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Vi ses den 26 mars nästa gång.
Aktuell information hittar du 

alltid på lomma.se

Hemtjänsten under stort tryck

Stor sjukfrånvaro har under 
delar av pandemin lett till 
begränsad service inom 
hemtjänsten. Samtidigt pågår 
ett utvecklingsarbete inom 
verksamheten.

Hemtjänsten har under delar av pandemin 
haft en historiskt hög frånvaro av personal. 
I månadsskiftet januari/februari rådde det 
stor personalbrist inom vissa områden i 
Lomma. Den begränsade personalstyrkan 
innebar att livsnödvändiga insatser som 
mat och medicin prioriterades, medan 
städning och duschning fick skjutas upp.

– Det känns oerhört tråkigt att inte kunna 
möta de behov som finns och jag förstår 
att det väcker känslor, säger Anna-Maria 
Banck, avdelningschef Hälsa, vård och 
omsorg.

Den höga sjukfrånvaron innebar att vissa 
brukare inte fick den service som de hade 

rätt till. Generellt gäller att i de fall hem-
tjänsten inte kan utföra den avtalade ser-
vicen, skrivs det en avvikelserapport sam-
tidigt som ett nytt datum planeras in. Det 
ska heller inte skickas någon faktura på de 
tjänster som inte utförts. Det är även vård-
tagaren som är med och styr insatserna vid 
varje givet tillfälle. Det innebär att även om 
det finns biståndsbeslut på en insats kan 
det hända att denna blir framskjuten.

– Det är olyckligt när en avtalad tjänst inte 
utförs. Anhöriga ska inte behöva hoppa 
in och utföra städning och andra arbets-
uppgifter. Samtidigt är det viktigt att vi 
följer de restriktioner kring sjukfrånvaro 
och karantän som finns för att skydda våra 
mest sårbara invånare. Jag vill passa på att 
lyfta de medarbetare som var på plats och 
arbetade under denna period, de har tagit 
ett stort ansvar och gjorde ett fantastiskt 
jobb, säger Anna-Maria Banck och berättar 
vidare;

– Även om pandemin har inneburit att det 
varit ett extremt läge inom vår verksamhet 

under vissa perioder, pågår det ett ständigt 
förbättringsarbete. Organisatoriskt slogs 
särskilt boende och hemtjänsten samman 
vid årsskiftet för att skapa en bättre hel-
hetssyn och samla kompetenserna under 
samma tak. Genom planering ska vi kunna 
arbeta smartare och därigenom få mer tid 
hos vårdtagarna.

Andra utvecklingsinsatser som både ge-
nomförts och planeras är att:

• Alla inom äldreomsorgen ska genomgå 
utbildning inom kommunikation, ser-
vice och bemötande.

• Kontinuerlig kompetensutbildning sker 
inom kognitiva sjukdomar, åldrande, 
dokumentation, digitala system och 
läkemedel.

• De medarbetare som är duktiga på 
att ge vård och bra service, men som 
behöver bättra på det svenska språket 
erbjuds språkutbildning i yrkessvenska.

• Tätt samarbete med kostenheten för att 
öka kvaliteten på mat och måltidsmiljön.

• Multiprofessionella team har tillsatts 
för att enas kring en vårdtagare och ge 
bästa möjliga stöd och service. 

• Område Havsblick har delats upp i 
två enheter; City och Hamnen för att 
kunna ge bättre service till brukarna. 

Just nu bemannar vi upp inför sommaren och söker dig som är 
undersköterska, vårdbiträde eller på väg att bli!  

Vi söker dig som vill arbeta hos oss och göra skillnad inom vård 
och omsorg i Lomma kommun. Vård och omsorg består av LSS-
boende, särskilt boende, hemtjänst samt korttidsenheten.   

Läs mer och anmäl dig via lomma.se/vikarie

Du hittar alla våra lediga jobb på lomma.se/ledigajobb

”Vad tycker du som äldre  
om äldreomsorgen?” 

Socialstyrelsen skickade i januari ut undersökningen 
”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? till personer 
som är 65 år eller äldre och som är beviljade 
äldreomsorg, genom hemtjänst eller särskilt boende.

Vi hoppas att du som fått enkäten, tar tillfället i akt att svara. Din åsikt är viktig 
för oss och vi vill veta både vad du är nöjd med och vad du inte är nöjd med. 
Genom dina svar kan vi förbättra hjälpen till dig. Du kan svara på enkäten  
antingen via post (OBS – skicka in alla sidor) eller via internet. Ta gärna hjälp  
av en närstående eller god man om du behöver. Tack för att du deltar!

