokoll från rådets
sammanträden, förvaltningen föreslår att reglementet revideras enligt den organisatoriska
förändringen:
”Rådets ställningstaganden skall redovisas genom protokoll efter varje sammanträde och
delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen, socialnämnden samt övriga berörda
nämnder. Alla förslag och yrkanden som framkommer skall redovisas.

Under rubriken ”Finansiering”, första stycket, beskrivs att nämnden svarar för ersättning till
pensionärsföreningarnas representanter, förvaltningen föreslår revidering enligt nedan:
”Varje nämnd svarar för ersättning till sina representanter. Socialnämnden svarar dessutom för
pensionärsföreningarnas representanter.”

Utöver de omarbetningar som görs på grund av den organisatoriska förändringen föreslår
förvaltningen två ytterligare revideringar.
I det tredje stycket, under rubriken ”Arbetsformer” ska kommunen utse en förvaltning som svarar för
sekreterar- och kansliservice till rådet, socialnämnden föreslår att meningen förändras enligt
följande:
”Kansliavdelningen på kommunledningsförvaltningen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.”

Enligt det nionde stycket, under rubrik ”Arbetsformer” ska nämnden arrangera särskilda konferenser
minst en gång per år, förvaltningen anser att kunskapsinhämtning inte ska begränsas till särskilda
konferenser utan ska ske kontinuerligt under hela året och föreslår därför att stycket formuleras
enligt nedan:
”För att få bredare förankring ska socialnämnden skapa utrymme för kunskapsinhämtning. Därigenom ges

rådet möjlighet att samla också andra organisationer med verksamhet för äldre, exempelvis bildningsförbund
och studieorganisationer, andra huvudmäns företrädare liksom enskilda personer med intresse för rådets
uppgifter.”

Beslutsunderlag
-Förslag till reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet
-Befintligt reglemente för kommunala pensionärsrådet
- Anpassad version av reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet

Emma Pihl
Förvaltningschef

Filippa Bokelid
Nämndsekreterare KPR

Beslutet expedieras till:
Kommunala pensionärsrådet
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B 11
REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
SYFTE
Kommunens pensionärsråd skall vara ett organ för överläggning och samråd före beslut och
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas
riksorganisationer.
Pensionärsrådet har som remiss- och referensorgan inte ställning som kommunal nämnd eller
styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av
kommunens beslut. Det är därför nödvändigt att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina
uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
UPPGIFTER/VERKSAMHETSOMRÅDE
Kommunalt pensionärsråd skall organiseras för hela kommunen. Kommunen skall i
pensionärsrådet samråda före beslut, informera om sin verksamhet, informera om
budgetfrågor, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få
aktualitet för kommunens pensionärer.
Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter samt att
samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser.
Pensionärerna ges genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Pensionärernas
representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det
verksamhetsutbud som berör de äldres förhållanden i samhället.
RÅDETS SAMMANSÄTTNING
Rådet skall vara organisatoriskt knutet till socialnämnden. Kommunens förtroendevalda
representerar de kommunala nämnder och styrelser, vars ansvarsområden innefattar
pensionärernas förhållanden.
Pensionärerna skall i rådet representeras genom företrädare för pensionärsorganisationer av
riksomfattande karaktär, öppna för alla.
Varje förening har rätt att utse två representanter i rådet. Vid förfall för representant utser
vederbörande förening själv ersättare för denne/denna.
Kommunstyrelsen utser som kommunala representanter i rådet för varje mandatperiod sju
ledamöter.
För övrigt adjungeras andra personer beroende på ärendets art.
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Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom kommunen med syfte att
tillvarata pensionärernas intressen kan när särskilda skäl föreligger inbjudas att delta i rådets
överläggningar. Representanter för övriga samhällsorgan kan inbjudas till rådet för
information, diskussion eller samråd. Rådet bör vidare beredas möjlighet att träffa andra
förtroendevalda och anställda.
ARBETSFORMER
Rådets arbete leds av ordföranden, som bör vara ledamot av kommunstyrelse eller
socialnämnden. Rådet kan vid behov inom sig utse vice ordförande, som då övertager
ordförandens befogenheter.
Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett arbetsutskott, som utses inom rådet. I utskottet
ingår ordföranden samt en representant för varje pensionärsförening. Arbetsutskottet kan, när
behov föreligger, kalla rådet till sammanträde.
Kansliavdelningen på kommunledningsförvaltningen svarar för sekreterar- och kansliservice
till rådet.
Pensionärsrådet är ett remiss- och referensorgan. Rådet behöver inte ha enhetlig uppfattning
och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.
Rådet sammanträder vid behov eller minst fyra gånger per år. Datum för sammanträdesdagar
bör fastställas vid årets början.
Vid rådets sammanträden bör någon ledamot av såväl kommunstyrelse som socialnämnd
närvara och informera i sådana frågor, som berör kommunens pensionärer.
Rådets ställningstaganden skall redovisas genom protokoll efter varje sammanträde och
delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen, socialnämnden samt övriga berörda nämnder. Alla
förslag och yrkanden som framkommer skall redovisas.
Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och
beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på ett sådant sätt att
vidareinformation och beredning underlättas.
För att få bredare förankring ska socialnämnden skapa utrymme för kunskapsinhämtning.
Därigenom ges rådet möjlighet att samla också andra organisationer med verksamhet för
äldre, exempelvis bildningsförbund och studieorganisationer, andra huvudmäns företrädare
liksom enskilda personer med intresse för rådets uppgifter.
FINANSIERING
Varje nämnd svarar för ersättning till sina representanter. Socialnämnden svarar dessutom för
pensionärsföreningarnas representanter.
____________________________________________________
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B 11
REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
SYFTE
Kommunens pensionärsråd skall vara ett organ för överläggning och samråd före beslut och
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas
riksorganisationer.
Pensionärsrådet har som remiss- och referensorgan inte ställning som kommunal nämnd eller
styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av
kommunens beslut. Det är därför nödvändigt att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina
uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
UPPGIFTER/VERKSAMHETSOMRÅDE
Kommunalt pensionärsråd skall organiseras för hela kommunen. Kommunen skall i
pensionärsrådet samråda före beslut, informera om sin verksamhet, informera om
budgetfrågor, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få
aktualitet för kommunens pensionärer.
Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter samt att
samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser.
Pensionärerna ges genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Pensionärernas
representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det
verksamhetsutbud som berör de äldres förhållanden i samhället.
RÅDETS SAMMANSÄTTNING
Rådet skall vara organisatoriskt knutet till kultur- och fritidsnämnden. Kommunens
förtroendevalda representerar de kommunala nämnder och styrelser, vars ansvarsområden
innefattar pensionärernas förhållanden.
Pensionärerna skall i rådet representeras genom företrädare för pensionärsorganisationer av
riksomfattande karaktär, öppna för alla.
Varje förening har rätt att utse två representanter i rådet. Vid förfall för representant utser
vederbörande förening själv ersättare för denne/denna.
Kommunstyrelsen utser som kommunala representanter i rådet för varje mandatperiod sju
ledamöter.
För övrigt adjungeras andra personer beroende på ärendets art.
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Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom kommunen med syfte att
tillvarata pensionärernas intressen kan när särskilda skäl föreligger inbjudas att delta i rådets
överläggningar. Representanter för övriga samhällsorgan kan inbjudas till rådet för
information, diskussion eller samråd. Rådet bör vidare beredas möjlighet att träffa andra
förtroendevalda och anställda.
ARBETSFORMER
Rådets arbete leds av ordföranden, som bör vara ledamot av kommunstyrelse eller kultur- och
fritidsnämnden. Rådet kan vid behov inom sig utse vice ordförande, som då övertager
ordförandens befogenheter.
Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett arbetsutskott, som utses inom rådet. I utskottet
ingår ordföranden samt en representant för varje pensionärsförening. Arbetsutskottet kan, när
behov föreligger, kalla rådet till sammanträde.
Kommunen utser förvaltning som svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.
Pensionärsrådet är ett remiss- och referensorgan. Rådet behöver inte ha enhetlig uppfattning
och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.
Rådet sammanträder vid behov eller minst fyra gånger per år. Datum för sammanträdesdagar
bör fastställas vid årets början.
Vid rådets sammanträden bör någon ledamot av såväl kommunstyrelse som kultur- och
fritidsnämnd närvara och informera i sådana frågor, som berör kommunens pensionärer.
Rådets ställningstaganden skall redovisas genom protokoll efter varje sammanträde och
delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt övriga berörda
nämnder. Alla förslag och yrkanden som framkommer skall redovisas.
Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och
beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på ett sådant sätt att
vidareinformation och beredning underlättas.
För att få bredare förankring skall kultur- och fritidsnämnden arrangera särskilda konferenser
minst en gång per år. Därigenom ges rådet möjlighet att samla också andra organisationer
med verksamhet för äldre, exempelvis bildningsförbund och studieorganisationer, andra
huvudmäns företrädare liksom enskilda personer med intresse för rådets uppgifter.
FINANSIERING
Varje nämnd svarar för ersättning till sina representanter. Kultur- och fritidsnämnden svarar
dessutom för pensionärsföreningarnas representanter.
____________________________________________________
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KS § 8

KS KF/2021:358

Fastställande av arbetsmiljöpolicy för Lomma kommun

Ärendebeskrivning
Varje arbetsgivare är enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS
2001:1) skyldig att ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens
verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås. Befintligt styrdokument, ”Anvisningar för arbetsmiljöarbetet i Lomma kommun”,
antogs 2011 och behöver nu revideras.
Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2021-12-28 för ärendet.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-19, § 9.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-19 § 9
- Skrivelse 2021-12-28 från kommunledningsförvaltningen
- Förslag till arbetsmiljöpolicy för Lomma kommun
- AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Föreskrifter fastställda av Arbetsmiljöverket
2001-02-15
- AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, Föreskrifter fastställda av
Arbetsmiljöverket 2015-09-22
- Gällande anvisningar för arbetsmiljöarbetet i Lomma kommun, fastställda av
kommunstyrelsen 2009-05-25 § 117
Beslut:
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta fastställa arbetsmiljöpolicy för
Lomma kommun i enlighet med föreliggande förslag. Arbetsmiljöpolicyn börjar gälla 202204-15, varvid nu gällande ”Anvisningar för arbetsmiljöarbetet i Lomma kommun” upphör att
gälla.
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta bemyndiga kommunstyrelsen att
framöver revidera arbetsmiljöpolicyn för Lomma kommun.

_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-12-28

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
HR-avdelningen
Vår referens: Sofia Cederström
Telefon: 040-641 10 00
E-post: sofia.cederstrom@lomma.se
Diarienummer: KS KF/2021:358

Förslag till fastställande av arbetsmiljöpolicy för Lomma kommun
Förslag till beslut:
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta fastställa arbetsmiljöpolicy för Lomma
kommun i enlighet med föreliggande förslag. Arbetsmiljöpolicyn börjar gälla 2022-04-15, varvid
nu gällande ”Anvisningar för arbetsmiljöarbetet i Lomma kommun” upphör att gälla.
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta bemyndiga kommunstyrelsen att
framöver revidera arbetsmiljöpolicyn för Lomma kommun.

