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Kommunens andra utegym nu invigt!



  Tips inför Valborg
till föräldrar: 
 Säg nej till att bjuda minder - 
 åriga på alkohol.

 Äldre kompisar är de som
 oftast förser tonåringar med 
 alkohol. Prata med din ton-
 årings äldre syskon och kompi- 
 sar om vad som är okej eller  
	 inte	i	er	familj.	De	flesta	ung-	
 domar avstår från att dricka  
 om de inte får alkoholen från
 någon de känner (CAN 2014).

 Fundera på om det känns bra
 att låta din tonåring åka in till
 Lund på Valborg. Kanske kan
 ni hitta på något helt annat
 tillsammans istället.
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Den gamla myten att tonåringar 
som får alkohol hemma skulle 
dricka mindre borta är på väg att 
försvinna. Drygt åtta av tio föräld-
rar i Skåne vet att det inte stämmer.

Allt färre tonåringar
får alkohol av sina föräldrar

En undersökning som genomförts 
av TNS-Sifo på uppdrag av Folk-
hälsomyndigheten visar att de allra 
flesta	tonårsföräldrar	i	länet	känner	
till att det inte går att minska risken 

för att ungdomar dricker alkohol ge-
nom att bjuda dem på alkohol. 
– Detta är mycket glädjande efter-
som	 det	 finns	 ett	 samband	 mellan	
föräldrars attityder och beteenden 
kring alkohol och barnens drickande. 
Det enda man lär sitt barn när man 
bjuder på alkohol, det är att dricka 
alkohol, säger Helen Thyter, samord-
nare för Barnens Bästa
 Att tonåringar allt mer sällan 
bjuds på alkohol hemma visar också 
den årliga skolundersökningen från 
Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning (CAN).
	 För	åtta	år	sedan	uppgav	fler	än	
varannan niondeklassare att de blivit 
bjudna på alkohol hemma. Utveck-
lingen har sedan gått i positiv rikt-
ning.  I dag säger en av fyra 16-åring-
ar att föräldrarna låtit dem smaka på 
alkohol.
 Under samma tid som föräldrar 
blivit alltmer restriktiva till att förse 
sina barn med alkohol visar statisti-
ken att ungdomar dricker allt mindre 
alkohol.

– Forskning visar att barn som blir 
bjudna på alkohol av sina föräldrar 
börjar dricka vid tidigare ålder och 
dricker mer än den som inte blir 
bjudna hemma, säger Helen Thyter.
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För ungefär ett år sedan fick Bjärred kommunens första 
utegym. Nu är ytterligare ett på plats, denna gång i Flad-
ängsparken i Lomma. Den officiella invigningen skedde 
i all enkelhet med tal av kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Carin Hansson och kultur- och fritidsche-
fen Michael Tsiparis som själv tränar flitigt och som fö-
redömligt kom iklädd träningskläder.
I Bjärred är det övervägande fasta redskap medan Lom-
ma	fått	flera	rörliga,	som	crosstrainers	och	roddmaskin.	
 Carin Hansson konstaterade att utformningen inte är 
statisk.	Det	finns	mer	yta	för	att	utveckla	och	utöka	gym-
men efter hand. Utrustningen är vald tillsammans med 
gymanvändare och branschfolk för att täcka in träning för 
hela kroppen.

Nytt utegym invigt i
Fladängsparken

– Gymmet riktar sig till alla, konstaterar Michael Tsipa-
ris och fortsätter ; Jag tror att det är vanliga motionärer 
som kommer ha störst nytta av gymmet. Det är i alla fall 
denna grupp som vi haft i tankarna vid planeringen. Jag 
ser utegymmen som en del av arbetet med att förbättra 
folkhälsan. 
– Vårt utegym i Bjärred har blivit väldigt uppskattat och 
det	 används	flitigt.	Vi	 tror	 att	 utegymmet	 i	 Lomma	kan	
intressera	ännu	flera	motionärer,	speciellt	med	tanke	på	
dess	geografiska	placering.
 Vid invigningen fanns instruktörer från Friskis&Svettis 
på	plats	för	att	hjälpa	alla	nyfikna	som	ville	prova.	Grup-
pen Saxess från Kulturskolan bjöd på musik och Fairtra-
de-bananer delades ut till gästerna. Biblioteket tipsade 
om	olika	träningsböcker	som	finns	att	låna.

Christel Isacsson svingade
sig elegant i gymmets monkey bar.

Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis,
själv flitig motionär, visade hur
en crosstrainer ska tyglas.

Instruktörer från 
Friskis&Svettis fanns
på plats för att hjälpa
alla nyfikna som
ville prova.
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noterat

Dags för
vattenmätarebyte
Enligt lag ska vattenmätare bytas och kontrolleras vart tionde år.
Mätarbytena påbörjades i påskveckan i Bjärred och kommer nu successivt att 
fortsätta i de andra delarna av kommunen.
 Berörda fastighetsägare får cirka två veckor innan bytet ett brev med för-
slag på datum och tid. Om ni inte är hemma då ber vi er snarast kontakta oss 
på telefon 040-641 10 00 för  överenskommelse om ny tid.
 Teknikerna är klädda i arbetskläder med kommunens logotyp och har fo-
tolegitimation. Glöm inte att kontrollera avstängningsventilerna som sitter före 
och efter mätaren så att de fungerar.

