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Nu är det dags att
söka sommarens
feriearbete!

Upptäck
vårt digitala
ritningsarkiv
Nu kan du enkelt söka
ritningar på din och
andra fastigheter i
kommunen genom att
fylla i en fastighets
beteckning i vårt digitala
ritningsarkiv.
Under 2019 har ett stort arbete
pågått med att skanna in ritningar
från byggenhetens arkiv till en digital tjänst. Skanningsarbetet pågår
fortfarande, men redan nu kan du
söka bland över 30 000 ritningar.
På sikt ska du som fastighetsägare även kunna logga in med ditt
mobila bank-id. Då kommer du
smidigt kunna hämta lovbeslut och
besked om bygganmälan som rör
din fastighet.
Sidan kan nås dygnet runt och du
kan enkelt ladda ner ritningarna till
din dator eller mobila enhet.
Det digitala arkivet hittar du
via lomma.se/ritningsarkiv

Chans att
göra en insats
för miljön
Skräpplockardagarna är
en nationell kampanj där
barn, unga och vuxna
tillsammans plockar
skräp.
Detta görs under våren för att öka
medvetenheten kring nedskräpning och samtidigt stärka känslan
av att det tillsammans går att göra
skillnad.

Den 1 mars 2021 tar Lomma kommun över driften för boendena på Jonasgården, Strandängsgatan och Orion/Vega.

Nu ska äldreboendena
drivas av kommunen
Socialnämnden har beslutat
att inte förlänga avtalet
med Frösunda Omsorg
AB när det gäller att sköta
kommunens äldreboende.
Lomma kommun ska nu driva
verksamheten på särskilt
boende vid Jonasgården,
Strandängsgatan och Orion/
Vega i egen regi.
Kommunens äldreboenden har under
många år fått låga betyg i Socialstyrelsens
stora brukarundersökning. Äldreboendena
har drivits privat av olika utförare i femton
år och de senaste åren har det varit Frösunda Omsorg AB som bedrivit äldreomsorg på kommunens boende. Avtalet skulle
gälla i tre år, med möjlighet till förlängning

två plus två år. En första förlängning gjordes i mars 2019, men nu visar kommunens
avtalsuppföljning att det finns brister som
gör att avtalet inte kommer att förlängas.

Kvalitetsbrister
Även om det under avtalsperioden har
funnits ett bra samarbete mellan Frösunda
och Lomma kommun när det gäller själva
dialogen kring verksamheten, kvaliteten
och behovet av verksamhetsutveckling,
har avtalsperioden till stor del kantats av
upplevda kvalitetsbrister.
Frösunda har under åren satt in flera
åtgärder för att förbättra sin verksamhet,
men avtalsuppföljningen visar bland annat
att Frösunda inte har hanterat avvikelser
och klagomål på ett tillfredsställande sätt
och det är svårt att följa det systematiska
förbättringsarbetet i verksamheten.

Frösunda har uppmärksammat problemen
i verksamheten, men har inte lyckats förebygga att problemen uppstår igen.
− Vi har under många år arbetat för en
kvalitetshöjning, men när vi inte ser några
resultat måste vi agera, säger socialnämndens ordförande Susanne Borgelius.
Kommunens avtalsuppföljning visar att
Frösunda inte har kunnat leverera den
omvårdnad som kommunen beställt. Vi
kan därför inte förlänga avtalet, utan väljer
att ta hem verksamheten i egen regi.
Beslutet innebär att Lomma kommun kommer att ta över driften den 1 mars 2021.
Nu pågår arbetet med att förbereda övertagandet, vilket bland annat innebär att
arbeta upp kompetens, utveckling, bemanning och rutiner.

Vill du vara med?

Anmäl din skola, förskola, förening
eller företag till skräpplockardagar
2020 via:
hsr.se/skrapplockardagarna
/anmalan

Fler nyheter finns på lomma.se
och Facebook. Följ oss även på
Instagram och MyNewsDesk.

Gott resultat i trygghetsmätning
I undersökningen ”Öppna
jämförelser” för 2019
hamnar Lomma kommun
på fjärde plats av landets
290 kommuner vad gäller
trygghet och säkerhet.

Lomma kommun, 234 81 Lomma
040-641 10 00 info@lomma.se

•

• lomma.se

”Öppna jämförelser - trygghet och säkerhet” görs av Sveriges Kommuner och
Regioner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att ge en övergripande bild över kommunens läge i den
nationella statistiken. Årets tema är brott
och brottsförebyggande arbete.

Mätningen gjordes under perioden oktober 2018-oktober 2019. Lomma kommun
kommer på fjärde plats i landet när det
gäller de sammanlagda värdena, efter
Hammarö, Vaxholm och Öckerö.
Läs hela rapporten på skr.se

Du som är född åren
2002, 2003 eller 2004,
är folkbokförd i Lomma
kommun och inte har
haft ett feriearbete
tidigare, har möjlighet
att söka till årets
feriearbeten.

Vi kommer att kunna erbjuda cirka
110 ungdomar feriearbete i sommar.

Feriearbete innebära att man
under tre veckor, sex timmar per
dag, arbetar inom någon av Lomma
kommuns verksamheter. Lönen är
80 kr/timme inklusive semesterersättning.