Resultatet presenteras i juni på socialstyrelsen.se  
och även lomma.se

På gång  
på biblioteken
  

I vår är det mycket som 
händer på våra bibliotek:

• Anna Karin Palm berättar om sin 
biografi om Selma Lagerlöf den 28/2 
kl. 19.00 (Plats: Stationen 2.0).

• Från och med den 6 mars håller 
Lomma bibliotek åter söndagsöppet. 

• Miljöinspektörerna Johanna och 
Kristin tipsar om hur vi kan leva mer 
hållbart i vardagen 7/3 kl. 19.00 
(Plats: Stationen 2.0).

• Litteraturvetaren Valborg Lindgärde 
berättar den 8/3 kl. 19.00 om hur 
det diktades till bröllopen förr (Plats: 
Bjärreds bibliotek).

• Trädgårdsmästare Erik de Vahl 
berättar den 15/3 kl. 19.00 om 
trädgårdsväxter i vår köksträdgård 
(Plats: Bjärreds bibliotek).

• Fysioterapeut/författare Katarina 
Steding-Ehrenborg berättar den 
22/3 kl. 19.00 om sin bok ”Hjärt-
smart – orka mer och lev längre” 
(Plats: Bjärreds bibliotek).

Se alla evenemang på 
lomma.se/evenemang eller på

biblioteklb.se  

Förälder till  
en tonåring?

Är du ny i närståenderollen? 
Närståendestödet bjuder in dig till en 
informationscirkel för nya närstående. 
Det är en liten grupp för er som är nya i 
närståenderollen och som tidigare inte 
haft stöd av Närståendestödet, men även 
du som varit i kontakt med oss tidigare är 
välkommen!  

Vi träffas vid fem tillfällen och här ges 
möjlighet att ta del av information kring 
vad Lomma kommun har att erbjuda dig 
som anhörig för stöd, vart man vänder 
sig i olika frågor samt träffa andra som är 
i liknande situation.  

Vi träffas följande datum i vår:  
6/4 , 20/4, 4/5, 11/5 och 18/5. 
Tid: kl 14.00-15.30  

Föranmälan senast den 30 mars 

Samtalsgrupp för närstående

Är du närstående och skulle vilja träffa 
andra som är i liknande situation som du? 
Närståendestödet bjuder in dig till en sam-
talsgrupp. Här ges möjlighet att träffa andra 
som delar liknande erfarenheter av att vara 
närståendevårdare. I andras berättelser 
och upplevelser känner man igen sig själv.

Vi ses under enkla former, fikar och talar 
med varandra om hur vi har det och ger 
varandra råd, tips och stöttning.
Datum för träffarna: 
30/3, 13/4, 27/4, 11/5 och 25/5
Tid: kl. 14.00–15.30.

Föranmälan senast den 23 mars  

Stöd för närstående Är du närstående och har  
nyligen mist en anhörig?

Närståendestödet bjuder in till en Leva 
vidare-grupp. Det är en liten samtals-
grupp för er som blivit ensamma.
Vi talar med varandra om det som är 
svårt men också om det som värmer.  
Datum för träffarna: 
7/3, 21/3, 4/4, 19/4 och 2/5.
Tid: kl. 14.00–15.30.

Föranmälan senast den 1 mars  

Anmälan och kontakt

Grupperna startar fortlöpande under 
året. Har du frågor och funderingar eller 
vill anmäla dig, kontakta oss gärna på 
tel: 040-641 16 50 eller 0734-48 42 90. 

Närståendestödet vänder sig till dig som hjälper och stödjer någon i din närhet  
som kan vara äldre eller långvarigt sjuk (fysiskt eller psykiskt) och är bosatt i 
Lomma kommun. Vi finns på Havsblick, Centrumgatan 4 i Lomma. 

Expresslov  

Nu släpps vårens datum  
för Expresslov!  
Under perioden 18 mars-3 juni kan du de flesta fredagar boka tid 
med våra bygglovshandläggare för en träff utomhus eller digitalt. 
Redan samma dag kan du få ditt bygglov för enklare åtgärder.  

På fredagar finns bygglovshandläggare på plats utanför Lomma 
bibliotek eller utanför Stationen 2.0 i Bjärred för att ha en av-
stämning kring dina önskemål för ditt projekt. Det går såklart bra 
att boka digitala möten i förväg också. 

Läs mer och boka din tid på lomma.se/expresslov  

Tillsammans gör vi skillnad!  