Bjärehovskolan och Rutsborgsko-
lans restauranger omnämns i boken 
White Guide Junior 2014 som två av 
landets 80 bästa på att laga skolmat.
Boken utkom i början av året. Det är 
samma meny på kommunens skolor 
men olika kockar som därför sätter 
sin personliga prägel på maten.
 Men det handlar även om miljön 
i matsalen och hur man arbetar med 
eleverna pedagogiskt, konstaterar 
kostchef Ann Ellis. Även rektorernas 
engagemang spelar in.
 Bjärehovskolan har tidigare vun-
nit	 flera	priser,	 bland	 annat	 Skånska	
Matakademiens pris.

Nu finns pantrör utplacerade i 
Lomma kommun.
 Istället för att lägga burken el-
ler flaskan i papperskorgen kan du 
lägga den i pantröret och låta någon 
annan panta din flaska. 

Hjälp till att vårstäda den 8 och 9 maj!

• När ska jag söka bygglov?

• När ska jag göra en anmälan?

• Plan- och bygglagen, grunderna.

• Vilka handlingar ska jag lämna in, 
 och hur ska de se ut?

• Vad händer med min ansökan
 under handläggningstiden?

• När får jag börja bygga och
 när får jag flytta in?

BYGG
L O V S
SKOLA

Samhällsbyggnadsförvaltningens
byggenhet anordnar bygglovsskola!

Här får ni lära er om konsten
att söka bygglov eller
göra en anmälan:

Plats:
Kommunhuset, Stora sessionssalen

7 maj kl 18.30
Välkomna!

Skolrestauranger
omnämnda

Varje år deltar Lomma kommun i Håll Sverige Rents aktion
mot nedskräpning. I år städar vi under vecka 16-22.
Som privatperson är du välkommen att hjälpa till att 

plocka skräp i våra grönområden och parker samt på våra stränder,

fredag och lördag, den 8-9 maj mellan kl 9-13.

PEAB delar ut sopsäckar vid Långa bryggan i Bjärred samt
Tullhustorget och T-bryggan i Lomma

och	bjuder	alla	entusiastiska	skräpplockare	på	fika.	
Alla kan bidra till att göra fint inför våren och sommaren. 

Läs mer på www.lomma.se/avfall

Panta mera i Lomma kommun
Pantrören hittar du i Bjärred vid 
långa bryggan och vid busstorget 
i Bjärred Centrum samt i Lomma 
centrum, Lomma busstorg och 
Lomma strand.
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En trafiksäkerhetsplan används som 
ett stöd i den kommunala plane-
ringen. Den hjälper beslutsfattare 
att prioritera samt att koppla kom-
munens lokala arbete till de natio-
nella trafiksäkerhetsmålen.
Den nu gällande planen togs fram 
2006. Åtgärdsprogrammet uppdate-
rades senast 2009. I princip samtliga 
åtgärder har genomförts varför det 
nu	är	angeläget	med	en	ny	trafiksä-
kerhetsplan.
	 I	 arbetet	 med	 trafiksäkerhetspla-
nen har det gjorts analyser av olycks-
data för kommunen samt småskaliga 
hastighetsmätningar och övergripan-
de inventering på 131 platser i Lom-
ma, Bjärred, Habo Ljung, Flädie och 
Fjelie.
 Efter granskningen har ett antal 
insatsområden	identifierats	som	sär-

Nu kan du säga din mening:

Trafiksäkerhetsplan	och	cykelplan	på	samråd
Lomma kommun har låtit ett konsultföretag ta fram förslag på en trafik-
säkerhetsplan och en cykelplan. Planerna har nu nått ett skede då det är 
dags för samråd för att samla in synpunkter och förslag från bland annat 
kommuninvånarna.
Samrådet är en viktig del av planarbetet för att alla intressen och infalls-
vinklar ska komma fram.

skilt viktiga i arbetet att reducera de 
vanligaste olyckstyperna i Lomma 
kommun:
•	Drift och underhåll på gång-
 och cykelvägar.
•	Utformning och reglering:
 - Säkra gång- och cykelpassager.
 - Säkrare korsningar.
 - Hastighetsefterlevnad på det   
  kommunala vägnätet.
•	Beteendepåverkande åtgärder.
Tre mål har formulerats för Lomma 
kommun år 2020. Målen är baserade 
på målsättningar på nationell och eu-
ropeisk nivå:
•	Antalet dödade i trafiken ska
 fortsätta vara noll.
•	Andelen svårt skadade ska
 minska med 40 %.
•	Andelen lindrigt skadade ska
 minska med 25 %.

Trafiksäkerhetsplanen

Cykelplanen

Syftet med cykelplanen är att vara en 
handlingsplan som ger stöd i Lomma 
kommuns årliga verksamhetsplane-
ring för cykel. Cykelplanen bygger på 
resultatet	 från	 trafiksäkerhetsplanen	
och har kompletterats med analys av 
befintligt	 cykelnät,	 både	 lokalt	 inom	
Lomma kommun och regionalt. I pla-
nen redovisas åtgärdsförslag i form 
av olika typer av kampanjer samt 
förbättringar i cykelnätet. Åtgärder-
na som redovisas ska leda till ökad 
cykling, bland annat genom att skapa 
ökad framkomlighet, säkerhet och 
attraktivitet.

