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På gång  
på biblioteken

Ett axplock av 
evenemang på 

biblioteken

Framemot den vår och påsk 
som hägrar bjuder biblioteken 
i Lomma & Bjärred på en rad 
olika arrangemang: 

Erik de Vahl från Alnarp kommer till 
Lomma den 1/3 och berättar om kultur-
arvsväxter i våra trädgårdar.
Jonas Lindström är i Bjärred den 7/3 för att 
visa bilder och ge historierna bakom sina 
fotoböcker om Lund och Blekinge. 
Torsdag 9/3 får Lomma besök av Nicolas 
Lunabba, författaren till ”Blir du ledsen om 
jag dör?” Kulturboxen, Piläng kl. 19.00. 
Den 14/3 handlar det om trädgårdsdjur 
med fokus på igelkotten när Marie Dacke 
besöker Bjärred och på internationella 
poesidagen. 
Den 21/3 kåserar Valborg Lindegärde om 
några poetiska favoriter. 

Några arrangemang längre fram som är 
värt att hålla utkik efter är: 

Tisdag 28/3 kl. 19.00: Familjequiz med 
musikaliska frågor i Bjärehovskolans hörsal 
– kul för hela familjen! Ett samarbete mel-
lan Kulturskolan och biblioteken. 

Lördag 15/4 kl. 15.00: Jane Austen och 
musiken – Hörsalen Bjärehov. 
Jane Austens sex odödliga romaner är fulla 
av musik – men vad är det de spelar eller 
lyssnar på? Cecilia Alrikson (sång och pia-
no) och Anna Braw (violin, viola och sång) 
spelar, sjunger och berättar. Kanhända du 
känner igen några toner från filmerna… 
Biljetter 50 kr. 

Tisdag 11/4 kl. 18.30 i Bjärred finns möjlig-
het att delta i en bokcirkel om romanen 
”Övertalning” som uppvärmning till evene-
manget. Anmälan. 

Tordag 13/4 kl. 18.00: Bokcirkel på Lomma 
bibliotek – ”Skymningstid av Henrik Bro-
mander”.  
Skymningstid är en roman om hemliga 
nätverk och underjordiska celler mitt i väl-
färdssamhället. Det handlar om makt och 
motstånd, om rädslan för en sovjetisk ock-
upation och om det svenska sjuttiotalets 
skuggsida. Gratis men föranmälan krävs till 
biblioteken. Vi tillhandahåller bok. 

Onsdag 19/4 kl. 19.00: Författarbesök 
– Henrik Bromander i samtal på Lomma 
bibliotek om ”Medborgarna” och sitt 
författarskap.  
Henrik Bromander är författare, serieteck-
nare och skriver teaterpjäser. Hans böcker 
och serier skildrar nästan uteslutande 
människor som på något sätt står utanför 
samhället och han har en osviklig förmåga 
att göra även den mest problematiska ka-
raktären sympatisk. Så är det även i hans 
nya bok, novellsamlingen Medborgarna 
som ges ut våren 2023. Biljett 50 kr.

För anmälan och information om  
fler evenemang, se biblioteklb.se

Äldreomsorgen i Lomma 
kommun drivs sedan 
några år i kommunal regi. 
Förvaltningschef Ajsela 
Music och socialnämndens 
ordförande Susanne Borgelius 
berättar om vad som hänt 
sedan övertagandet och vad 
som är på gång framöver.

Ajsela, du har varit 
på plats som ny 
förvaltningschef 
för socialförvalt-
ningen sedan 
oktober förra året. 
Vad är dina tankar 
kring utvecklingen 
inom verksamhe-
ten?  
– Det finns en stor 
vilja och ett oerhört stort engagemang, det 
märker jag. Väldigt mycket arbete är redan 
påbörjat för att förflytta vård och omsorg i 
det läge vi vill att den ska vara, en verksam-
het som våra invånare och våra medarbe-
tare kan känna sig trygga med. Andra saker 
behöver vi göra om och göra rätt.

