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Tanke. Omtanke. Mertanke!

Slättängshallen invigd

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

Lomma

Nr 4, september 2015

aktuellt

INFORMATIONSMÖTE OM
GRANNSAMVERKAN!
Välkommen till kommunhuset i Lomma,
den 8 oktober kl 18.00-19.30.
Läs mer på sidan 6!

LOMMA KLÄTTRAR
I NÄRINGSLIVSRANKING!
Lomma kommun placerade sig på plats 26 på
Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landet
och klättrade därmed 21 placeringar!

– med musik och prova-på-träning. Sidan 3
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Vision och övergripande mål är 
kommunens viktigaste politiska 
styrdokument. När de olika nämn-
derna beslutar om sina respektive 
nämndsmål är dessa kopplade till 
detta dokument.
 Vision 2030 handlar om hur de 
folkvalda politikerna vill se Lomma 
kommuns utveckling, hur man tän-
ker sig kommunen som en plats 
att växa upp i, bo och leva i.
 I de övergripande målen be-
skrivs verksamhetens inriktning, 
utöver det som stadgas i lag och 
förordning och är en lite mer de-
taljerad beskrivning hur kommu-
nen ska uppfylla visionerna.

De övergripande målen är in-
delade i fyra grupper – Kvalitet, 
Hållbarhet, Service och Trygghet.
Området Kvalitet handlar bland 
annat om att de tjänster som 
tillhandahålls ska vara av högsta 

Visioner och övergripande mål klubbade
Den 11 juni beslutade kommunfullmäktige om ramar för kommunens utveckling på både lång och kort sikt 
genom att anta Vision 2030 och Övergripande mål för perioden 2015 till 2019.

kvalitet, att kommunen ska vara 
en attraktiv arbetsgivare där goda 
och framgångsrika medarbetare 
ska uppmärksammas.
 Avsnittet Hållbarhet handlar 
om miljöarbetet, som ska vara 
framtidsinriktat och långsiktigt, där 
vi värnar om och utvecklar både 
de gröna och blå naturmiljöerna. 
Dessutom ska kommunen arbeta 
för attraktiva boende- och livs-
miljöer med en välplanerad infra-
struktur.
 I avsnittet om Service slås fast 
att beslut som berör invånaren ska  
tas så nära denne som möjligt. Alla 
invånare ska ha goda möjlighet att 
delta i samhällslivet, både i arbetet 
och på sin fritid. Lomma kommun 
ska även utveckla attraktiva platser 
för boende, handel och andra ak-
tiviteter inom kommunen.
 I det sista avsnittet, som hand-
lar om Trygghet, slås fast att Lom-

ma kommun ska kännetecknas av 
attraktiva och hållbara boende-
miljöer med hög livskvalitet och 
trygghet på alla sätt. Kommunen 
ska dessutom präglas av tolerans, 
öppenhet och respekt.

   VÅR VISION 2030
Människor vill växa upp i, återvända 
till och stanna i Lomma kommun.
Vi är hållbara – såväl ekonomiskt 
och socialt som ekologiskt – och 
värnar om våra invånare, vår miljö 
och vårt näringsliv.
Varje invånare upplever att kom-
munen har dem i fokus genom li-
vets alla skiften. Lomma är Sveriges 
tryggaste kommun att leva i.

Vision 2030 och Övergripande
mål kan man läsa i sin helhet på
www.lomma.se

Det är nu sjunde året i rad som 
tidningen Miljöaktuellt rankat årets 
kommun ur ett miljöperspektiv. 
Lomma hamnar denna gång näst 
högst upp på listan och klättrar där-
med några placeringar från fjolårets 
femte plats.

Processen är den samma som tidi-
gare år. Listan tas fram med hjälp av 
en sammanställning av ett stort antal 
andra undersökningar. Nytt är att Na-
turskyddsföreningens lista över “Sve-
riges bästa naturvårdskommun 2014” 
och Naturvårdsverkets lista “Sveriges 
Friluftskommun 2015” finns med i 
underlaget. I övrigt hämtas informa-
tion från bland annat Håll Sverige 
Rent, SKL, Vattenmyndigheterna, En-
ergimyndigheten, Boverket och Miljö-
aktuellts egen enkät på 28 frågor.