Planerna kommer att ställas ut på biblioteken i Lomma och Bjärred
med start runt månadsskiftet april/maj 2015.

Piren i Lomma har fått betongkläder!
Piren	 har	 stått	 på	 plats	 under	 flera	
generationer och är idag ett natur-
ligt inslag i vår vy mot Öresund eller 
omvänt en välkomnande siluett för 
båtägare som vill segla upp på Höje å.
 För att inte äventyra pirens fram-
tid har kommunen låtit gjuta en stöd-
vägg runt konstruktionen. Projekt-
ledaren Bengt Strengbom på sam-
hällsbyggnadsförvaltningen berättar 
att det inte var något akut arbete 
utan mer ett underhållsarbete för att 
skydda konstruktionen. Med ålderns 
rätt har piren, som är uppbyggd på 
träpålar och med stenkistor i botten, 
blivit lite känslig. 
 Under mars påbörjade man ar-

betet med att suga upp sanden när-
mast piren och en bottenplatta har 
gjutits fast i stenkonstruktionen. På 
denna platta har stödväggen sedan 
byggts upp från bottnen.
 En bra bit över 30 kubikmeter 
betong krävdes för att fylla formen 

till önskad höjd, ett arbete som inte 
var helt enkelt eftersom man inte 
kunde komma tillräckligt nära för att 
betongbilarnas normalt ganska långa 
snabel	 skulle	 nå	 fram.	 Därför	 fick	
man trycka ut betongen i ett 50 me-
ter långt rör på marken ut på piren.

Lomma Hamninlopp på vykortsbild poststämplat 1935.
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I samband med bygget av nya Cen-
trumtorget i Lomma uppfördes tre 
fasta platser för torghandel. Belägg-
ningen har kanske inte varit den 
största alla dagar
Peter Axelsson, projektledare Lom-
ma kommun, konstaterar att just 
torghandel är en viktig del för att få 
en levande miljö.
– En livlig och attraktiv torghandel 
skapar den livliga och attraktiva mö-
tesplats som vi gärna vill att Cen-
trumtorget ska bli.

Under söndagen den 31 augusti 
kom det ett rejält skyfall.
På bara några timmar kunde man 
lokalt uppmäta över 100 mm regn, 
vilket är lika mycket som det van-
ligtvis regnar under sammanlagt två 
hela sommarmånader.
– Regnet var extremt och det var 
svårt för vårt ledningsnät att hantera 
dessa mängder med vatten. Våra an-
läggningar arbetade för fullt, berättar 
Tommy Samuelsson, chef för Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet 
pågår med konsekvenserna av skyfal-
let och översvämningarna som det 
resulterade i. Vi dokumenterar och 

Vill du satsa på torghandel?
Vem får hyra?
På	 torgplatserna	 finns	 fasta	 försälj-
ningsstånd.	 Dessutom	 finns	 tillgång	
till både vatten och el. Det sistnämn-
de en viktig detalj idag när även torg-
försäljning kräver kassaapparat.
 Alla verksamheter är välkomna. 
Vad som säljs har kommunen inga syn-
punkter på så längs som det inte hand-
lar om något som bryter mot lagen.
 Däremot fungerar heller inte för-
säljning som kräver tillstånd, som till 
exempel så kallad ”street food”.

Dag, vecka eller månad!
En försäljningsplats kan man hyra per 
dag, per vecka eller per månad. 
Önskar	du	platsen	en	specifik	dag	 i	
veckan, går det att boka i förväg.

Vill du veta mer om torgförsälj-
ning på Centrumtorget, slå en 
signal till Lomma kommuns Kon-
taktcenter på tel 040-641 00 00.
Här får du också all praktisk 
information och bokar försälj-
ningsplats.

Konsekvensen av skyfall utreds
kartlägger vad som hänt. Detta blir 
en viktig del i fortsatt förbättringsar-
bete.
 En ledningsnätmodell har tagits 
fram för att undersöka om lednings-
nätet är rätt dimensionerat.
– Beräkningsresultaten kommer vara 
det tekniska underlag som ska ligga 
till grund för den juridiska bedöm-
ningen när det gäller ansvarsfrågan 
vid skadetillfället.
 För att säkerhetsställa pålitlighe-
ten hos beräkningarna behöver mo-
dellen kompletteras med mätningar 
av	 verkliga	 flöden	 i	 ledningsnätet.	
Dessa mätningar är planerade att ut-

föras under april och maj.
 Parallellt pågår ett omfattande 
utrednings- och förbättringsarbete 
som kommer att resultera i ett åt-
gärdsprogram för att reducera följ-
derna av kommande extrema skyfall. 
Detta arbete kommer att pågå un-
der hela året. I dagsläget har Lomma 
kommun fått in cirka 140 anmälning-
ar om översvämning.
– Skadeståndsersättningarna utreds 
i	varje	specifikt	fall	 för	sig.	Samhälls-
byggnadsförvaltningen kommer att 
meddela skadekravsställaren skriftligt 
så snart utredningen av varje fall är 
klart, avslutar Tommy Samuelsson.