Susanne, som nämndsordförande har du 
varit med lite längre på denna resa. Målet 
är att långsiktigt bygga upp en välfung-
erande äldreomsorg. Vad gör ni konkret för 
att verksamheten ska bli bättre?
– Det har fattats flera viktiga och avgörande 
politiska beslut. Beslutet att ta över äldre-
omsorgen i kommunal regi var en förutsätt-
ning för att kunna göra det genomgripande 
utvecklings- och förbättringsarbete som 
pågår. Vi har även tagit beslut om heltid 
som norm och om Äldrereformen. Båda 

dessa beslut kommer att ha en stor positiv 
inverkan på vård och omsorg, men det är 
även mycket positivt för medarbetarna.

– Vi arbetar hårt för att få upp förtroendet 
för vår äldreomsorg. Alla omsorgstagare 
måste kunna känna sig trygga i att man får 
den omsorg man behöver, när man behöver 
den, professionellt utförd och med ett gott 
bemötande. 

Ökat stöd till äldreomsorgen
En av förändringarna som sker under våren 
är att ansvaret för äldreomsorgen delas upp 
i två olika avdelningar.

–  Vi behöver vara fler som driver och stöd-
jer den utvecklingsresa vi påbörjat. Därför 
rekryterar vi ytterligare en avdelningschef, 
vilket innebär att vi kommer att ha två 
avdelningschefer med uppdelat ansvar för 
hemtjänst och särskilda boenden, berättar 
Ajsela.

– Vi jobbar även med att öka samverkan 
internt. Ett arbete med multiprofessionella 
team har satts igång. Det innebär att olika 
yrkesroller samlas i en grupp för att ge hjälp 
och stöd med fokus på den enskilde. Ingen 
ska falla mellan stolar. Teamet kan bestå av 
sjuksköterska, kontaktman, arbetsterapeut, 
biståndshandläggare och anhörig.

Dialogträffar för anhöriga
– Vi behöver bli bättre på dialog och har 
därför bjudit in till anhörigträffar. De första 
träffarna hölls i mitten av februari och 
kommer framöver att genomföras regel-
bundet. Det är ett viktigt forum som ger oss 
värdefull kunskap kring hur vi ska förbättra 
äldreomsorgen, samtidigt som anhöriga får 
inblick i vad vi gör och förhoppningsvis svar 
på sina frågor, säger Ajsela.

Hur ser ni på att vi trots åtgärder ändå 
hamnar långt ner på rankinglistor som görs 
gällande äldrevården?
– Jag tycker självklart att det är oerhört be-
klagligt att vi ligger så lågt i Socialstyrelsens 
mätningar. Jag tror att det beror på att det 
har varit ett mycket lågt förtroende för äld-
reomsorgen under lång tid och den bilden 
tar tid att förändra. Under pandemin gick 
all kraft åt till att klara den basala omsor-
gen, vilket försenade vårt utvecklingsarbete 
kraftigt. Mycket av det utvecklingsarbete 
vi gjort hittills har varit att bygga en stabil 
grund och det är inte alltid åtgärder som 
märks ute hos brukare och anhöriga. Nu är 
vi i den fasen att vi kan göra förbättringar 
som tydligt märks i vardagen. Vi vet att åt-
gärderna som vi redan vidtagit tillsammans 
med allt som vi planerar att göra kommer 
att göra skillnad och öka nöjdheten, säger 
Susanne och får medhåll av Ajsela.

På vilket sätt följer ni upp de brister som 
uppmärksammas i verksamheten?
– Socialtjänsten är skyldig att anmäla 
allvarliga brister och missförhållanden till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Det tillhör vårt uppdrag. Att identifiera, 
utreda och åtgärda brister är viktigt för att 
öka kvaliteten inom all vård och omsorg. 
Och att ta lärdom av dem. Vad vi gör nu 
är att vi går in på djupet och lyfter på alla 
stenar, för att kunna förbättra det som inte 
fungerar, säger Ajsela.