Sommaren delas upp i
tre perioder:
•

Period 1: 200615-200703,
veckorna 25-27

•

Period 2: 200706-200724,
veckorna 28-30

•

Period 3: 200727-200814,
veckorna 31-33

Det kan förekomma andra perioder
och tider.

Vi har feriearbete inom många
olika verksamheter; äldreomsorg,
barnomsorg, fritidshem, kök,
vaktmästeri, sommarorkester med
mera.
Alla feriearbetare kommer att ha
en handledare inom verksamheten.
Välkommen med din ansökan till
feriearbete senast 2020-03-08.

Ansök till våra
feriearbeten på:
lomma.feriebanken.se



Eva Böttern och Johanna Hallberg.

De startar podcast
om våra barns framtid
NÅGRA FRÅGOR

... till rektorerna Eva Böttern och
Johanna Hallberg som släppte första
avsnittet av podden ”Barnen och
framtiden” den 3 februari.
Vad är ”Barnen och framtiden” för slags podcast?
− Det är en podcast om
just det namnet antyder,
om barnen och framtiden.
Vi är båda väldigt intresserade av vad barnen i våra
verksamheter behöver för
egenskaper och kunskaper
i en framtid som utvecklas
så snabbt att vi har svårt
att hänga med. Vi kommer
inte att leverera några
sanningar, men förhoppningsvis många kloka
tankar som vi hoppas att
både vårdnadshavare och
pedagoger vill ta del av.

tankar. En podd kan nå
ut till många. Vi är väldigt
intresserade av att våra
verksamheter ska ge en
så god undervisning som
möjligt. Då vill vi på olika
sätt ta reda på och diskutera vad som är viktigast
och ställa frågan, fokuserar vi på rätt saker?

God Jul & Gott Nytt År!
Föreningslivet i topp
i Lomma kommun

Ny matsatsning för
brukare i hemtjänsten

Lomma kommun är topp tre i riket
vad gäller andelen föreningsaktiva
barn och ungdomar, enligt
Riksidrottsförbundet.

Nu erbjuder Lomma kommun
färdiglagade måltider som ett nytt
måltidskoncept för hemtjänsten.
Projektet heter ”Från kök till kök”.

– Vi arbetar hårt och medvetet för att ha ett
tätt, nära och bra samarbete med föreningarna
i kommunen, säger Michael Tsiparis, kultur- och
fritidschef.
Kartläggningen visar att 82,5 procent av ungdomarna i kommunen är föreningsaktiva.
– Det här är glädjande siffror och vi ser att ett engagerat samarbete mellan kommunen och föreningslivet är en framgångsfaktor. Likaså tillgång till
anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande
faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet.
Förra året invigde vi exempelvis vår nya parkourbana i Bjärred och om mindre än två år kommer
en ny fullstor idrottshall byggas i Bjärred, säger
Michael Tsiparis.

Det nya måltidskonceptet innebär att personer som är
beviljade bistånd i hemmet med måltider kommer att få
färdiglagade måltider levererade till hemmet. Rätterna
värms och serveras av hemtjänstpersonal.
Upphandlad leverantör är Fazer Food Services. Maten
lagas i Fazers kök i Kävlinge och är anpassad efter äldre
personers näringsbehov. Beställarna kommer att ha
ett brett utbud av rätter att välja mellan. Till huvudrätt
kan man välja på 21 alternativ, varav sju är vegetariska.
Dessutom finns ett flertal desserter att välja till.
Är du intresserad av att veta mer om måltidsleverans,
kontakta din biståndshandläggare eller biståndsenheten via Kontaktcenter, tel 040-641 10 00.

Vad kommer avsnitten
att handla om?
− Varje avsnitt utgår från
EU:s åtta nyckelkompetenser för det livslånga
lärandet och barns
framtidskunskaper. Avsnitten handlar om allt från
kommunikation till vad vi
behöver tänka på om hållbarhet nu och i framtiden.
Hur fick ni idén?
− Idén fick vi när vi
diskuterade hur vi ska nå
ut till många med våra

Är det bara ni som kommer att medverka?
− Vi kommer att gästas
av och kommunicera
med olika kloka personer.
Några är väldigt välkända
och andra mer okända
personer. Någon forskare, någon med miljoner
följare på Ted talk, några
rektorer, en expert på
sociala medier och internet. Avsnitten kommer
även innehålla momentet
”Lommapappa”, där vår
utvecklingsledare Thomas
Ladö kåserar utifrån varje
avsnitts tema.
Var kan nyfikna lyssna på
podden?
− Det går att lyssna på den
i kanaler där poddar finns
(Spotify, iTunes och Acast).

Barnen och framtiden

Vad: Podcast som berör vilka förmågor och kunskaper
dagens barn behöver för framtiden.
Vem: Görs av Eva Böttern (rektor på Pilängens förskola
och Skeppets förskola) och Johanna Hallberg (rektor på
Domedejlas förskola och Tulpangårdens förskola). Barnoch utbildningsnämnden ansvarar för kontot. Mer om
podden finns på Facebooksidan ”Barnen och framtiden”.