Ny upphandling av vård och omsorg
Då avtalet med Förenade Care om 
utförande av vård och omsorg i hem-
tjänst och särskilt boende i Lomma 
kommun löper ut i februari 2016, 
beslutade socialnämnden i slutet av 
mars om formerna, kvalitetskraven 

och övriga villkor för en ny upphand-
ling av verksamheten.
  Upphandlingen kommer att gö-
ras i fyra delar :
- hemtjänst i hela kommunen,
- särskilt boende Jonasgården,

- särskilt boende Strandängsgatan,
- särskilt boende Vega och Orion.
  Efter att anbud kommit in och ut-
värderats, kommer nya entreprenö-
rer att utses av socialnämnden i juni 
2015, och med tillträde i mars 2016.
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Tillbakablick på 2014

NÅGRA AV ÅRETS HÄNDELSER 2014

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

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

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

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

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

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

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

Hela årsredovisningen publiceraspå hemsidan, www.lomma.se,så snart den är klubbad avLommas kommunfullmäktige!
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Tillbakablick på 2014

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

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

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

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

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

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

Förskola/Grundskola

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

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

Kultur Fritid

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

 I årskurs 6 uppnådde 96,7 % av 
eleverna godkänt i samtliga ämnen.
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Tillbakablick på 2014
Individ och familjeomsorg

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

LSS verksamheten Hälsa, vård och omsorg

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

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

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

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

Teknisk verksamhet

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

Miljö och hälsa

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

Bygglovsverksamhet

Antalet bygglovsärenden för enfa-
miljs- och flerfamiljshus har ökat 
under året.
Under året har en förändring av plan- 
och bygglagen trätt i kraft. Bland an-
nat innebär detta nya möjligheter att 
utan bygglov utföra byggnadsåtgär-
der. Bygglovskontoret får ägna en del 
tid åt rådgivning och bedömningar 
för byggherrar som planerar sådana 
åtgärder.
	 Kontoret	har	 inlett	ett	statligt	fi-
nansierat projekt tillsammans med 
samarbetsorganet 5-Yes. Syftet är att 
de kommuner som ingår i projektet 
ska få en likriktad syn på hur de nya 
lagarna ska tolkas och tillämpas.
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Tillbakablick på 2014

VART GICK SKATTEPENGARNA?
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16,17
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För- och grundskola

Teknisk verksamhet

Hälsa, vård och omsorg

Gymnasieskola/vuxenutbildning

Kommunövergripande verksamhet

Till årets överskott

LSS-verksamhet

Individ- och familjeomsorg
Fritidsverksamhet
Kulturverksamhet

Räddningstjänst
Plan- och byggverksamhet

Miljö- och hälsoskydd

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

Så här får
kommunen
sina pengar:
82 % skatter
  generella
  statsbidrag
17 % avgifter
01 % finansiella    
  intäkter
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Har du igelkottar eller snokar som granne?
Vi behöver din hjälp att inventera!
2014 påbörjades en undersökning där både igelkottar-
nas och snokarnas utbredning inom Lomma kommun 
kartlades. Cirka 150 personer hörde av sig och hjälpte 
på så vis till med undersökningen.
I år fortsätter kartläggningen som så småningom ska leda 
till åtgärder som gynnar de båda arterna.
– Vi behöver din hjälp! säger Nils Lundquist, miljöutredare 
på Lomma kommun. Om du har sett igelkottar eller sno-
kar inom kommunen vill vi gärna veta.
 Skicka in dina iakttagelser av igelkott eller snok till:
nils.lundquist@lomma.se. 

Berätta var igelkotten eller snoken sågs (om möjligt med 
gps-position eller x/y-koordinater), om den var levande 
eller död, hur många du såg, vad de gjorde och eventuella 
övriga observationer.
 Dina fynduppgifter kan du förstås även rapportera in 
till ArtPortalen (www.artportalen.se)!
 Vill du veta mer om projektet kontakta Nils Lundquist. 
	 Igelkottarna	finns	spridda	över	hela	kommunen	medan	
snokarna har rapporterats från och kring Slättängsdammar-
na och Östra dammarna.
 Många har även byggt bo åt igelkottarna.

Hur kan vi slå vakt om viktiga natur- 
och rekreationskvaliteter? Var kan 
det byggas nya bostäder? Vad ska 
hända med det gamla tegelbruks-
området? Hur vill vi använda närom-
rådet närmast Höje å?
 En viktig sak att ta hänsyn till är 
just närheten till ån och den risk som 
finns	 i	 att	 delar	 av	området	 kan	bli	
översvämmat i framtiden.

Lomma kommun har tagit fram ett 
förslag för området Pråmlyckan-
Lindströms i Lomma.
Det framtagna förslaget till planpro-
gram kommer nu att ställas ut.
 Ett på många sätt intressant och 
värdefullt område, som skulle kunna 
bli attraktivt för nya bostäder, men 
som också är värdefullt för sitt växt- 
och djurliv och som ett uppskattat 

rekreationsområde.
Har du intresse av vad som ska 
hända med området finns nu möj-
lighet att titta närmare på förslaget 
och chansen att lämna dina syn-
punkter.
– Det är viktigt för oss och för områ-
det att vi får in så många synpunkter 
som möjligt, konstaterar planerings-
chef  Anders Nyquist.