–  Vårt gemensamma mål är att skapa en 
verksamhet som våra invånare kan känna 
sig trygga med, avslutar Ajsela och Susanne.

Följ utvecklingsarbetet på lomma.se/
utvecklingäldreomsorg

Unik chans att ta 
emot en praoelev 
Under vecka 11-13 och 16-17 har Lomma 
kommuns elever i årskurs 8 prao. Nu kan 
din verksamhet eller ditt företag anmäla 
intresse att ta emot en eller flera elever via 
samverka.nu. 

Att ta emot praoelever har många fördelar. 
Elevernas perspektiv och digitala kompe-
tens kan inspirera de flesta av oss. Samti-
digt bidrar ni till att stärka våra ungdomars 
framtidstro och ger dem en chans att se 
hur saker fungerar på en arbetsplats. Ni 
marknadsför även er bransch och yrkeskår 
för framtiden. 

Prao idag ser annorlunda ut än förr. Det 
viktigaste är inte att eleven ska vara sys-
selsatt praktiskt hela tiden. Det är istället 
viktigt att eleverna får tänka till och kanske 
komma med idéer utifrån sina perspektiv 
om det ni jobbar med på er arbetsplats.  

Vad ska praoeleven göra? 
En idé är att eleven får vara med olika 
medarbetare i er verksamhet under sin 
praovecka. En annan idé är att ta emot fler 
elever samtidigt. Då kan de tillsammans 
titta på och diskutera en uppgift. 

Vill ni veta mer? 
Kontakta Cecila Holmberg, studie- och 
yrkesvägledare och praktiksamordnare via 
telefon på 0733–41 13 62. 

Hur cyklar du?  
Vi vill veta! 
Lomma kommun ingår i Region Skånes  
projekt Supercykelvägar, som ska skapa 
bättre förutsättningar för att cykelpendla 
till och från kommunen. 

Cykelpendlar du mellan Lomma och Malmö, 
eller Lomma och Lund? Under vecka 10 
kommer Region Skåne utföra en undersök-
ning på sträckan och vi vill veta mer om 
dina cykelvanor. Undersökningen sker på 
cykelvägarna, samt vid ICA Mårtensson  
och Lomma station. 

Dina svar hjälper oss i vårt arbete med  
att förbättra kommunens cykelvägar. 
Tack för att du deltar! 

BiFF

Informationsträff om anhörigstöd

Att vara förälder till en 
tonåring kan vara både 
spännande och utmanande. 

ABC-tonår är en föräldrautbildning på 
fyra tillfällen där du som förälder (eller 
annan vuxen som lever nära en tonåring) 
får möjlighet att prata om en rad olika 
områden och utmaningar i livet som 
tonårsförälder tillsammans med två 
gruppledare. Syftet är att stärka relatio-
nen mellan förälder och tonåring och 
bidra till att tonåringen mår bra. 
 
Några av de områden som kommer att 
belysas är kommunikation, gemensam-
ma stunder, stress och hantera problem. 

Datum: 11/4, 25/4, 9/5 och 23/5 
Tid: 15.30-18.00 
Plats: Esplanaden 15 C, Lomma

Läs mer och anmäl dig via 
lomma.se/abctonår

ABC-tonår

BiFF – Barn i Föräldrars 
Fokus är en utbildning på 
tre tillfällen för föräldrar 
som ska eller har separerat.

Utbildningsprogrammet är framtaget 
av Rädda Barnen och huvudfrågan i ut-
bildningen är: Vad kan jag som förälder 
göra för att underlätta för mitt barn?

Tillsammans med andra föräldrar disku-
terar du och tar del av kunskap om hur 
barn reagerar vid föräldrars separation.

Startdatum är ännu inte satt utan kurs-
ledarna hör av sig till dig som anmäler 
intresse.

