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Med önskan om 
en God Jul & 

ett Gott Nytt År!
Vi ses nästa år, med ett uppslag  

i tidningen den 29 januari.
Aktuell information hittar du 

alltid på lomma.se

Använd fyrverkeri 
med hänsyn

Lärcentrum erbjuder...

Det kan vara både vackert och festligt med 
fyrverkerier under nyårsnatten. Det finns 
dock en hel del att tänka på för att det 
också ska bli en säker och positiv upple-
velse. För din egen skull och andras. 

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna är 
det förbjudet att utan tillstånd från polisen 
använda fyrverkerier på offentlig plats, 
med undantag för användande på nyårs- 
afton från kl. 18.00 till följande dag kl. 02.00.

Inom 100 meter från kvarteren där det 
finns vårdboenden, gäller förbudet under 
hela året, alltså även under nyårsafton.

Så om vill använda fyrverkerier, tänk både 
på säkerheten och att visa hänsyn. Både 
människor och djur kan annars bli skrämda.

I Lomma kommun organiseras all vuxenutbildning 
av Lärcentrum. 

Vuxenutbildning vänder sig till dig som bor i Lomma kommun och är 
20 år eller har gått ut gymnasieskolan. Här kan du som har frågor om 
utbildning och arbete få hjälp och stöd. Via Vuxenutbildningen kan du:

• Komplettera tidigare studier på grundskole- och gymnasienivå
• Läsa in kurser för universitet- och högskolebehörighet
• Skaffa dig en yrkesutbildning 

Om du är 16-20 år och inte går i skolan, kan du få istället få stöd via 
KAA, kommunalt aktivitetsansvar.

SFI-utbildning i svenska för invandrare
Du som är ny i Sverige eller behöver lära dig svenska är välkommen till 
oss. Vi erbjuder SFI-undervisning i Lomma sedan augusti 2019.

KONTAKT
Om du är intresserade eller vill veta mer, kontakta oss via e-post: vagledning@lomma.se

Mer information hittar du på lomma.se/larcentrum

Byggstart för landmärke i Bjärred

Vill du jobba i  
våra kök?

En bilaga från Lomma kommun om aktuella projekt

PÅ GÅNG INOM
OMSORG OCH STÖD

30 saker på gång 

 DDECEMBER 
ECEMBER 20212021

Digitalt stöd genom Fixaren

SIDAN 3

Särskilt boende och  
hemtjänst går samman

SIDAN 4-5

Team för en tryggare vård 

och omsorgSIDAN 9

SIDAN 6

Stora steg framåt

– framtidens omsorg är redan på gång!

SIDAN 2
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Socialjouren –  
om du hamnar i akut läge

Nyfiken på Senior 
Sport School?

Har du frågor om 
ekonomiskt bistånd? 

Ingen ska behöva känna sig ensam till  
julen. Tack vare frivilligas insatser anord-
nas ett julfirande på Mötesplats Havsblick 
i Lomma den 24 december, kl. 12-15, för 
gemenskap och julstämning.  
 
Julmat och gott sällskap erbjuds i detta 
kostnadsfria och alkoholfria arrangemang. 
Alla är välkomna! 
 
Anmäl dig senast den 13 december via 
julilomma@framkraft.se eller till Malin 
0733-52 52 50, Sara 0721-62 14 25 eller 
Jessica 0702-21 56 15. Kontaktperson 
för Mötesplats Havsblick är samordnare 
Margareta Thulin, 0733-41 14 49.

Gemensamt jul-
firande på Mötes-
plats Havsblick

Är du 60+? Känner du att du 
vill komma ut och röra på dig 
lite och knyta kontakter? Vill 
du prova på olika aktiviteter 
och lära dig laga god och 
nyttig mat tillsammans med 
andra? 

Lomma/Bjärred Senior Sport School är 
en satsning för att främja ett gott och 
hälsosamt åldrande, som utgår från fyra 
hörnpelare: fysisk aktivitet, goda matvanor, 
social gemenskap och meningsfull 
sysselsättning.