Vad ska hända med Pråmlyckan?
Planprogram på samråd. Var med och säg din mening!

Planprogram för Pråmlyckan-Lindströms kommer att finnas utställt i kommunhusets entré 10 april till 14 juni.

Erinaceus europaeusNatrix natrix

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

Så här får
kommunen
sina pengar:
82 % skatter
  generella
  statsbidrag
17 % avgifter
01 % finansiella    
  intäkter
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Även i år kommer Lomma kom-
mun att finnas på plats med tält 
fyllda av information och aktivi-
teter.
Tag chansen och ställ frågor till 
medarbetarna på plats.
 Ett tält kommer främst att fyllas 
med information om säkerhet och 
trygghet. I övrigt kommer satsning-
en på Barnens Bästa att presente-
ras liksom daglig verksamhet.
 Konsumentupplysare kommer 
att	finnas	på	plats	liksom	personal	
från nya samhällsbyggnadsförvalt-

Förskolans dag firas varje år den 
tredje torsdagen i maj sedan 1984. 
I år infaller dagen den 21 maj. I vår 
kommun har dagen blivit en Barnens 
Bästa Dag för att lyfta fram den sto-
ra satsning som görs på barnen.

Barbro Lindberg, förskolechef på 
Löddesnäs, berättar att det är barnen 
själva som kommer att få önska vad 
dagen ska innehålla.
– När vi skulle börja planeringen in-
för dagen kom vi ganska snart på att 
det kändes lite bakvänt att vi vuxna 
skulle hitta på en massa aktiviteter 
för barnen, berättar Barbro Lind-
berg. I barnkonventionens paragraf 
12 understryker man barnens rätt till 
inflytande.	Detta	kunde	ju	vara	ett	ut-
märkt tillfälle att verkligen låta barnen 
bestämma.
 Den 4 maj ska innehållet för da-
gen vara klart på de olika förskolorna.
– Arbetsgruppen ”Lika Unika för-
skola” har diskuterat hur personalen 
på förskoleavdelningarna ska ta reda 
på vad barnen särskilt uppskattar och 
kommit på att det inte är så kompli-
cerat, konstaterar Barbro Lindberg, 
och fortsätter :
– Förskolorna kommer säkert att 
välja lite olika sätt. När det gäller de 

äldre barnen så kan man prata om 
det när man sitter ner tillsammans 
och kanske till och med arrangera nå-
gon liten omröstning. När det gäller 
de mindre barnen ser man tydligt på 
deras uttryck och kroppsspråk vad de 
särskilt tycker om att göra.
– Personalen på varje förskola kanske 
planerar någon positiv överraskning 
för barnen, som de inte kunnat före-
slå, eftersom de inte vetat att möjlig-
heten	finns.
 Barbro Lindberg berättar också 
att Malin Smidelik som är kurator på 
Montessori i Borgeby skrivit en liten 
berättelse i sagoform som beskriver 
vilken bakgrund Barnens Bästas front-
figur	Love	har.
 Barbro Lindberg understryker att 
även om dagen nu görs med innehåll 
speciellt för barnen, så är även föräld-
rar som vanligt välkomna till förskolan 
på förskolans dag. Precis som alla an-
dra dagar.

Förskolans dag:
Då bestämmer barnen programmet!

Välfyllt kommuntält
på Lommafesten

ningen som kommer att informe-
ra om bland annat bygglovsfrågor.
 Eftersom det är en hel månad 
kvar till Lommafesten kommer 
det	 säkert	 att	 finnas	 ännu	 mer	
spännande aktiviteter i Lomma 
kommuns olika tält.
 Lommafesten anordnas av Lom-
maEvent. Temat i år är Vatten. De 
flesta	 aktiviteter	 ska	 ske	 nere	 vid	
stranden, på Hamntorget och Varvs-
torget, med bland annat ett lopp 
på fem kilometer, konserter, lopp-
marknad och tivoli.

I år hålls Lommafesten den 22 och 23 maj,
följt av Alnarpsdagen den 24 maj.

Välkommen att besöka oss!

I år firar vi
Nationaldagen
i Bergaparken, Bjärred

Högtidstal, utdelning av flaggor, 
medborgarskapscermoni, musik-
framträdanden med Kultur-
skolan, Gyllins Drängar och 
Companiet Show Sportklubb.

Musikkår och fanborg tågar
från Jonasgården kl. 10.45.