Ärendebeskrivning
Varje arbetsgivare är enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS
2001:1) skyldig att ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens
verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås. Befintligt styrdokument, ”Anvisningar för arbetsmiljöarbetet i Lomma kommun”,
antogs 2011 och behöver nu revideras.
Bakgrund/Analys
För arbetsgivare i Sverige gäller ett omfattande regelverk avseende arbetsmiljöområdet, med
övergripande syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverket är den myndighet
som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs
av företag och organisationer. I uppdraget ligger även att ta fram föreskrifter som förtydligar
Arbetsmiljölagen. En av de mest grundläggande föreskrifterna är AFS 2001:1 om systematiskt
arbetsmiljöarbete. I dessa föreskrifter regleras bland annat att alla arbetsgivare ska ha en
arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att
ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det ska
enligt föreskrifterna även finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå
till.
I Lomma kommun, liksom i de flesta offentliga organisationer, är själva arbetsmiljöpolicyn ett relativt
kortfattat dokument som beskriver den långsiktiga ambitionsnivån och viljeinriktningen. För att den i
Lomma kommun ska kunna heta just Arbetsmiljöpolicy behöver den beslutas av kommunfullmäktige.
Befintligt styrdokument, ”Anvisningar för arbetsmiljöarbetet i Lomma kommun” är fastställda av
kommunstyrelsen. Eftersom AFS 2001:1 föreskriver att det ska finnas just en arbetsmiljöpolicy
bedöms det vara lämpligare att den beslutas av kommunfullmäktige så att den kan få samma
benämning som i föreskriften.
Sedan befintligt styrdokument skapades har delar av regelverket inom arbetsmiljöområdet
förändrats. Viktigast att nämna är AFS 2015:4 om social och organisatorisk arbetsmiljö, som sätter
ökat fokus på de icke-fysiska aspekterna av arbetsmiljön, det som man tidigare ofta benämnde
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psykosocial arbetsmiljö. Den nya arbetsmiljöpolicyn är skriven för att bättre harmonisera med nu
gällande föreskrifters vokabulär.
Beslutsunderlag
- AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Föreskrifter fastställda av Arbetsmiljöverket 200102-15
- AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, Föreskrifter fastställda av Arbetsmiljöverket
2015-09-22
- Gällande anvisningar för arbetsmiljöarbetet i Lomma kommun, fastställda av kommunstyrelsen
2009-05-25 § 117
Samråd
I samband med ärendets beredning har facklig samverkan skett 2021-12-07 i den
kommunövergripande samverkansgruppen. Samtliga närvarande fackliga organisationer ställde sig
positiva till förslaget till ny arbetsmiljöpolicy.
Barnkonsekvensanalys
Eftersom ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med
ärendets beredning.
Sofia Cederström
HR-chef
Beslutet expedieras till:
Kommundirektören
HR-chefen
Kommunstyrelsen

Bilaga: Förslag till arbetsmiljöpolicy för Lomma kommun
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Arbetsmiljöpolicy
Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för en god
arbetsmiljö för alla medarbetare. I arbetsmiljön ingår sådant som påverkar oss i vårt arbete –
både fysiska, organisatoriska och sociala faktorer. Att säkerställa en god arbetsmiljö är en
ständigt pågående utvecklingsprocess.
Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men en god och säker arbetsmiljö är
något vi skapar tillsammans. Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare,
medarbetare och skyddsombud.
Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna ska ses som minimikrav för vårt
arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö.
I Lomma kommun innebär en god arbetsmiljö:
• Att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör
• Att vi arbetar aktivt med att främja hälsa och välmående insatser där varje
medarbetare känner arbetsglädje, stolthet och lust att vilja utveckla verksamheten
• Att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla medarbetare ska behandlas
jämlikt och med respekt. Ingen medarbetare ska utsättas för kränkande
särbehandling, diskriminering eller trakasserier.
• Att alla medarbetare får den introduktion de behöver för att arbeta säkert och
hälsosamt
• Att fördelning av arbetsmiljöuppgifterna görs och dokumenteras
• Att tillgång till företagshälsovård finns och är en viktig del i såväl det förebyggande
arbetsmiljöarbetet som i rehabiliteringsarbetet
• Att vi regelbundet och vid förändringar undersöker och riskbedömer ur ett
arbetsmiljöperspektiv
• Att vi arbetar kontinuerligt med arbetsanpassning och rehabilitering
• Att vi rapporterar och utreder alla fall av tillbud och arbetsskador för att förebygga
skador och olycksfall
Relaterade dokument
Lomma kommuns arbetsmiljöpolicy beskriver kommunens viljeinriktning och ambition. Som
komplement till arbetsmiljöpolicyn finns ett flertal dokument, riktlinjer och rutiner för att
åstadkomma en arbetsmiljö som är förenlig med gällande lagstiftning.

