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Nästa annons kommer den  
3 april. Aktuell information  
hittar du alltid på lomma.se

Festival för unga 
blir digital
Gillar du att dansa, sjunga, göra volter, köra 
stand up eller någon annan scenkonst? 
Då kan du anmäla dig till årets UKM-festival 
(Ung Kultur Möts) som genomförs digitalt. 
Festivalen är för åldern 13-25 år och under 
påsklovet den 29-30 mars har du chans att 
spela in ditt bidrag på Kulturboxen i Lomma. 

Anmäl senast den 24 mars på UKM.se

Den 1 mars tog Lomma 
kommun över driften av de 
fyra särskilda boendena som 
finns i kommunen, vilket redan 
märks på flera sätt. På våra 
boenden ska alla känna sig 
trygga och kunna fortsätta 
vara sig själva – tillsammans 
med andra. 

Äldrevården i Lomma kommun har ran-
kats lågt bland landets kommuner. Nu är 
målsättningen att bli en av Sveriges bästa 
äldreomsorgskommuner. Arbetet med 
att vända skutan pågår och ett par tydliga 
satsningar syns redan. 

Våra äldre ska känna sig trygga och få en 
säker vård, samtidigt som god service är en 
självklarhet. Detta säkerställs bland annat 
genom en tydligare satsning på ett närva-
rande ledarskap.

På våra boenden ska man kunna fortsätta 
vara sig själv – tillsammans med andra. 
Därför ser vi till varje individs intressen och 
behov när vi planerar aktiviteter och saker 
att göra för våra boenden. 

Vi satsar också på att utveckla kosten och 
måltiderna. En måltid är inte bara viktig 
ur ett näringsperspektiv, utan även en 
viktig del för att känna social gemenskap 
och lycka i det dagliga livet. Med hjälp av 
näringsrika och tilltalande måltider bidrar 
vi till en ökad livskvalité och bra hälsa för 
våra äldre. 

God patientsäkerhet
Lomma kommuns särskilda boenden är 
Vega, Orion och Strandängsgatan i Lomma, 
samt Jonasgården i Bjärred. Inför överta-
gandet har nya enhetschefer rekryterats.

Ricky Karlsson är ny chef på boendet Vega. 
Han ser fram emot att fortsätta utveck-
lingsarbetet inom äldrevården. 

– Vi enhetschefer kommer i gemenskap 
med samordnare och medarbetare arbeta 
hårt med att bygga upp en äldreomsorg 
som vilar tryggt på hög kvalité och god 
patientsäkerhet. Hos oss vill vi skapa en 
trivsam och trygg miljö för medarbetare, 
vårdtagare och närstående, säger Ricky 
Karlsson.

För att våra chefer ska få de bästa förut-
sättningarna har vi även valt att anställa 
fyra samordnare som kommer att vara ett 
administrativt stöd både för verksamhet 
och chef, men också vara en länk mellan 
medarbetare, chef, närstående och ha 
kontakt med de ideella krafterna i kom-
munen. Även scheman har setts över för 
att skapa förutsättningar till ändamålsenlig 
bemanning.

– Vi arbetar med både hjärta och hjärna, 
det gör att du kommer mötas av engagera-
de medarbetare och närvarande ledarskap 
på våra boenden. Vi förväntar oss en resa 

med utmaningar där vi måste arbeta till-
sammans för att varje dag komma närmre 
vår slutdestination – att vara en av Sveriges 
bästa äldreomsorgskommuner, säger Ricky 
Karlsson. 

Satsning på arbetsmiljö
Ledarskapet är också en viktig pusselbit 
för att öka tryggheten och förtroendet hos 
medarbetare såväl som vårdtagare och 
närstående. De nya enhetscheferna sätter 
nu in sig i verksamheten och lär känna den 
tillsammans med sina medarbetare för att 
kunna rikta fler specifika åtgärdsförbätt-
ringar framöver. Bland annat kommer en 
riktad satsning på medarbetarnas arbets-
miljö att göras.