Kaffe och kaka serveras av 
Bjärred Borgeby Önnerup 
Röda Korskrets

Arr: Kultur- och fritidsnämnden

Lördag 6 juni
klockan 11.00

Illustration: Nikolina Pettersson
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Valborg i Bjärred 
18.45 Fackeltåg fr Scoutgården
19.20 Valborgsmässoelden 
tänds i Bjärreds Saltsjöbad
Vårtal, sång och musik.
Arr: Bjärreds scoutkår i sam-
arbete med Lions Bjersund och 
Kultur- o fritidsnämnden

Valborg i Borgeby
19.00 Valborgseld med sång 
och musik
Bakom tennishallen.
Arr: Borgebygruppen

Valborg i Lomma
20.00 Fackeltåg från Piläng-
skolan
20.30 Valborgselden tänds, 
stranden vid Dansrotundan
Vårtal. Musik av Kulturskolans 
blåsorkester.
Sång av Lomma Kyrkokör.
Arr: Kultur- o fritidsnämnden

Valborgs-
firande54 % av det som slängs i restavfallet kan sorteras ut. 

I slutet av förra året gjordes en plockanalys av restavfallet i Lomma kommun. 
Detta är viktigt för vårt miljöarbete och ett sätt att se vad som kan förbättras.

Återför näringen i matavfallet till jordbruket
20 % av soppåsens innehåll är matavfall. 
Detta är dubbelt så mycket jämfört med analysen förra året.
Vi kan alltså bättre!
Genom att sortera ut matavfallet och lägga det i matavfallspåsen blir det
biogödsel och biogas. Biogödsel av matavfall ger näring till vårt jordbruk. 

Låt inte värdefullt material brinna upp
28 % av soppåsens innehåll är tidningar och förpackningar.
I Lomma kommun har alla möjligheten att sortera ut materialet vid sin egen 
fastighet i 4-fackskärl eller i miljöhuset.
Materialet har ett ekonomiskt och miljömässigt värde som förbränns istället 
för att återvinnas om det inte sorteras ut.  

Sortera ut farligt avfall för säkerhetsskull 
Läkemedel, batterier, ljuskällor, elektronik, färg och kemikalier innehåller äm-
nen som vi inte vill sprida till miljön.
Dessa avfallsslag ska hanteras och återvinnas på ett säkert sätt och lämnas
till Farligt avfall-bilen, Samlaren, ÅVC respektive Apoteket, beroende på vilken 
sorts avfall det är. 

Läs mer på www.lomma.se/avfall

Visste du detta?



Sö 24 maj kl. 18.00
Total Praise
Konsert med Berga Gospel. 
Bergakyrkan, Bjärred
Fri entré.
Arr : Bjärreds församling

Lö 6 jun kl. 19.00 
Jack Vreeswijk 
Konsert på Dansrotundan 
Dansrotundan, Lomma

ÖVRIGA ARRANGEMANG

Må 20 april kl. 15–16
Må 27 april kl. 15–16
Språkcafé
För dig som har svenska som andra-
språk. Välkommen att träffas och prata 
svenska. 
Fri entré – ingen föranmälan.
Lomma bibliotek

Torsdagscafé Röda korset 
En stunds trevlig samvaro.
Kaffe med dopp. 
Torsdagar t.o.m. 28 maj kl 13.00–16.00
Varje helgfri torsdag kl. 13.00–16.00
Lomma Folkets Hus 
Arr : Lomma rödakorskrets 

To 23 apr kl. 18.00–21.00 
Stickcafé 
Välkommen med eller utan handar-
bete.
Ingen föranmälan.
Byskolan, Lilla Lomma
To 23 apr kl. 18.00–21.00 
Arr : Lomma församling

On 22 apr kl. 19.00 
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kultur & evenemang
Med reservation för ändringar.

Detta är ett urval av för oss kända arrangemang!
Mer information och komplett lista på anmälda arrangemang finns på www.lomma.se 

UTSTÄLLNINGAR

2–31 maj, lör-sön kl 12–16
Modellbyggen
Leif Olsson ställer ut egna och andras 
modeller. Kända byggnader från Bjär-
red och Lomma, bilar, tåg och båtar.
Kraften, Lomma

2 mar–4 maj
Vårkänslor Fotoutställning 
med Skånes distrikt i Personskade-
förbundet RTPs fotogrupp. 
Habo gård

11 apr –7 maj 
Skuggspel och spegelbilder
Fotoutställning
med Fotoklubben Objektivet 
Lomma bibliotek

31 mar–8 maj
Teckningar och akvareller
Allan Friis 
Bjärreds bibliotek 

9–28 maj
FalexanderArt
Fredrik och Marcus Persson
Vernissage 9/5, kl 13–15
Lomma bibliotek
Arr : Lomma Konstförening

12 maj–12 juni
Foto – Jacob Endfors
Bjärreds bibliotek

2–16 juni
Ge dig tid… Olja. Maimo Widesjö
Lomma bibliotek

1 apr–31 okt 
Lantbrukets utveckling under 
mer än två hundra år. Föremål, bilder, 
filmer	och	föremålsdatabas.	
Fri entré.
Öppet ons och sönd kl 13.00–16.00 
(under april–oktober)
Skånska Lantbruksmuseet i Alnarp

7 jun–30 aug
Konstnärer från Svenska Konst-
närsförbundet Syd ställer ut.
Fotutställning i Tegelmästarebo-
staden.
Sommarcafé och konst.  
Öppet: Söndagar kl 13.00–16.00
Bjersunds Tegelbruksmuseum
Arr: Hembygdsföreningen i Lomma 
kommun