Läs mer & anmäl dig via lomma.se/biff

Hjälper du någon i din närhet som är äldre eller långvarigt sjuk, 
fysiskt eller psykiskt? Då kan du få hjälp av Anhörigstödet.

Välkommen på en informationsträff för dig som är ”ny” i anhörigrollen eller inte vet var 
du ska vända dig med dina frågor. Vi kommer bland annat att berätta om hur vi kan hjälpa 
dig och var du kan vända dig i olika frågor.

• Onsdagen den 1/3, kl. 14.00-15.30
• Onsdagen den 15/3, kl. 17.00-18.30

Plats: Anhörigstödet, på Havsblick, Centrumgatan 4 i Lomma. Du anmäler dig till oss på 
telefon 040-641 16 50 eller via e-post: anhorigstodet@lomma.se

Sök sommarens  
viktigaste jobb!

Är du född 2005, 2006 eller 2007, är 
folkbokförd i Lomma kommun och 
inte haft ett feriearbete tidigare, har du 
möjlighet att söka till årets feriearbeten.

Feriearbete innebär att man under tre veckor arbetar inom 
någon av Lomma kommuns verksamheter.  Vi erbjuder 
feriearbete inom många olika verksamheter; fritidshem, 
barnomsorg, äldreomsorg, vaktmästeri, sommarorkester, 
parkarbete (Peab) med mera.

Alla feriearbetare kommer att ha en handledare inom verk-
samheten. Lönen är 85 kr/timme inklusive semesterersätt-
ning. 

Välkommen att ansöka till våra feriearbeten på:  
lomma.feriebanken.se senast den 22 mars.

Feriearbete för  
ungdomar

Vi söker dig som vill jobba som sommar-
vikarie i äldreomsorgen. 

Tycker du om att arbeta med människor och speciellt äldre 
människor? Har du lätt att förstå och bry dig om andra?  
Då är du den vi söker! Kanske är du undersköterska, vårdbi-
träde eller på väg att bli. Eller så har du erfarenhet från andra 
yrken inom service och är van att möta människor.  

Arbetet handlar om att skapa trygghet. I äldreomsorgen 
arbetar du med personliga omvårdnadsinsatser, medicinska 
arbetsuppgifter, dokumentation och uppföljning. Vissa prak-
tiska serviceinsatser kan också förekomma. 

Läs mer om jobbet och ansök via lomma.se/ledigajobb 

Vill du veta mer om jobbet får du gärna ta kontakt med vår 
medarbetare Magnus Christiansson via  0709-41 31 45. 

Sätt ljus på klimatfrågan – släck den 25 mars, kl. 20.30! 
Earth Hour är en internationell kampanj som startades 2007 på initiativ av Världsnaturfonden Genom att många människor 
släcker sin belysning samtidigt skapas en visuell signal om att ta klimatfrågan på allvar. Läs mer på wwf.se/earthhour 

Susanne Borgelius och Ajsela Music samtalar om utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen.

Lördagen den 11 februari samlades runt 250 personer för att 
vara med vid smygpremiären för nya Långa Bryggan i Bjärred. 

Vädret bjöd på friska vindar och strålande sol och besökarna njöt av värmande kaffe och 
välsmakande snittar från restaurang Bjerreds Saltsjöbad.

Föreningen Bjerred Saltsjöbads ordförande Hans Eyrich och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Charlott Enocson klippte bandet till nya Långa bryggan tillsammans med 
teknik- och fastighetschef Mattias Persson. Därefter kunde besökarna premiärpromenera 
hela vägen ut och även delta i en tipspromenad under tiden.

Rivningsarbetet av den gamla bryggan är påbörjat, men än återstår en del arbete innan 
projektet är helt färdigt, bland annat att koppla ihop den nya bryggan med den delen där 
kallbadhuset och restaurang Bjerreds Saltsjöbad finns.

Nya Långa bryggan  
invigd
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