Under tolv veckor träffas vi två gånger i 
veckan, inkl ett tillfälle med föreläsning/ 
tematräff och ett tillfälle med fysisk 
aktivitet. Nästa kurs startar vecka 9, med 
informationsmöte den 19 januari, kl. 17.30- 
18.30 på Mötesplats Havsblick i Lomma.
 
Har du frågor, kontakta: Margareta Thulin, 
samordnare, Lomma kommun, tel: 0733– 
41 14 49 eller Sofi Andersson Lantz, RF-SISU 
Skåne, tel: 010- 476 57 67.

För oss är det viktigt att få reda på 
vad du tycker om vår service och våra 
tjänster. Det hjälper oss utveckla och 
förbättra verksamheterna.

Tyck till om information från  
samhällsbyggnadsförvaltningen! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Lomma kommun 
arbetar med såväl små som stora projekt. Det kan röra 
sig kring allt från asfaltering av gator och kampanjer kring 
nedskräpning till större byggprojekt. Nu vill vi veta vad 
du tycker om informationen som du får från oss, och hur 
du helst vill ta del av informationen från vår verksamhet 
i framtiden. 

? Behöver du eller någon i din närhet akut hjälp och ärendet berör barn,  
våld i relationer eller missbruksproblematik, kan socialjouren ge råd och 
stöd till dess att kommunens socialkontor öppnar. Socialjouren arbetar  
vid akuta ärenden på kvällar eller helger. Du når jouren genom att ringa 112.  

Om ditt ärende inte är akut kan du komma i kontakt med socialförvaltning-
en måndag, onsdag och torsdag kl. 8–16.30 via Kontaktcenter på  
040-641 10 00. På tisdagar har kontoret öppet kl. 8–18 och på fredag 8–15.  
(Särskilda tider kan förekomma vardag innan helgdag.) Berätta vad du 
behöver hjälp med så får du prata med rätt person! 

Sedan våren 2021 erbjuder Lomma kommun möjligheten  
att söka ekonomiskt bistånd via e-tjänst. Nu stöttar vi dig  
som behöver hjälp med detta på biblioteket i Lomma.  
Har du frågor kring biståndsansökan? Kanske undrar du hur  
man praktisk gör en ansökan eller vilket stöd det finns att få  
för att komma i självförsörjning?

Nästa tillfälle för dig att möta oss och få svar på dina frågor  
är tisdagen den 14 december, kl. 10-12 och 13-15, på 
biblioteket i Lomma. 

Ny butik öppnar  
på Havsblick 
Den verksamhet som tidigare bedrevs 
på Trivselhuset utvecklas och öppnar 
nu en ny butik som heter "Lilla butiken 
på Havsblick, Vintage och kuriosa". 
Här kan du hitta allt för julen, såsom 
julpyssel och julsaker! 

Lilla butiken på Havsblick har öppet 
måndag- fredag 10-16 fram till den 23 
december. Därefter är det juluppehåll 
fram till den 10 januari.  

Följ oss på instagram:  
lillabutikenpåhavsblick

Vikarier söks till kostenheten. 
Även du som har gått i pension 
är varmt välkommen att jobba 
hos oss! 

Du styr själv hur mycket du vill jobba, du får 
kollegor att dela vardagen med och gör en 
viktig insats för barn och elever i skola och 
förskola. Har du erfarenhet av att jobba i 
kök är det en merit, men det är inget krav. 
Jobbet innebär enklare arbetsuppgifter 
under ledning.  

Anmäl dig på lomma.se/vikarie

Emma Källström, handledare, 
välkomnar till Lilla butikens lokaler. 

Missa inte vår specialbilaga  
”På gång inom omsorg och stöd”, 

som du hittar i denna tidning! 
Naturligtvis kan du även läsa den 

på lomma.se.

Nu kan du rapportera in dem 
via lomma.se/tryggareplats!

Lomma kommun är en trygg kommun att 
bo och vistas i enligt polisens trygghets-
mätningar. Samtidigt utvecklas kommunen 
i en snabb takt och därför behöver även 
trygghetsfrågorna följa med i utvecklingen 
och vi behöver dina synpunkter för att 
prioritera rätt! 