– Vi ser även fram emot ett bra samarbete 
tillsammans med vårdtagare och närståen-
de. Det ger oss de bästa förutsättningarna 
att nå vår målbild nu när vi startat vår resa, 
säger Ricky Karlsson.

Ny snabbväg  
för bygglov
Nu lanserar byggenheten 
på Lomma kommun en 
ny snabbväg för dig som 
planerar att söka bygglov 
under våren. 

Från och med den 19 mars och varje 
fredag fram till den 11 juni kan du boka 
tid med en bygglovshandläggare, träffas 
utomhus eller digitalt och få ditt bygglov 
för enklare åtgärder redan samma dag. 

Läs mer på lomma.se/expresslov

Chans att söka feriearbete
Lomma kommun erbjuder feriearbete bland annat inom fritids-
hem, barn omsorg, vaktmästeri, sommarorkester och parkarbete 
(Peab). Du som är född åren 2003, 2004 eller 2005, är folkbokförd 
i Lomma kommun och inte har haft ett feriearbete tidigare, har 
möjlighet att söka. 

Feriearbete innebär att man under tre veckor, sex timmar per dag, 
arbetar inom någon av Lomma kommuns verksamheter. Avvikelser 
kan förekomma. 

Välkommen att ansöka via lomma.se senast den 14 mars.

Ny version av vår 
kommunkarta
I vår nya kommunkarta kan du hitta infor-
mation om var verksamheter och aktiviteter 
som till exempel förskolor och skolor samt 
aktivitetsområden och sevärdheter ligger.

Kartan är interaktiv och du når den via 
startsidan på lomma.se. Klicka på länken 
som heter ”Kartor” under rubriken ”Besök 
oss” längst ned på startsidan.

Bättre vård med sammanhållen journalföring
För att kunna ge dig god och säker 
vård behöver vårdpersonalen tillgång 
till information om dig som patient. 
Lomma kommun kommer därför att 
tillämpa sammanhållen journalföring 
och gör därmed vissa journaluppgifter 
tillgängliga för andra vårdgivare. 

Genom webbtjänsten NPÖ, Nationell patientöversikt, 
har vårdgivare, till exempel sjukhus, vårdcentral, privat 
vårdgivare eller kommunens hälso- och sjukvård möjlig-

het att på elektronisk väg dela med sig av journalupp-
gifter till varandra oavsett var man sökt vård. Det kallas 
sammanhållen journalföring. 
 
Lomma kommun inför NPÖ den 13 april 2021 

Det är endast behörig vårdpersonal som deltar i din vård 
som får ta del av din information via NPÖ. Innan någon 
tar del av uppgifterna måste du tillfrågas och samtycka.  
I efterhand går det att spåra, via loggar, vem som läst 
din journal och när det gjordes. Varje vårdgivare gör 
systematisk uppföljning av loggar och du har rätt att få 
ta del av dessa. 

Du har rätt att välja att inte ingå i sammanhållen journal-
föring genom att begära spärr av dina uppgifter. En spärr 
innebär att andra vårdgivare inte kan ta del av journal-
uppgifter från Lomma kommun. Om du spärrar dina 
uppgifter ansvarar du själv för att informera vårdperso-
nalen om det de behöver veta för att ge dig en god och 
säker vård. 
 
Har du frågor eller vill spärra dina uppgifter/häva spär-
ren, tala med din arbetsterapeut, fysioterapeut eller 
sjuksköterska.

Kontroll av  
hyresrätter
Under 2021 planerar miljöenheten att 
ha tillsyn på både kommun- och privat-
ägda bostäder som hyrs ut till privat-
personer. Syftet med inspektionerna är 
att kontrollera att bostäderna uppfyller 
de krav som ställs på en bostad och 
att det finns tillräckliga rutiner för att 
bibehålla en god boendemiljö.

Har du frågor om kommande tillsyn är 
du välkommen att kontakta miljöen-
heten via tel: 040- 641 10 00, e-post: 
info@lomma.se eller chatt.  
Vid problem i din bostad ska du i första 
hand kontakta din hyresvärd eller 
bostadsrättsförening. Om du inte får 
hjälp och problemen kvarstår kan du 
kontakta miljöenheten på Lomma  
kommun.