Gällande anvisningar
2011-05-25

Anvisningar för arbetsmiljöarbetet i Lomma kommun
Mål för Lomma kommun
En god arbetsmiljö är en strategisk fråga för Lomma kommun. I arbetsmiljön ingår allt som
påverkar medarbetarna, fysiskt, psykiskt och socialt. En god arbetsmiljö är en förutsättning
för att uppnå rätt kvalitet på arbetet utifrån uppsatta mål och skapa förutsättningar för att
vara en attraktiv arbetsgivare.
Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna ska ses som minimikrav för att undvika alla
former av ohälsa.
Arbetsmiljöarbetet i Lomma kommun ska ingå som en integrerad och naturlig del av det
dagliga arbetet. Lomma kommun ska vidta de åtgärder som behövs för att förhindra och
förebygga att medarbetare drabbas av skada eller ohälsa. Genom detta agerande skapas en
trygg och säker arbetsmiljö.
Arbetsmiljön ska så långt möjligt anpassas till individens fysiska och psykiska förutsättningar.
Alla medarbetare ska känna ansvar för sin hälsa och sin arbetsmiljö i det dagliga arbetet.
Förutsättningar ska skapas som ger medarbetarna möjlighet till utveckling och därmed
ökade möjligheter till påverkan av arbetsmiljön.
Lomma kommun ska av medarbetarna upplevas som en säker, sund och attraktiv
arbetsplats.
Arbetsmiljöarbete i Lomma kommun
Lomma kommun ska följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet och alla medarbetare ska
fortlöpande erhålla information och utbildning i frågor som rör arbetsmiljön.
Alla medarbetare bereds möjlighet till medverkan i arbetsmiljöarbetet bl.a. genom
delaktighet i samverkanssystemet. Arbetsgivaren har huvudansvaret för att det skapas en
god arbetsmiljö. Genom samverkan och ett gemensamt ansvarstagande uppnås bästa
resultat.
Det skall klart framgå vem som ansvarar för arbetsmiljön inom varje verksamhet. Delegering
i arbetsmiljöfrågor ska ske skriftligen. Samtliga ansvariga ska ha tillräcklig kompetens och
nödvändiga befogenheter vad gäller arbetsmiljöfrågor.
Samtliga medarbetare erbjuds företagshälsovård samt möjlighet till friskvårdsaktiviteter.
Förutsättningar har skapats för en effektivare handläggning av rehabiliteringsinsatser.
Medarbetare skall erbjudas hjälp och stöd för att så snart som möjligt kunna återgå i arbete.
Arbetsskadeutveckling och sjukfrånvaro följs upp inom samverkanssystemet och åtgärder
vidtas vid behov för att skapa ökad säkerhet och trivsel på arbetsplatsen. Även frisknärvaro
kommer fortlöpande att följas upp inom samverkanssystemet.

Kommunfullmäktige
2022-04-21

Ärende
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KS § 43

KS KF/2021:170

Ramavtal avseende planering och byggnation av Bjärreds vångar omfattande
fastigheten Bjärred 9:1 m fl., Lomma kommun

Ärendebeskrivning
Ramavtal avseende fastigheten Bjärred 9:1 m.fl. föreslås tecknas mellan Lomma kommun och
Wihlborgs Borgeby AB i syfte att för utvecklingen av Bjärreds vångar reglera de övergripande
förutsättningarna och principerna för bland annat marköverlåtelser och fördelning av
exploateringskostnader.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16, § 61.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23 § 74
- Skrivelse 2022-02-01 från planeringsavdelningen
- Förslag till ”Ramavtal avseende planering och byggnation av Bjärreds vångar omfattande
fastigheten Bjärred 9:1 m.fl.”
Beslut:
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta godkänna föreliggande
”Ramavtal avseende planering och byggnation av Bjärreds vångar omfattande fastigheten
Bjärred 9:1 m.fl.” mellan Lomma kommun och Wihlborgs Borgeby AB.
-

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta uppdra åt kommunstyrelsens
ordförande att i förening med kommundirektören underteckna ovan nämnt avtal.

_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKT

2022-02-21

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Planeringsavdelningen
Vår referens: Erika Persson
Telefon: 040-641 10 00
E-post: Erika.Persson@lomma.se
Diarienummer: KS KF 2017:26

Ramavtal avseende planering och byggnation av Bjärreds vångar omfattande
fastigheten Bjärred 9:1 m fl.
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
-

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande ”Ramavtal avseende planering och byggnation av
Bjärreds vångar omfattande fastigheten Bjärred 9:1 m.fl.” mellan Lomma kommun och Wihlborgs
Borgeby AB.

-

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att i förening med
kommundirektören underteckna ovan nämnt avtal.

Ärendebeskrivning
Ramavtal avseende fastigheten Bjärred 9:1 m.fl. föreslås tecknas mellan Lomma kommun och
Wihlborgs Borgeby AB i syfte att för utvecklingen av Bjärreds vångar reglera de övergripande
förutsättningarna och principerna för bland annat marköverlåtelser och fördelning av
exploateringskostnader.
Bakgrund/Analys
Bjärreds vångar utgör en viktig del i arbetet med att utveckla den norra delen av Lomma kommun.
Visionen för Bjärreds vångar är att skapa en plats som kombinerar naturlandskapet med en attraktiv
och levande boendemiljö som tar utgångspunkt i Bjärreds gröna identitet och som utvecklar och
bygger vidare på det unika i området. Bjärreds nya bydel ska vara en plats med starka kopplingar och
möten mellan människor, platser, resurser och områdets attraktioner. Ledord för projektet är
attraktiv, hållbar och innovativ.
Detaljplanering och utbyggnad av Bjärreds vångar kommer att ske i etapper. Kommunstyrelsen
beslutade den 19 maj 2021/ §67 att ge planuppdrag för del av Bjärred 9:1 m.fl. (etapp 1).
Wihlborgs Borgeby AB är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheterna Bjärred 9:1, Borgeby 17:24,
Borgeby 17:22 och Borgeby 17:16, samtliga belägna helt eller delvis inom Bjärreds vångar. Eftersom
utvecklingen av Bjärreds vångar kommer att pågå under lång tid är god samverkan mellan Wihlborgs
och kommunen avgörande för dess resultat
Ramavtalet anger de övergripande förutsättningarna och principerna för bland annat
marköverlåtelser och fördelning av exploateringskostnader som kommer att krävas för att möjliggöra
områdets utveckling. Ett tidigt tydliggörande av respektive parts ansvar och åtaganden i projektet ger
det fortsatta projektarbetet en god förankring.
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Innan antagandet av varje enskild detaljplan inom Bjärreds vångar ska ramavtalet efterföljas av
exploateringsavtal som i detalj reglerar genomförandet av aktuell detaljplan, inklusive
marköverlåtelser. Exploateringsavtalet kan innehålla fler villkor och överenskommelser än vad som
upptas i ramavtalet.
Beslutsunderlag
- Förslag till ” Ramavtal avseende planering och byggnation av Bjärreds vångar omfattande
fastigheten Bjärred 9:1 m.fl.”, Bilaga 1.
Samråd
Samråd har skett med kommunjurist Sarah Anderberg.

Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte direkt berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med
ärendets beredning. Barnkonsekvensanalys kommer att göras inom ramen för kommande
detaljplaner.

Erika Persson
Projektledare

Helena Sääf
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirektören
Mark- och exploateringschef
Wihlborgs Borgeby AB
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BILAGA 1

Borgeby
17:24

Borgeby
17:16

Borgeby
17:22

Bjärred
9:1
Bjärred
9:1

¯

Teckenförklaring

1:4 000

Projektområdet
Fastigheterna

BILAGA 2

BJÄRREDS VÅNGAR
UPPDATERING AV PLANSTRUKTUR 2020-04-29

Detta material är ett komplement till Bjärreds Vångar - Förstudier 2020-02-18
Levereras tillsammans med:
DWG - Bjärreds vångar.dwg
Sketchupmodell - Bjärreds vångar.skp

STRUKTURPLAN - SKALA 1:5000
Bjärreds Vångar - Uppdatering av planstruktur 2020-04-29 - komplement till Förstudier 2020-02-18

SITUATIONSPLAN - SKALA 1:2500
Bjärreds Vångar - Uppdatering av planstruktur 2020-04-29 - komplement till Förstudier 2020-02-18

Parkeringsstrategi enl Förstudier 2020-02-18, ej fastställt i detta material

SEKTION AA - NORRA VÄSTKUSTVÄGEN - SKALA 1:200
Ändringar sendan förstudie 2020-02-18:
- Cykelbanan flyttad till vägens norra sida för att ge mer luft och sol till söderfasaden.
- Grönzon något breddad för att ge bättre plats till parkeringsfickor. Gatans totala
bredd är därmed ökad 1m.
Förtydligande ang sektionens relation till Trafikutredning Framtidens Bjärred - en ny stadsdel i Lomma kommun 2018-10-25 (gäller även förstudien):
Sektionen förhåller sig till trafikutredningens förslag vad gäller mått på alla trafikbanor,
men har mindre planteringszoner och istället 2 m förgårdsmark på båda sidor för att ge
liv åt gatan.

Bjärreds Vångar - Uppdatering av planstruktur 2020-04-29 - komplement till Förstudier 2020-02-18

SEKTION BB- VÄSTANVÄGEN - SKALA 1:200
Ändring sedan förstudie 2020-02-18: Planteringszoneernas bredd utökad till 2.5 m. Gatans totala bredd är därmed ökad 1m.
Förtydligande ang sektionens relation till Trafikutredning Framtidens Bjärred - en ny stadsdel i Lomma kommun 2018-10-25 (gäller även förstudien):
Sektionen förhåller sig till trafikutredningens förslag vad gäller mått på alla trafikbanor,
men har mindre planteringszoner och istället 2 m förgårdsmark på båda sidor för att ge
liv åt gatan. Här har även valts att göra endast en dubbelriktad cykelbana på sydvästra
sidan, trafikutredninen föreslår cykelbana på båda sidor längs Västanväg.

Bjärreds Vångar - Uppdatering av planstruktur 2020-04-29 - komplement till Förstudier 2020-02-18

2

1

Ä

F

4

3
BTA
Läses tillsammans med kap 8 Ytor och antal bostäder i Förstudie 2020-02-18

5

6

1:			
ca 27 200 m2
2:			
ca 36 000 m2
3:			4:			5:			
ca 6 850 m2
6:			
ca 4 580 m2
F (Förskola):		
ca 2 200 m2 *
Ä (Äldreboende):
ca 5 100 m2
* Friyta förskola 4 500 m2 på mark(inkl parkering) + 1000 m2 på tak.

SAMMANSTÄLLNING BTA
Bjärreds Vångar - Uppdatering av planstruktur 2020-04-29 - komplement till Förstudier 2020-02-18

17:65

14 000 m2
17:16

7 200 m2

17:38

2 700 m2

17:24

17:23

3 500 m2

3 300 m2

9:2<1

17 400 m2

9:1<1

F: 2 200 m2
Ä: 5 100m2
15 000 m2

6 850 m2
4 600 m2

Hänsyn har inte tagits till fastighetsgränserna vid framtagande av
planstruktur. Siffrorna är ungefärliga då byggnadsvolymer korsar
gränser.

SAMMANSTÄLLNING BTA PER FASTIGHET
Bjärreds Vångar - Uppdatering av planstruktur 2020-04-29 - komplement till Förstudier 2020-02-18
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RAMAVTAL
avseende planering och byggnation av Bjärreds vångar omfattande
fastigheten Bjärred 9:1 m fl.

Detta RAMAVTAL (”detta Avtal”) har denna dag träffats mellan:
1. Lomma kommun, org nr: 212000-1066, 234 81 Lomma, nedan kallad ”Kommunen”
2. Wihlborgs Borgeby AB, org nr: 556675-2639, Box 97, 201 20 Malmö, nedan kallad
”Wihlborgs”

Kommunen och Wihlborgs benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.