Därför lanseras nu ”En tryggare plats” där 
du som kommuninvånare kan rapportera 
platser som upplevs som otrygga av olika 
anledningar. I ett formulär kan du välja olika 
alternativ för att beskriva varför platsen 

Upplever du otrygga platser?

upplevs som otrygg, som till exempel  
skadegörelse, dålig belysning, osäker  
trafiksituation eller nedskräpning. 

Genom att markera en plats på kartan och 
fylla i formuläret skapas en bättre överblick 
över vilka områden som behöver förbättras. 
Alla kan rapportera in om det finns platser 
som man känner sig otrygg på i kommunen. 

Detta kommer att bli ett viktigt redskap i 
vårt mål att göra Lomma kommun ännu 
tryggare. 

Du hittar kartan på  
lomma.se/tryggareplats

Akut hjälp?
Krävs det en akut åtgärd så ring 112 eller 
kommunens trygghetsvärdar på 0733-41 
10 18 (södra kommundelen) alternativt 
0733-41 10 17 (norra kommundelen). 

Felanmälan och övriga synpunkter läm-
nas som vanligt via lomma.se/lukas eller 
kommunens kontaktcenter på 040-641 
10 00.

Rapportera in otrygga platser på 
lomma.se/tryggareplats

Koll på framkomligheten
Vill du se aktuella arbeten som  

kan påverka framkomligheten på  
kommunens gator och vägar? 

Då ska du gå in på:
lomma.se/gatuarbete

Här kan du bland annat följa 
pågående vägarbeten på en karta.

Bjärred var redan i början av 1900-talet en 
etablerad badort och stränderna attraherar 
både invånare och långväga gäster. 
Kustlivet finns i vårt DNA och nu förnyar vi 
vårt mest kända landmärke: Långa bryggan i 
Bjärred.  

Enkelt att tycka till om kommunen!

Med start i januari 2022 påbörjas byggnationen av en helt 
ny brygga strax söder om den befintliga bryggan. En del av 
parkeringen vid Bjärreds Saltsjöbadspark kommer att användas 
för materialupplag och byggbodar placeras ner mot vattnet i 
anslutning till vändzonen. Det kommer att vara begränsad fram-
komlighet i området och projektet beräknas att bli klart under 
våren 2023. 

Läs mer om projektet på lomma.se/byggprojekt

Ett år med tågresor  
på Lomma station 

Den 13 december är det ett 
år sedan vi invigde Lomma 
station, som utgör navet för 
kollektivtrafik i kommunen. 

Har du inte testat att åka med tåget ännu? 
Då är det hög tid att göra det för att upp-
täcka alla positiva fördelar med hållbart 
resande. 

Ladda ner Skånetrafikens app för tidtabell 
och biljettköp. 

Läs mer på lomma.se/lommabanan

!

Vård och omsorg
Har du eller någon du känner omsorg, hjälp eller stöd i din 
vardag från Lomma kommuns socialförvaltning? Nu kan du 
lämna dina synpunkter, både positiva och negativa via ett 
digitalt formulär. Har du förslag på förbättringar, synpunk-
ter, beröm eller kritik? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss. 

Nu kan du lämna dina synpunkter direkt via  
lomma.se/synpunktomsorg 

Lifecare Avvikelsehantering är ett webbaserat IT-system 
som socialförvaltningen använder för att säkerställa att 
invånare och vårdtagare får den hjälp de har rätt till. 
Naturligtvis kan du även fortsättningsvis lämna synpunkter 
direkt till ansvarig chef eller verksamhet.

Vad händer sedan?
Alla inkomna synpunkter och klagomål registreras och 
följs upp. Du som uppgiftslämnare väljer själv om du vill ha 
återkoppling från verksamheten eller inte.

LUKAS
Synpunkter eller klagomål på övriga verksamheter  
eller felanmälan, lämnar du som vanligt via LUKAS: 
lomma.se/lukas 
Du kan också kontakta oss direkt via Kontaktcenter.

Hjälp oss att förbättra vår kommunikation genom 
att besvara några korta enkätfrågor och  

ge dina synpunkter på: 
lomma.se/sbfkommunikation  
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