1 
mars 

Vårvintern är en bra tid att 
beskära häckar på. Inte minst 
för en säkrare trafikmiljö!

En säker trafikmiljö kräver fri sikt i 
korsningar och fri höjd över vägar, 
gång- och cykelbanor. Träd och buskar 
behöver därför en kontinuerlig beskär-
ning för att inte skymma sikten, vara i 
vägen för rörelsehindrade och synska-
dade eller breda ut sig över gatan. 
Generellt kan lövhäckar beskäras 
tidigt på våren, men det finns såklart 
undantag. 

Du hittar fler råd och  
tips för maximal sikt på  
lomma.se/klipphacken 

Fri sikt ger 
säkrare trafik 
– passa på att 
klippa häcken

Sommargågata 
tillbaka i maj

Så vänder vi skutan i äldrevården! 
Sedan den 1 mars driver vi de särskilda boendena i kommunal regi

 Tre av de nya enhetscheferna: Ricky Karlsson, Eva Malm Körkkö och Petra Birkner Carryson. 

Förra årets pilotomgång av Sommargågatan 
på Kajgatan blev lyckad. Tekniska nämnden 
har därför fattat beslut att Sommargågatan 
ska genomföras i år igen och tre år framåt – 
under maj till september.

Kajgatan stängdes förra sommaren av för motordriven trafik 
och möblerades med allmänna sittmöbler, solfåtöljer, cykel-
parkering och blommor samtidigt som verksamheterna längs 
gatan fick möjlighet att flytta ut sina serveringar på gatan.

Initiativet har utvärderats utifrån insamlade synpunkter från 
allmänheten, näringsidkare, polisen och parkeringsövervakare. 
Av de drygt 1100 enkätsvaren från allmänheten och boende 
i hamnen kan konstateras att det som helhet finns en mycket 
stor nöjdhet med sommargågatan. Även bland de närings-
idkare som besvarat enkäten finns generellt en stor nöjdhet.

Läs mer på lomma.se/sommargågatan

Isoleringen av riskgrupper under covid-19 
har gjort det mer nödvändigt än någonsin att 
bryta ensamheten. Vi har därför startat en träff 
i Digicare, en kostnadsfri matchningstjänst 
anpassad för äldre som vill ha kontakt.

Kontakten kan ske i allt från ett enkelt telefonsamtal till att träffas 
online i grupp kring något intresse eller ämne. Det kan handla om 
att äta lunch tillsammans online, prata fotboll med någon likasin-
nad, få hjälp att komma igång med videomöten, träna tillsammans 
online eller varför inte starta en bokcirkel.

Vi träffas digitalt varje tisdag kl. 14.00-15.00, t.o.m. den 13 april, 
med chans till förlängning. Om du är osäker på videosamtal och on-
linemöten kan du få hjälp på telefon av andra för att komma igång. 

På lomma.se kan du läsa mer om tjänsten och om hur du gör för att 
vara med. Har du frågor eller funderingar hör av dig till Margareta 
Thulin, samordnare på Mötesplats Havsblick, 0733-41 14 49.

Träffar för äldre  
via Digicare

Chatta med oss
Det har blivit ännu enklare att 
kontakta Lomma kommun. 

Vi utökar vår service och Kontaktcenter 
och Miljö- och byggavdelningen finns nu 
tillgängliga via chatt för att svara på dina 
frågor som rör respektive verksamhet. 

Har du frågor kring en faktura, 
skolplacering eller vad som är på 
gång just nu? Behöver du hjälp med 
vilka ritningar som ska ingå i din 
bygglovsansökan, hitta information 
eller funderingar om strandskydd eller 
naturreservat? 

Nu kan du få svar via vår chatt, som du 
hittar på lomma.se. Du kan även alltid 
kontakta Lomma kommun via mejl och 
telefon som tidigare.

Läs gärna mer om våra särskilda boenden på lomma.se/särskildaboenden2021
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