FÖR BARN OCH UNGA

Ti 21 april kl 15.00
Ti 28 april kl 15.00
Sagoskoj på biblioteken 
Sagostund från 3 år. 
Bjärreds bibliotek

Fr 24 april kl 9.30
Sagoskoj på biblioteken 
Sagostund från 3 år. 
Följ med Vilda Hilda och Gurra Akter-
snurra in i sagornas förtrollade värld! 
Lomma bibliotek

MUSIK

On 13 maj kl. 18.00 
Stefan Ljungqvist och
Lomma Musiksällskap
Musikal, operett, västkustbitar, allsång.
Biljetter på Lomma bibliotek samt 
www.lommafolketshus.se 
Dansrotundan, Lomma 
Stefan Ljungqvist, Lomma Musiksällskap
Arr : Lomma Folketshusförening



kultur & evenemang
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Med reservation för ändringar.

Polisens arbete i Lomma. 
Månadsmöte i Lomma rödakorskrets. 
Mikael Rydberg från Polisen i Lomma 
informerar.  
Havsblick 
Arr. Lomma rödakorskrets

Lö 25 april kl. 14.00
Hur människan blev människa
Lasse Berg, författare, journalist och 
dokumentärfilmare	 som	 forskat	 och	
skrivit om människans ursprung.
Biljetter säljes på biblioteken.
Bjärreds bibliotek
Arr : Kultur- o fritidsnämnden, ABF

Må 27 april kl. 19.00
Internationellt arbete
Mats Magnusson, präst, berättar om 
kyrkans internationella arbete.
Församlingshemmet
Arr : Lomma församling

Ti 28 apr kl. 16.00–18.00 
Släktforskning: Joureftermiddag 
Erfarna	släktforskare	finns	på	plats	och	
hjälper dig.
Bjärreds bibliotek
Arr : Lomma-Burlöv Släkt- o Folklivsf. 

Sö 3 maj kl. 7.50
Fågelskådningens dag
Först Löddesnäs, fågelspaning över 
vassar och strandängar. Därefter en 
vandring runt Domedejla mosse.
Tag	med	fika	och	kikare
Saml: Lomma busstation kl. 7.50 (samåk) 
el kl. 8.00 Löddesnäs fågeltorns park 
Ansvarig: Lars-Göran, 0721-84 73 26
Arr: Naturskyddsför. i Lomma-Bjärred

Ti 5 maj kl. 19.00–21.00
Släktforskning: Jourkväll 
Erfarna	släktforskare	finns	på	plats	och	
hjälper dig.
Lomma Folkets Hus 
Arr : Lomma-Burlöv Släkt- o Folklivsf.

Må 7 maj kl. 15.00 

Bok & kaffe
Vi pratar böcker tillsammans och ger 
varandra lästips. Ta gärna med en bok.
Begr antal platser, anmälan till bibl.
Lomma bibliotek

Sö 10 maj kl. 9.45
Förslåtter Domedejla mosse
/Naturvänliga veckan 
Tag	med	fika,	flora	och	kikare
Saml: Lomma busstation kl. 9.45 eller 
vid Rutsborgskolan kl. 10.00 
Ansvarig: Lars-Göran, 0721–84 73 26
Arr: Naturskyddsför. i Lomma-Bjärred

Må 11 maj kl. 11.00 
Barngudstjänst i Alnarp
Kl. 9.30 på gräsmattan bakom slottet. 
Ta gärna med något att sitta på. 
Arr : Lomma församling

Sö 17 maj kl. 13.00–16.00 
Växtloppis
Säljare välkomna från 12.00. 50kr/plats.
Kaffeservering.
Bjersunds Tegelbruksmuseum 
Arr : Hembygdsför. i Lomma kommun 

Ti 19 maj kl. 17.00
Grillkväll med Musikquiz
Kl. 17 börjar vi grilla. Kl. 18 är det mu-
sikquiz. Körerna Sångfåglarna och An-
dante medverkar.
Anm. till 0709 –93 14 77 sen. 18/5 kl 12. 
Församlingshemmet, Lomma

On 20 maj kl. 17.00–21.00
I afton dans
Sten Stjernquist spelar upp till dans i 
restaurangen.
Kostnadsfria biljetter till dansen kan 
hämtas på Lomma och Bjärreds bibl.
Restaurangen på Havsblick

To 21 maj kl. 17.45
Krankesjön/Naturkväll
En härlig promenad i den nyss lövsatta 
skogen.	Vi	 hoppas	på	många	fina	ob-
servationer av fåglar. 
Tag	med:	fika,	flora	och	kikare
Samling: Bjärred centrum kl. 17.45 eller 
Lomma busstation kl. 18.00
Ansvarig: Henrik, 070–89 89 179
Arr: Naturskyddsför i Lomma–Bjärred

To 21 maj kl. 18.30–21.00 

Taizégudstjänst med Open Space 
Strandkyrkan, Lomma 
Arr : Sv kyrkan i Lomma, Strandkyrkans 
för, Nykraft o Kävlinge begravningsbyrå 

22-23 maj
Lommafesten 

Lö 23 maj kl. 11.00–15.00 
Släktforskning
På	 Lommafesten	 finns	 vi	 på	 Lomma	
bibliotek på våning 2.
Arr : Lomma-Burlöv Släkt- o Folklivs-
forskare 

Lö 23 maj kl. 16.00
Minivårkonsert
Gyllins Drängar
Strandkyrkan
Fri entré.