Till Ramavtalet hörande handlingar
Bilaga 1.

Karta över Fastigheterna och Projektområdet

Bilaga 2.

Vinnande förslag i arkitekttävlingen, bearbetad version

Bilaga 3.

Etappindelning

1. Bakgrund
1.1

Bjärreds vångar utgör en viktig del i arbetet med att utveckla den norra delen av
Lomma kommun. Visionen för Bjärreds vångar är att skapa en plats som kombinerar
naturlandskapet med en attraktiv och levande boendemiljö som tar utgångspunkt i
Bjärreds gröna identitet och som utvecklar och bygger vidare på det unika i området.
Bjärreds nya stadsdel ska vara en plats med starka kopplingar och möten mellan
människor, platser, resurser och områdets attraktioner. Ledord för projektet är
attraktiv, hållbar och innovativ.

1.2

Wihlborgs är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheterna Bjärred 9:1, Borgeby
17:24, Borgeby 17:22 och Borgeby 17:16, nedan tillsammans kallade ”Fastigheterna”.
Fastigheterna har markerats på karta, Bilaga 1. Fastigheterna är belägna helt eller
delvis inom Bjärreds vångar, nedan kallat ”Projektområdet”, som i nuläget har
följande geografiska utformning och har markerats på karta, Bilaga 1.

1.3

Under 2018 genomförde Lomma kommun tillsammans med Sveriges Arkitekter en
arkitekttävling för Projektområdet. Det vinnande förslaget i bearbetad version framgår
av Bilaga 2, och utgör utgångspunkt för den kommande detaljplaneringen av
Projektområdet. Parterna är överens om att i planprocessen pröva om
exploateringsgraden kan ökas något i strategiska lägen.

2(5)
1.4

Utvecklingen av Projektområdet kommer att pågå under lång tid och samverkan
mellan Wihlborgs, Kommunen och övriga markägare inom Projektområdet är
avgörande för dess resultat. Detaljplanering och utbyggnad kommer att ske i etapper
och föreslagen etappindelning har markerats på karta, Bilaga 3. Etappindelningen och
avgränsningarna kan komma att förändras.

2. Syfte
2.1

Syftet med detta Avtal är att ange för Projektområdet övergripande förutsättningar
och principer för bland annat marköverlåtelser och fördelning av
exploateringskostnader. Ett tidigt tydliggörande av respektive Parts ansvar och
åtaganden i projektet ger det fortsatta projektarbetet en god förankring.

2.2

Innan antagandet av varje enskild detaljplan inom Projektområdet ska detta Avtal
följas upp av exploateringsavtal som i detalj reglerar genomförandet av den aktuella
detaljplanen, inklusive marköverlåtelser. Exploateringsavtalet kan innehålla fler villkor
och överenskommelser än vad som upptas i detta Avtal.

2.3

Detta Avtal ska alltjämt tillämpas i berörda delar och kommande exploateringsavtal
ska stå i överensstämmelse med detta Avtal, vid var tid gällande lagar och
förordningar samt Kommunens riktlinjer för exploateringsavtal.

3. Detaljplanering
3.1

Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2021 / § 67 att ge planuppdrag för del av
Bjärred 9:1 m.fl. (etapp 1).

3.2

Kostnader för framtagande av de enskilda detaljplanerna inom Projektområdet
fördelas mellan Parterna och övriga markägare inom Projektområdet enligt separata
plankostnadsavtal. Plankostnadsavtal ska tecknas med Lomma kommun innan
planarbete för respektive etapp påbörjas. Kommunen avgör när planarbete för en ny
etapp ska påbörjas.

3.3

Wihlborgs är medveten om att beslut om antagande av detaljplan föregås av samråd
med berörda sakägare och myndigheter. Detta Avtal är inte bindande för kommunala
myndigheter vid prövning av detaljplan.

4. Marköverlåtelser och fastighetsbildning
4.1

Wihlborgs ska utan ersättning överlåta all mark inom Projektområdet som i
detaljplanerna planläggs som allmän platsmark till Kommunen. Wihlborgs står för
lantmäterikostnaderna som uppkommer som följd av detta. Utbyggnaden av allmän
platsmark ska samordnas med utbyggnaden av kvartersmark.

5. Kostnader
5.1

Kommunen ska vara huvudman för allmän plats och ansvarar för projektering,
utredning, upphandling och anläggande av allmän plats och anläggningar inom
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Projektområdet samt eventuella allmänna anläggningar utanför Projektområdet som
krävs för att genomföra detaljplanerna inom Projektområdet.
Kommunen ansvarar även för projektledning i form av tjänstemannatid avseende
Bjärreds vångar under tiden för upprättande av detaljplan och genomförande av
byggnation.
5.2

Samtliga faktiska kostnader avseende till åtgärderna i punkten 5.1 ovan, nedan kallade
”Exploateringskostnaderna”, ska fördelas och bekostas av Parterna och övriga
markägare inom Projektområdet enligt punkten 5.3 nedan.

5.3

Exploateringskostnaderna för Projektområdet ska fördelas mellan Parterna och övriga
markägare inom Projektområdet i förhållande till den byggrätt i kvm bruttoarea (BTA)
som i enlighet med Bilaga 2 medges inom Parterna och övriga markägares, inom
Projektområdet, markinnehav inom Projektområdet. Avviker byggrätten i de enskilda
detaljplanernas antagandehandlingar från Bilaga 2 ska Exploateringskostnaderna
istället fördelas i enlighet med antagandehandlingarna.
Med beaktande av ovan angiven fördelning ska Wihlborgs i enlighet med 6 kap. 40§
plan- och bygglagen endast erlägga skälig ersättning för Västanvägen och Norra
Västkustvägen inom Projektområdet och eventuella allmänna anläggningar utanför
Projektområdet.

5.4

Wihlborgs erläggande av sin andel av Exploateringskostnaderna för åtgärder som krävs
för att genomföra varje enskild detaljplan inom Projektområdet regleras närmare i
kommande exploateringsavtal. Kostnader för projektledning under tiden för
upprättande av detaljplanen debiteras vid samråd, vid granskning och efter antagande
av varje enskild detaljplan inom Projektområdet.

5.5

Wihlborgs ansvarar för och bekostar all byggnation inom kvartersmark på
Fastigheterna inom Projektområdet om inte annat framgår av detta Avtal eller
kommande exploateringsavtal.

5.6

Wihlborgs ansvarar för fastighetsspecifika kostnader på Fastigheterna för
återställande/iordningställande av marken så att den är användbar i enlighet med de
enskilda detaljplanerna. Med fastighetsspecifika kostnader avses bland annat
kostnader för avhjälpandeåtgärder av mark, arkeologi, sanering etc. Allmän platsmark
ska överlåtas till Kommunen i det skick som krävs för användningen enligt
detaljplanen.

6. Markåtkomst
6.1

Wihlborgs ska verka för att erforderliga undersökningar såsom exempelvis
mätningsarbeten, geotekniska undersökningar, arkeologiska undersökningar m.m.
som krävs i samband med planläggning kan utföras under detaljplaneprocessen.
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7. Övriga förutsättningar
7.1
Parterna är införstådda med att en förutsättning för utvecklingen av Projektområdet
är att samordning av gestaltning, projektering m.m. sker fortlöpande och på ett för
Parterna konstruktivt sätt.
7.2

Ekologisk hållbarhet och miljöhänsyn kommer att regleras i kommande
exploateringsavtal.

7.3

Wihlborgs är medveten om att Kommunen i kommande exploateringsavtal kan
komma att ställa krav på en för Kommunen godtagbar säkerhet för fullgörandet av
Wihlborgs skyldigheter enligt exploateringsavtalet.

8. Överlåtelse av avtal
8. 1

Detta Avtal får inte överlåtas av Wihlborgs utan Kommunens skriftliga godkännande.
Wihlborgs får dock efter skriftlig underrättelse till Kommunen överlåta detta Avtal till
helägt dotterbolag eller annat koncernbolag.

8.2

Om Wihlborgs skulle överlåta en eller flera fastigheter inom Projektområdet utan att
inhämta Kommunens skriftliga medgivande för överlåtelse av sina förpliktelser enligt
detta Avtal, ska Parten kvarstå vid dessa förpliktelser.

9. Ändringar och tillägg
9.1

Om någon väsentlig förutsättning som förelegat vid detta Avtals ingående och
genomförande skulle förändras eller brista, ska Parterna med goda avsikter uppta
förhandlingar för att göra de anpassningar till rådande förhållanden som är
nödvändiga för att detta Avtal ska ha fortsatt tillämplighet.

9.2

Ändringar i och tillägg ska, för att vara bindande, vara skriftliga och undertecknas av
båda Parterna samt innehålla en tydlig referens till detta Avtal.

10. Ekonomisk risk
10.1

Kommunen är inte skyldig att ersätta Wihlborgs för nedlagda egna
utredningskostnader eller andra kostnader med anledning av detta Avtal.

10.2

Avbrutet projekt till följd av myndighetsbeslut, kommunalt politiskt beslut eller
åtgärder utom Parternas kontroll, ger inte Part någon rätt till ersättning för nedlagda
kostnader eller dylikt.

11. Skada
11.1

Part är inte ansvarig för skada av vad slag det vara må, förorsakat av detta Avtal.

11.2

Denna friskrivning ska inte tillämpas på åtgärder som Part som omfattas av ansvar för
fel och försummelse vid myndighetsutövning.
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12. Tvist
12.1

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol
med Lunds tingsrätt som första instans.

13. Avtalets giltighet
13.1
Detta Avtal förutsätter för sin giltighet att Kommunfullmäktige i Lomma kommun
senast den 2022-08-31 godkänner detta Avtal genom beslut som därefter vinner laga
kraft.
13.2

Om ovanstående villkor i punkt 13.1 inte uppfylls är detta Avtal till alla delar förfallet
utan ersättningsskyldighet för någondera Part varvid Parterna ska bära sina respektive
kostnader.

13.3

Om någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav skulle befinnas ogiltig ska detta
inte medföra att detta Avtal i sin helhet anses ogiltigt.

13.4

Om projektet avbryts till följd av myndighetsbeslut eller åtgärder utom Parternas
kontroll upphör detta Avtal att gälla.

Detta Avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.
Lomma 2022-

…………………………………….
(Ort, datum)

För Lomma kommun

För Wihlborgs Borgeby AB

……………………………………………..

……………………………………………..

Robert Wenglén
Kommunstyrelsens ordförande

…………………………………………….
Samuel Sköld
Tillförordnad kommundirektör

…………………………………………….

Kommunfullmäktige
2022-04-21

Ärende
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2022-03-24

Svar på interpellation från Oscar Sedira om cybersäkerhet
Fråga: Vilken kompetens har Lomma kommun när det kommer till cybersäkerhet?
Svar: Anställda på kommunens IT-avdelning har kompetens att hantera IT-säkerhetsfrågor och ITsäkerhetstekniska lösningar. När det gäller andra medarbetare i kommunen så skiljer sig kunskapen
om IT-säkerhet från yrkesgrupp till yrkesgrupp. Administrativ personal har generellt sett högre
kunskap om IT-säkerhet än första linjens medarbetare. Lomma kommun har med anledning av
världsläget intensifierat arbetet med att öka medarbetarnas kunskap om IT-säkerhet.

Fråga: Hur högprioriterad är cybersäkerheten just nu, både när det kommer till den politiska
styrningen samt kommunförvaltningens nuvarande arbete.
Svar: I Lomma kommun har arbetet med IT-säkerhet hög prioritet. Politiken har ökat anslagen till ITavdelningen för att finansiera särskilt riktade IT-säkerhetslösningar.
IT-avdelningen arbetar med IT-säkerhetslösningar på olika nivåer:
Backup av samtliga
servrar med en offlinekopia om vi skulle
drabbas av ransomware

Tradionellt
anti malware
skydd

Datorer/servrar
skannas efter
sårbarheter för att
täppa till säkerhetshot.

Varje dator har en
egen brandvägg för att
motverka hacking.
Tidig upptäckt: Varje dator i kommunen
skannas efter beteende som inte är
normalt. All webbtrafik från/till datorn
skannas efter säkerhetshot. Motverkar
ransomware.
All inkommande e-post skannas förstärkt med kontroll
av varje länk som finns i mailet för att motverka
phising. Alla filer som finns i Office365 bevakas och
skannas efter säkerhetshot. Förstärkt skydd på våra
servrar.
Nätverk: All inkommande datatrafik skannas efter hackingmönster
samt malware. Om det upptäcks så stoppas den trafiken
automatiskt. Traditionell brandvägg finns på plats. Infört lösning för
att förhindra obehöriga datorer att ansluta till kommunens nät.

Kontinuitetsplanering. Förvaltningarna har blivit anmodade att se över sin
Kontinuitetsplanering så beredskap finns vid IT-avbrott.
Malware= Datavirus, trojaner, ransomware m.m.
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Det är viktigt att förstå att oavsett vilka säkerhetslösningar som finns på plats så finns det alltid en
risk att drabbas av omfattande IT-avbrott på grund av en IT-attack. Då det inte finns några garantier
är det mycket viktigt med kontinuitetsplanering.

Fråga: Hur omfattande är kommunens krisrutiner och alternativa arbetsmetoder om vi skulle
drabbas av och behöva utstå̊ en cyberattack?
Svar: Kommunens verksamheter har en god förmåga att upprätthålla arbetet vid ett IT-avbrott. Ett
IT-avbrott skulle emellertid kunna innebära en särskild utmaning för socialförvaltningens
verksamhet, då digitala journaler inte med enkelhet kan hanteras med hjälp av manuella rutiner.
Kommunen har därför beredskap att vid en IT-attack snabbt kunna återskapa IT-system. Om ett
längre IT-avbrott skulle drabba socialförvaltningen har verksamheten rutiner för att hantera
journaler och annat.

Robert Wenglén
Kommunstyrelsens ordförande
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Interpellation från Oscar Sedira (SD) till kommunstyrelsens ordförande Robert
Wenglén (M) om cybersäkerhet

Ärendebeskrivning
Oscar Sedira (SD) har 2022-03-01 inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Robert Wenglén (M) om cybersäkerhet.
Beslutsunderlag
- Interpellation från Oscar Sedira (SD) om cybersäkerhet, inkommen 2022-03-01
Beslut:
- Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens sammanträde
trots att det inte har kungjorts.
-

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.

-

Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande
sammanträde.

_________________________________
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens ordförande

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

Interpella on ll Lomma kommunfullmäk ge om cybersäkerhet
Samhället blir allt mer digitaliserat för varje dag som går. Den nya infrastrukturen med
molnbaserad datalagring ersä er och kommer a ersä a en allt större del av kommunens
verktyg och processer. Digitalisering innebär stora posi va möjligheter, men det öppnar även
upp för en helt ny typ av hot. Bro sligheten följer med in i den digitala dsåldern och då
måste även den o entliga sektorn ständigt ligga i framkant för a inte drabbas av ofantliga
kostnader på grund av skador som drabbar vårt samhälle och våra invånare.
I juli 2021 drabbades coop av en a ack som ledde ll a de esta av deras bu ker ck stänga
ner under en d. Medicinsk utrustning och journalsystem är också sårbara för denna typen
av hot. År 2015 hackades Akademiska sjukhusets behandlingsmaskiner, vilket ledde ll a
cancerpa enter ck sina behandlingar uppskjutna. Med den plötsliga situa onen som
dessutom uppstå i Ukraina, är frågan om cybersäkerhet mer aktuell än någonsin.
Lomma kommun är en möjlig måltavla och därför måste vi ta de a hot på största allvar.
Kommunens data måste vara i tryggt förvar och det får inte nnas någon risk a kommunens
programvara slås ut. Sverigedemokraterna anser a Lomma kommun måste ta frågan om
cybersäkerhet i väldigt stor beaktning när det kommer ll kommunens fram da
digitaliseringsarbete och krisberedskap.

Med anledning av de a vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglèn följande:
- Vilken kompetens har Lomma kommun när det kommer ll cybersäkerhet?
- Hur högprioriterad är cybersäkerheten just nu, både när det kommer ll den poli ska styrningen
samt kommunförvaltningens nuvarande arbete?
- Hur omfa ande är kommunens krisru ner och alterna va arbetsmetoder om vi skulle drabbas av
och behöva utstå en cybera ack?

Skickad ll Lomma kommunfullmäk ge den 01/03-22
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Oscar Sedira (SD)