Vill du ha världens  
viktigaste jobb i sommar? 

Nu påbörjas byggnationen av 
en ny Långa bryggan som ska 
göra badlivet i Bjärred ännu 
bättre. 

Bryggan kommer att placeras strax söder 
om den nuvarande bryggan från 1991.  
Den byggs för att stå många år framöver 
med en beräknad livslängd på 30 år, med 
en konstruktion som på bästa sätt ska 
kunna möta framtida klimatförändringar 
och vattennivåhöjningar. 

För att öka tillgängligheten för besökare 
ska bryggdäcket breddas i förhållande till 
tidigare konstruktion samt öppnas upp i en 
plattform halvvägs ut på bryggan med möj-
lighet till förvaring och sittplatser. Bryggan 
får också en större och mer välkomnande 
entré med trädäck och bänkar. 

– Intresset för att bada året runt har vuxit 
de senaste åren och den nya Långa Bryg-

gan blir ett efterlängtat tillskott som ökar 
attraktionen för Lomma kommuns besöks-
mål. Vi är många som ser fram mot den 
nya Långa bryggan som ska ge oss glädje i 
många år framöver, säger Lennart Måns-

Hans Eyrich, Bjerreds kallbadhus, Lennart Månsson, 
ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Mattias 
Persson, teknik- och fastighetschef och Ola 
Berglund, vd för VBA Syd.

Första spadtaget 
för bättre badliv i 
Bjärred

son, ordförande i samhällsbyggnadsnämn-
den på Lomma kommun. 

Hela projektet beräknas vara klart till 
våren 2023. Läs mer på lomma.se  

Läs hela Läs hela artikeln på
artikeln på lomma.se
 lomma.se

Släck för vår 
enda planet!

Den 26 mars, kl. 20.30-21.30, 
släcker vi lamporna för 
klimatet och den biologiska 
mångfaldens skull.

Då infaller nämligen Earth Hour 2022, en 
återkommande manifestation för en ge-
mensam hållbar framtid. Genom att små 
och stora förändringar i din vardag kan 
du göra skillnad för planeten. Förutom 
att spara på energi, kan du till exem-
pel välja att förflytta dig mer hållbart, 
minska matsvinnet, reparera innan du 
köper nytt och källsortera mera! 

Fler tips hittar du på wwf.se/earth-hour

Att vara förälder till en tonåring kan 
vara både utmanande och fantastiskt! 

Om du lever med en tonåring hemma, kan du i vår få 
stöd genom att delta i en studie om föräldragrupper 
(ABC-tonår) och online-stöd (Föräldrawebben). Syftet 
är att stärka relationen mellan förälder och tonåring. 

Läs mer och anmäl intresse  
senast den 23 mars på 

lomma.se/abctonår

Sportlov

Ännu är det någon dag kvar 
på sportlovet. 

Lördagen den 26 februari kan ungdomar 
pröva scooterboard och mattcurllng på 
Centralen eller utöva idrott i Blå hallen 
(kl. 19-22.30).

Vill man prova på cricket inomhus är det 
möjligt den 26 februari, kl. 16-20 och den 
27 februari kl. 13-15 i Borgebyhallen. 

Du hittar hela programmet på 
lomma.se/sportlov

Lämna  
synpunkter!

Har du eller någon du känner om-
sorg, hjälp eller stöd i din vardag från 
Lomma kommuns socialförvaltning? 

Lämna dina synpunkter, både positiva 
och negativa via ett digitalt formulär 

på: lomma.se/synpunktomsorg

mailto:info%40lomma.se?subject=
https://lomma.se
https://www.facebook.com/lommakommun/
https://www.instagram.com/lommakommun/
https://linkedin.com
https://www.lomma.se
https://lomma.se/vikarie
https://lomma.se/ledigajobb
https://lomma.se/evenemang
https://lomma.se/evenemang
https://biblioteklb.se/
https://eservice.lomma.se/expresslov
https://lomma.se/bygga-bo-och-miljo/byggprojekt/norra-kommundelen/langa-bryggan.html
https://lomma.se/bygga-bo-och-miljo/byggprojekt/norra-kommundelen/langa-bryggan.html
https://wwf.se/earth-hour 
https://lomma.se/abctonår
https://lomma.se/uppleva-och-gora/lovverksamhet/sportlov-2022.html
https://lomma.se/uppleva-och-gora/lovverksamhet/sportlov-2022.html
https://lomma.se/synpunktomsorg