Sö 24 maj kl. 10.00–16.00
Alnarpsdagen
Lantbruks-, Vagn- och Hovbeslagsmu-
seet öppna mellan kl. 10–16  Fri entré.
Traktorparad med veterantraktorer.
Arr : Skånska Lantbruksmuseet

Fr 5 juni
Naturnatten
Det utlovas allt från stora planeter till 
små grodor. Tag med mat som kan gril-
las och varma kläder
Samling: V Stationstorget i Lund där 
buss avgår. Mer info på
www.lund.naturskyddforeningen.se
Ansvarig: Henrik, 070–89 89 179
Arr: Naturskyddsför i Lomma-Bjärred

Lö 6 jun kl. 10.00–14.00 
Loppiz på Rotundan 
Loppis med massa saker som vill byta 
ägare även ansiktsmålning, ballong-
figurer,	 fiskedamm	 och	 lotteri	 samt	
kafé och uppvisning av veteranbilar då 
vi tillsammans med Motorhistoriska 
klubben	 i	 Skåne	 firar	Motorhistoriska	
Dagen.
Det blir en heldag för hela familjen 
och på kvällen spelar Jack Vreeswijk på 
Dansrotundan. 
Dansrotundan, Lomma
Arr: Lomma Folketshusförening

On 17 juni kl. 14.00–16.00
Midsommarfirande
för de äldre
Mötesplats Havsblick, Lomma
Arr. Lomma rödakorskrets
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Så här är Lomma kommun organiserad - del 2!

Nämnden består av 11 ledamöter 
och 11 ersättare.
Ordförande är Robert Wenglén (M),
1:e vice ordf Cia Barwén (M) och
2:e vice ordf Lars Carlén (S)
Kortfattat kan man säga att barn- och 
utbildningsnämnden fullgör kom-
munens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet, förskoleverksamheten 
och skolbarnsomsorgen.
 Nämnden utövar kommunens 
tillsyn över att skolplikten fullgörs 
samt utövar kommunens insynsrätt i 
fristående skolor. Nämnden ansvarar 
även för kostverksamheten.

Barn, utbildning, kultur och fritid

Det är nämnderna som har ansvar för detaljerna.
Det är kommunfullmäktige som beslutar i större viktiga 
frågor i en kommun, bland annat när det gäller hur den 
ska vara organiserad. Det är därmed också fullmäktige 
som bestämt att Lomma kommun ska ha sex nämnder 
som var och en ansvarar för olika delar av kommunens 
verksamheter – barn- och utbildningsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, social-

nämnden, tekniska nämnden, valnämnden samt dessutom 
överförmyndaren. Förtroendevalda i nämnderna är även 
valda av kommunfullmäktige.
 Nämnderna ska självständigt besluta i frågor som rör 
förvaltningens ansvarsområde och har dessutom i uppgift 
att bereda ärenden till kommunfullmäktige samt att följa 
upp att fattade beslut också verkställs.

Det dagliga arbetet inom nämndens 
verksamhetsområde sköts av för-
valtningen för utbildning, kost, kultur 
och fritid.

Några fakta:
Lomma kommun har för närvarande 
3 364 barn i grundskolan och 1 345 
barn i förskola.
 Förra året serverades 277 748 
portioner mat till barnen 1-5 år och 
557 724 till barnen 6-15 år
 Genomsnittlig portionskostnad är
för 1-5 år, 45,20  och 34,33 för ung-
domarna i åldrarna 6-15 år.

Barn- och utbildningsnämnden:

Sammantaget arbetar drygt 900 personer inom UKF-förvaltningen.

Nämnden består av 11 ledamöter 
och 11 ersättare. 
Ordförande är Carin Hansson (M),
1:e vice ordf är Emma Köster (M) och
2:e vice ordf är Karl-Gustav Nilsson (S).
Kultur- och fritidsnämnden ansvar 
för kommunens bibliotek, musikskola 
och allmän konst- och kulturverk-
samhet. Man ansvarar även för stöd 
till och samarbete med de föreningar 
och organisationer som är verksam-
ma inom i kommunen.
 Det dagliga arbetet sköts av för-
valtningen för utbildning, kost, kultur 
och fritid.

Några fakta:
Lägger man samman all yta i våra 
idrottshallar, blir det 6 253 kvm.  
 Antal deltagare i föreningsträff
(7-20 år 2014) var 239 087 stycken.
 Antal föreningar med bidrag var 53.
 Biblioteken hade i snitt 1 052 be-
sökare per dag under 2014.
 Drygt 5 % av mediebeståndet på 
bibliteken förnyas årligen.
 Inför 2014 ansökte 1 250 ungdo-
mar till Kulturskolan och 880 elever 
fick	plats.
 Sammanlagt besökte 78 668 per-
soner Pilängsbadet förra året.

Kultur- och fritidsnämnden:

Fler nämnder presenteras
i kommande nummer.

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden


