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Nästa annons kommer den 6 mars. 
Aktuell information hittar du alltid på 

lomma.se

Lomma kommuns Närståendestöd 
stödjer dig som vårdar en anhörig med 
äldrerelaterad problematik. 

Vår ambition är att skapa förutsättningar för ett 
individuellt och flexibelt stöd. Vi har under pandemin 
anpassat vår verksamhet enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och erbjuder enskilda samtal både 
via telefon eller med fysisk distans i våra nya lokaler på 
Havsblick. Vi kan även erbjuda avlösning i hemmet. 

Närståendestödet finns på Havsblick, Centrumgatan 4 
i Lomma och kan nås via e-post: treklovern@lomma.se 
eller på telefon 040-641 16 50. Du är alltid välkommen 
med dina frågor och funderingar!

För ytterligare information se lomma.se/närstående

Närståendestödet finns nu på Havsblick 

Du som bor på våra 
äldreboenden ska kunna 
fortsätta vara dig själv – 
tillsammans med andra.  
Därför ska vi utveckla innehållet 
på de aktiviteter som erbjuds 
på våra äldreboenden. 

Medarbetarna kommer med hjälp av aktivi-
tetsledare ta vara på de boendes intressen 
för att utifrån önskemål och behov erbjuda 
meningsfulla aktiviteter i vardagen. Tanken 
är att utveckla ett ytterligare samarbete 
med kommunens ideella föreningar, skolan 
och näringslivet. Det övergripande målet är 
att Lomma kommun ska bli en av Sveriges 
bästa äldreomsorgskommuner. 

Rätt kompetens som gör rätt saker
För att vår omvårdnadspersonal ska kunna 
fokusera på att ge god vård och omsorg, 
kommer lokalvården av de särskilda 
boendena inklusive boendelägenheter att 
skötas av Samhall. 

Just nu pågår ett intensivt arbete inför 
övertagandet med allt från att beställa ma-
terial, skyddsutrustning och livsmedel till 
att rekrytera nya medarbetare, sätta nya 
scheman utifrån ändamålsenlig bemanning 
och bygga den nya organisationen.

Under ett tidigt skede i processen besluta-
des att satsa på nytt ledarskap på samtliga 
våra äldreboenden. Ledarskapet har en 
stor betydelse när det gäller att skapa nya 
förutsättningar för våra verksamheter. 

Tre nya chefer är på plats redan nu och det 
pågår en rekryteringsprocess gällande chef 
för Strandängen. Petra Birkner Carryson 
blir ny chef för Orion, för Vega blir Ricky 
Karlsson ny chef medan Eva Malm Körkkö 
kommer att an-svara för Jonasgården. 

Närmare presentation av våra nya enhets-
chefer återkommer vi med i ett separat 
reportage.

Samordnare på plats
För att våra chefer ska få de bästa förut-
sättningarna har vi valt att anställa även 
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 kon-
takt med de ideella krafterna i kommunen. 

Nu kan du chatta med 
Lomma kommun

Nu blir det 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 alltid kontakta Lomma 
kommun via mejl och telefon som tidigare.

Vi söker engagerade sommarvikarier till vård och omsorg. 

Arbetet utgår från att ge god omvårdnad och social omsorg. Det innebär att du kommer att stötta äldre männ-
iskor med bland annat måltider, medicinering och personlig hygien så att de kan ha ett så självständigt liv som 
möjligt. Dokumentation ingår också. Du kommer ingå i ett team med kollegor där kontinuitet och personcentre-
rad vård är prioriterade områden.
 
I Lomma kommun arbetar vi med en värdegrund som utgår från orden öppenhet,  
respekt och ansvar. Vår värdegrund ska guida våra medarbetare i vardagen. 
Engagerade medarbetare driver utvecklingen framåt och gör Lomma kommun  
till en arbetsgivare som stimulerar glädje och engagemang. 

Välkommen att arbeta tillsammans med oss!
Läs mer och sök tjänsten på lomma.se/ledigajobb
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta: 
Helene Nordahl, Kvalitetskoordinator, 0730-28 88 63
Eva Malm Körkkö, Enhetchef, 0733-41 10 56
Nina Jägroth, Kommunal, 040-641 14 04

Vill du göra skillnad för våra äldre?

Smittspridningen är hög i vårt 
samhälle. Håll avstånd, var noga med 
handhygienen och stanna hemma om 
du har minsta symptom.

Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken klockan 
7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet under hela 
våren. Även besökare som befinner sig i vårdlokaler 
rekommenderas att ha munskydd på sig. Medarbetare 
inom vård och omsorg ska använda visir och munskydd 
vid ansiktsnära kontakt med vårdtagare.

Vaccination
Det är Region Skåne som ansvarar för vaccination mot 
covid-19. De som har störst behov av att skyddas mot 
att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Planering av 
vaccination sker i samråd med vårdcentralerna. Första 
omgången av vaccinering av boende och medarbetare 
på kommunens särskilda boenden är klar. Vaccinatin 
av personer inom hemtjänsten som har hemsjukvård 
pågår.

Läs om vaccination och hur det går till på 1177.se.

Fortsätt var dig själv – tillsammans med andra! 
Så förbereds övertagandet av våra särskilda boenden i kommunal regi.

1 
mars 

Lomma uppfattas som bästa 
kommunen att leva och bo i

Stort tack till dig som deltog i Lomma 
kommuns medborgarundersökning, 
som hålls samman av Statistiska 
centralbyrån. Undersökningen visar att 
Lomma kommun hamnar i topp i landet 
inom flera områden.

Medborgarundersökningen skickades ut till ett urval av  
1 200 personer i åldern 18-84 år som är bosatta i kom-
munen. Undersökningen berör tre områden: 

• Hur våra invånare ser på kommunen som en plats   
 att leva och bo på: Resultatet i undersökningen visar  
 att Lomma kommun har högst betyg i Sverige. 

• Hur invånare se på kommunens olika verksamheter:  
 Resultatet i undersökningen visar att Lomma kom-  
 mun har högst betyg i Sverige, tillsammans med   
 Höganäs kommun. 

• Hur våra invånare ser på sitt inflytande i kommunen:  
 Resultatet visar att Lomma kommun har högst betyg.

Vad kan vi bli bättre på?
Det finns fortfarande områden som kommuninvånarna 
vill se ytterligare satsningar, exempelvis inom äldre-
omsorgen, inom kommunens miljöarbete, gator- och 
vägar, trygghetsfrågor, fritidsmöjligheter, bostäder samt 
idrotts-och motionsanläggningar.

Läs mer om undersökningen på lomma.se

Fritidsbank för sport-
utrustning föreslås

Fler medarbetare till omvårdnaden
Nya och fler medarbetare håller på att 
rekryteras till verksamheterna. Vi ser över 
scheman och skapar förutsättningar till än-
damålsenlig bemanning. Den annons som 
har varit ute har fått stort gensvar och ett 
20-tal medarbetare ska anställas på de fyra 
äldreboendena. Våra särskilda boendena 
ska bli en attraktiv arbetsgivare med hög 
trivsel, sunda grundvärderingar, bra perso-
nalpolitik och adekvat kompetens.  

Tillsammans med våra medarbetare vill vi 
skapa förutsättningar för att utveckla en 
välfungerande äldreomsorg  i kommunal 
regi med hög kvalitet och god patientsä-
kerhet där vårdtagare, närstående och 
medarbetare känner sig trygga och trivs 
med verksamheten.  

Hjälp till att bromsa 
smittan

Arbetet med att bygga en 
säkrare gång- och cykelväg 
mellan Bjärred och Habo 
Ljung är i full gång. 

I samband med det är hastigheten för 
trafiken tillfälligt begränsad till 30 km/h 
på en del av Södra Västkustvägen och en-
dast ett körfält är öppet. Då det är risk för 
köbildning, välj om möjligt en annan väg. 
Befintlig gång- och cykelbana är öppen. 

Läs mer om projektet på
lomma.se/södravästkustvägen 

Arbete pågår med gång- och cykelbana

Den 11 februari kan kommunfullmäktige 
besluta om att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att inrätta 
en fritidsbank.

En fritidsbank samlar ihop begagnad sport- och 
fritidsutrustning som allmänheten skänker. Denna 
utrustning lånas sedan ut gratis till invånare. 

Fördelen är att invånare kan prova nya idrotter och 
fritidssysselsättningar utan att först behöva köpa 
egen utrustning. Konceptet är viktigt ur en hållbar-
hetssynpunkt då begagnad utrustning återanvänds. 
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