Lomma näst bästa miljökommun i Sverige
Användning av miljömärkta produk-
ter värderas högt medan en kommun 
kan få minuspoäng om man till exem-
pel exploaterat jordbruksmark eller 
natur värd att skydda.
 Från Vattenmyndigheternas sam-
manställning handlar det om åtgärder 
för god vattenstatus. Andelen ekolo-
giskt odlad åkermark, användningen 
av förnybar el och restvärme samt 
förnybara drivmedel till kommunens 
bilar ger pluspoäng. Uppfyllda miljö-
kvalitetsmål är också ett tungt vägan-
de område. Naturvårdsverket rankar 
kommunernas arbete med friluftsliv.
 Andelen förskolor, grundskolor 
och gymnasieskolor i kommunen som
har Grön Flagg poängsätts. Från En-
ergimyndigheten hämtar man statistik 
på användningen av andelen förnybar 
energi.

Även användningen av ekologiska livs-
medel räknas med.

Klimat- och energifrågor utmanar
Helena Björn, miljöstrateg på Lom-
ma kommun, tycker att miljöfrågorna 
har en välbehövligt framskjuten plats.
– Vi har ett mångårigt samarbetat 
över kommungränserna för att få 
större genomslag i vissa frågor. En ut-
maning är klimat- och energifrågorna 
samt arbetet med att öka den bio-
logiska mångfalden. Just nu pågår ett 
intensivt arbete med att skydda och 
utveckla kommunens naturområden.
– Det här känns fantastiskt roligt!, 
säger Anders Berngarn, kommunsty-
relsens ordförande. Vi har länge prio-
riterat och lagt ner mycket jobb på 
miljöfrågorna och då blir det extra 
roligt med ett kvitto på det vi gör.

’’

’’
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I mitten av augusti invigdes Slätt-
ängshallen, den nya sporthallen mitt 
i Lomma.
Det blev ganska trångt i ingången 
efter att kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Carin Hansson klippt 
band, invigningstalat och välkomnat 
besökarna in i huset. Inne i den frä-
scha hallen bjöds det på kaffe, Fair-
trade-bananer och äppeljuice.
 Med en vecka till godo hade 
bygget tagit exakt ett år. Det första 
spadtaget togs nämligen den 22 au-
gusti 2014.
 Carin Hansson svarade på frågor 
och berättade om huset för intres-
serade.
– Det kommer att bli lättare att få 
halltid och flera föreningar kan nu ut-
öka sin verksamhet. På dagtid under 

Johanna Strömsten, Peter Röjel och Vera Öijer från Bjärreds VBK var några av de första som testade planen.  

Efterlängtad hall invigd
En lång stund innan själva invigningen samlades intresserade som ville vara med och titta närmare på den nya hallen.

veckorna kommer skolorna i när-
området, bland annat Fladängskolan, 
att använda hallen. Jag hoppas också 
att vi får se lite nya och annorlunda 
verksamheter i hallen i framtiden. 
Vi hoppas att det blir tider över för 
dem som vill idrotta efter jobbet, 
spela innebandy med kompisarna till 
exempel.
 Den totala ytan i Slättängshallen 
är cirka 1 500 kvadratmeter, med en 
linjerad planyta på 20 x 40 meter –
stor nog för att arrangera tävlingar i 
hallen i framtiden. 
 Efter invigningsceremonin kon-
serterade Kulturskolan en stund, 
därefter fanns det möjlighet för 
en del föreningar att visa upp sina 
verksamheter och bjuda in besö-
karna att prova på olika sporter.

Dagen avslutades med en inneban-
dymatch mellan Bjärreds och Lom-
ma innebandyföreningar.
 Hur det gick? Med fyra minuter 
kvar av matchen avgjorde Bjärred. 
Slutresultatet blev 6-5. 
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Vi pratar med kommunens parkchef 
Lennart Persson, med anledning av 
att sommaren 2015 nu är insorte-
rad i historieboken.
Förutom blygsamma badvattentem-
peraturer, som inte direkt är en kom-
munal angelägenhet, så menar han att 
sommaren fungerat mestadels bra på 
och invid våra populära badplatser.
– Det stora bekymret kom andra 
veckan i juli när vädret gav oss hårda 
västliga vindar med ett högt vatten-
stånd. Resultatet blev en flod av tång 
som drev in mot land.
– Självklart var det badgäster som 
blev irriterade och tyckte att vi skulle 
städa varje morgon. Men den tång 
som flutit upp på stranden under nat-
ten innehåller väldigt mycket vatten 
och är tung och otymplig att flytta på. 
Först måste den vattna av sig innan 
man kan samla upp den. Någon dag 
hade vi tre dumpers som jobbade 
hela dagen, berättar Lennart Persson 
och fortsätter;
– Vi har fått göra en bedömning från 
dag till dag.  Vissa dagar har vi fått pri-
oritera de mest angelägna sträckorna.

Tack för städhjälp!
Lennart Persson konstaterar att det varit 
en del mindre problem med parkering 
för badgäster som kommer med bil.
– Man vill självklart köra så nära stran-
den som möjligt och våra badparke-
ringar ligger en bit inåt land. Det finns 
en del som letat på egen hand. Men 
det mesta har löst sig och antalet par-
keringsplatser har räckt till.
 Lennart Persson vill också tacka 
alla badgäster som varit flitiga med att 
städa upp på stranden efter dagens 
bad. De nedskräpningsproblem som 
funnits har skapats vid grillparty på 
kvällarna.

sommaren 2015                                                                         sommaren 2015

Pålandsvind 
och tång –
sommarens 
utmaning

Så har kommunens glada sommarvärdar tackat för sig. I år var 
tredje året och efter två fina somrar blev årets tidvis både regnig 
och kylslagen.

Enligt kommunens näringslivsutvecklare Kristina Johansson, som 
även samordnar turistverksamheten, har ungdomarna haft mycket 
att göra.
– Vi försöker hela tiden utveckla verksamheten och i år har till ex-
empel sommarvärdarna varit flitiga med att publicera på Facebook. 
Bland annat har den som följer Lomma kommun kunnat ha senaste 
informationen om badvattentemperaturerna varje dag, berättar 
Kristina Johansson.
– Även om det varit mindre anstormning till badstränderna, så upp-
fattar vi det som att det varit mycket folk i rörelse ute i kommunen  
och på våra matställen. Man har ätit och fikat och umgåtts istället 
för att hela tiden ligga på stranden.
 Någon som däremot trivts denna sommar är vindsurfarna och 
kitesurfarna som haft gott om blåsiga dagar ute i Lommabukten.
För Jesper Salomonson var det tredje året som sommarvärd för 
Lomma kommun.
– Detta är det i särklass bästa sommarjobb man kan ha! I år var 
det många som bor i kommunen som vi kunde tipsa om olika sa-
ker man kan göra, när stranden inte lockade. Dessutom har vi haft 
många nyfikna som enbart velat veta lite mer om oss.

Det var väl bara solen
som saknades

Malte, Ebba, Felicia och Jesper, några av årets sommarvärdar.

Linda Lundquist och Allsångståget drog storpublik vid Långa Längan, i Bjärred.
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Lomma bibliotek ökade utlåningen i 
juni med 17 % jämfört med förra året.

sommaren 2015                                                                         sommaren 2015

Borgebyplan med gräs
Nu är ombyggnaden av planen på Borgeby Idrottsplats klar 
och konstgräset är lagt. Invigningen gjordes av Hans Svens-
son från Bjärreds IF, Michael Tsiparis från Lomma kommun, 
Johanna Rubendahl från Swedbank/Sparbanksstiftelsen Öre-
sund, Per Sandberg från Sandberg Development AB och Joa-
kim Bladh från Borgeby FK.  Foto: Niclas Sandgren

Under nio augustikvällar bjöd Peter Tegnér med gäster på 
musikaliska överraskningar på bibliotekets trädäck i Lom-
ma hamn. Ett arrangemang som lockade otroligt många 
besökare.
 I tio års tid har Peter Tegnér drivit projektet Good-
night Sun i Västra Hamnen i Malmö med en timmes 
konsert i solnedgången. I Lomma var arrangemanget ett 
samarbete mellan biblioteket och ABF.
Varje kväll bjöds det på nya musiker och nya genrer.
Den stora publiken i Lomma njöt av musiken och stäm-
ningen. Många har bett om en fortsättning nästa sommar 
och det finns det redan planer på.

Goodnight Sun i
Lomma återkommer!
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Populära frukostträffar
igång igen
I början av september drog kommunen igång höstens 
frukostträffar för företagarna i Lomma kommun.
Det stora flertalet av företagen i Lomma kommun drivs 
av egenföretagare eller företagare med enbart några få 
anställda. Att skapa kontakter med andra är viktigt och för 
den som driver ett företag på egen hand är nätverkande 
om än ännu viktigare. 
  Hösten första frukostträff var ett ”hemma hos”-be-
sök hos årets företagare, Marie och Patrick Hansson och 
Björka Assistans.
  Förutom en presentation av företaget och diskussion 
med värdarna presenterades Lomma kommuns närings-
livsprogram som blev klubbat och klart i maj.
  I programmet pekas fem områden ut som prioriteras.
• Skapa fler tillfällen till dialog och mötesplatser för före- 
 tagarna i kommunen.
• Arbeta för att ge bästa tänkbara service till kommu-
 nens företagare.
• Utöka samarbetet mellan utbildning och näringsliv.
• Öka synligheten och tillgängligheten inom besöksnäringen.
• I samverkan med externa samarbetspartners erbjuda  
 ett utbud av av arrangemang som handlar om verksam-
 hetsutveckling.
Kommande träffar blir den 7 oktober och 3 november.
Näringslivsprogrammet finns att läsa på www.lomma.se.

Hur man upplever den kommunala servicen är viktigt 
att veta för att kunna utveckla handläggningen av olika 
rutiner.
Du som ansöker om bygglov eller serveringstillstånd, gör 
bygganmälan, ansöker om markupplåtelse eller deltar i 
livsmedelskontroll, får efter att ärendet avslutats en un-
dersökning från organisationen SKL, Sveriges kommuner 
och landsting.

Gymnasieelever på besök
hos Lommaföretag
Den 14 oktober öppnar industriföretag i sydvästra 
Skåne sina dörrar för gymnasieeleverna i regionen. Ar-
rangemanget kallas för Industrinatten och går ut på att 
visa ungdomarna vilka spännande jobb man kan hitta 
bakom väggarna på ett industriföretag. Många företag 
har idag svårt att rekrytera ny personal. 
Sammanlagt är det 20 företag som öppnar sina dörrar för 
ungdomarna och i år även två i Lomma kommun, WiMix 
Automation och Nolato MediTech.
Närmare 700 ungdomar, gymnasieelever från hela syd-
västra Skåne, kommer att bussas runt till vars två företag 
under kvällen.
Lars Persson, vd på WiMix Automation, hoppas mycket 
av arrangemanget.
– Vi vill ta chansen att visa upp vad vi sysslar med. Det 
finns väldigt många duktiga ungdomar med inriktning på 
programmering, men när det gäller att hitta de med ett 
kombinerat praktiskt och tekniskt intresse, är det svårare. 
Automationsteknik är att bygga kundanpassade maskiner 
och då krävs ett stort allmänt teknikintresse i botten, be-
rättar Lars Persson och fortsätter ;
– Vi hoppas hitta någon eller några som har det extra 
som behövs. Någon som är nyfiken på maskiners funk-
tion. Vi hoppas på många kontakter som vi kan odla vi-
dare till ett fortsatt samarbete i framtiden.

Det gäller både vid positivt och negativt besked.
 Undersökningen görs på beställning av Lomma kommun 
och syftet är att en utomstående neutral part ska ta reda på 
hur kommunen skött handläggningen av ett ärende.
 Allt för att se till så att Lomma kommuns service är på 
en nivå som invånarna är nöjd med.
 
 Tack för hjälpen! / Näringslivskontoret

Företagare: Glöm inte att svara på enkäten

Grannsamverkan kan göra skillnad!
Genom grannsamverkan hjälps ni åt att hålla koll på ert 
område och era hus. Det krävs inte speciellt mycket
engagemang och tid när man är flera som hjälps åt.
Men det ökar definitivt tryggheten och säkerheten.
Grannsamverkan blir en naturlig del av vardagen.
LÅTER DET INTRESSANT?
Kom till informationsträffen den 8 oktober.
Vi berättar om hur man kommer igång och om erfaren-
heterna från andra orter. Medverkar gör: Michael Ryd-
berg från Polisen som berättar om brottsutvecklingen, 
Anders Åkesson, säkerhetschef på Lomma kommun som 
informerar om hur ni kan starta upp i ert kvarter och 
Kenneth Johansson från försäkringsbranschen som pre-
senterar tekniska lösningar och goda tips.

INFORMATIONSTRÄFF:
Torsdagen den 8 oktober, 18.00-19.30, i kommun-
huset i Lomma. Vi bjuder på kaffe och kaka.
Anmälan till: anders.akesson@lomma.se eller 
Kontaktcenter på 040-641 10 00 senast den 6/10!



Sista ansökningsdag är den 13 november
(Ansökningstiden kan variera mellan utbildningsanordnare.)

Läs mer på www.lomma.se eller kontakta
studievägledare Elin Björkman

elin.bjorkman@lomma.se
telefon 040-641 13 35

på Resurs- och Lärcentrum, Lomma

Dags att söka till
KOMMUNAL

VUXENUTBILDNING

Under denna vecka flyttar Lärcentrum och Resurs-
centrum till nya charmiga lokaler på Vinstorpsvägen 6 i 
Lomma, granne med kommunhuset.

Anledningen är främst att de nuvarande lokalerna blivit 
för stora. I denna del av gamla Vinstorpsskolan får man 
varma och ombonade lokaler med personlighet. Dess-
utom ger närheten till kommunhuset möjlighet till större 
arrangemang som informationsträffar med många gäster, 
konstaterar Cecilia Jönsson, som är rektor och områdes-
chef för Lärcentrum.
– Viktigt är att Lärcentrum och Resurscentrum fortfa-
rande finns i samma lokaler eftersom vi har stor glädje av 
varandras specialkunskaper.

Utbildning i centrum
Lärcentrum har tre arbetsfält: gymnasieskolan, vuxenut-
bildningen och ett område som kallas KAA, vilket betyder 
kommunalt aktivitetsansvar och som sköter bland annat 
Aktivitetshuset.

Lärcentrum finns
nu i lokaler på
Vinstorpskolan

Lärcentrum och Resurscentrum flyttar till
Vinstorpsvägen 6 i ett hus på Vinstorpskolan.

Gymnasieutbildning – Lomma kommun driver själv inte 
någon gymnasieutbildning inom kommunen utan köper 
platser från grannkommunerna. Just nu handlar det om 
runt 850 stycken. Flertalet elever går på skolor i Lund 
eller Malmö.
Vuxenutbildning – Inom vuxenutbildningen finns SFI, 
gymnasial vuxenutbildning, Grundvux och Särvux. Möjlig-
het till vuxenutbildning kan den få som slutfört sin utbild-
ning i något nationellt program på gymnasiet. Man måste 
även ha fyllt 20 år.
Här finns också studie- och yrkesvägledare till hjälp.

Kommunalt aktivitetsansvar – Merparten av ungdomar-
na fortsätter oftast vidare från 9:an.  Men det finns också 
en handfull som inte kommer vidare efter grundskolan. 
För att man ska kunna fånga upp dessa och erbjuda stöd 
så måste man veta var de finns. Därför har kommunen 
inom ramen för kommunalt aktivitetssvar lite koll på hur 
det går för killar och tjejer som lämnat grundskolan fram 
till de fyller 20 år. Just nu handlar det om mellan 30 och 
40 personer. 

Resurscentrum
Resurscentrum har hand om grundskoleelevernas hälsa. I 
en gemensam grupp av skolsköterskor, kuratorer, psyko-
loger, logopeder, specialpedagoger och modersmålslärare 
fördelas personalen på de olika skolorna.
– Genom en gemensam organisation har vi möjlighet att 
på ett effektivt sätt kunna samla resurser på de skolor 
där det just för tillfället behövs som bäst, berättar Berit 
Andréasson som är områdeschef för Resurscentrum. 

Berit Andréasson och Cecilia Jönsson packar flyttlådor.
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För Lommas pedagoger blev star-
ten av läsåret 2015-2016 en hel del 
annorlunda än vanligt. Första dagen 
inleddes i år med en stor kick-off 
för all pedagogisk personal, sam-
manlagt cirka 700 personer.

Utgångspunkten var Fladängsko-
lans skolgård där rektorerna mötte 
deltagarna med ett glas cider. På 
skolgården samlades personalen för 
att mingla, lyssna på musik från Kul-
turskolan, ta del av inledningstal av 
bland annat kommunstyrelsens ord-
förande Anders Berngarn, ordföran-
de i barn- och utbildningsnämnden 
Robert Wenglén samt förvaltningens 
nya chef Bo Kristofferson.

Egna experter
Deltagarna kunde sedan välja bland 
ett 30-tal programpunkter för dagen.
”Minecraft i undervisningen. Matema-
tik sprungen ur sagans värld. Hjärnan 
storstädar när vi sover. Digitalt peda-
gogiskt innehåll. Teckna tillsammans. 
Användbara appar. Att skapa framti-
dens pedagogiska digitala arbetsmate-
rial”, var några av rubrikerna.
 Oftast brukar man, när det hand-
lar om inspiration och fortbildning, 
anlita externa föreläsare. Det unika 
för inspirationsdagen var att merpar-
ten av föreläsarna själva arbetar inom 
Lomma kommun. Tanken var att man 
skulle dela med sig av erfarenheter 
och bjuda på goda exempel.

Pedagoger på kick-off:
”Kunskapen finns inom kommunen”

Stor variation av innehåll 
Sammanhållande länk för inspira-
tionsdagen var Thomas Ladö, utveck-
lingskoordinator på UKF-förvaltning-
en (förvaltningen för utbildning, kost, 
kultur och fritid) i Lomma kommun.
 Han kom till Lomma som nyan-
ställd för ett år sedan och beskriver 
Lomma som en fantastisk skolkom-
mun.
– Kreativiteten är stor. Det finns 
många pedagoger som brinner för 
olika saker, men vi har tidigare inte 
haft någon naturlig storskalig arena 
för det man kallar kollegialt lärande. 
Successivt föddes idén till en kick-off, 
Inspiration Lomma, för hela förvalt-

ningen. I februari satte planeringen 
igång på allvar.
 
Många ville dela med sig
Thomas Ladö berättar att det inte 
alls var svårt att hitta tillräckligt 
många föreläsare och programpunk-
ter för att få ett ordentligt utbud.
 De flesta föreläsarna anmälde själv 
sitt intresse. I och med att nästan alla 
arbetar inom Lomma kommun är det 
också lätt att få kontakt efteråt. Man 
kanske missade någon föreläsning eller 
känner behov av att komplettera.
 Efter inledning på skolgården fick 
deltagarna ta en sväng inom matsa-
len för att hämta vars en påse i en 

             UKF-förvaltningens nya
  chef, Bo Kristofferson, välkomnar personalen
                 till kick-off-dagen.
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glad färg. Färgerna representerade i 
sin tur de olika föreläsningarna och 
var på samma gång en biljett. Påsarna 
innehöll också allt man behöver för 
att hålla en jämn blodsockernivå un-
der eftermiddagen. 
 I Fladängskolans klassrum hölls 
föreläsningar och seminarium. I Slätt-
ängshallen fanns samtliga skolområ-
den representerade och Folkets hus 
var platsen för erfarenhetsutbyte 
och diskussioner. Som exempel kan 
nämnas filmworkshop, barn- och 
ungdomsdialog, äventyrspedagogik i 
förskolan, delaktighet på fritidshem 
och teknik i skolan.

Speciell inramning nästa år
– Det var mycket som skulle kunnat 
gå fel första gången och med många 
inbjudna. Reaktionerna efteråt visar
på enbart nöjda deltagare. Som hel-
het blev det lyckat arrangemang, kon-
staterar Thomas Ladö och fortsätter;
– Det blev en fantastisk och unik dag. 
Liknande evenemang brukar oftast 
blicka utåt, mot övriga världen för att 
hitta inspiration. Vi vände blicken in i 
vår egen organisation.
– Det blir självklart en fortsättning 
även nästa år. Vi har fått många nya 
tips och idéer för att göra om även-
tyret. Fast nästa år ska vi hitta en ny 
inramning till det hela. En inramning 
som säkerligen kommer att väcka 
stor uppmärksamhet hos deltagarna.

Upphandlingarna av vård och 
omsorg i Lomma kommun är 
klara och gäller drift av hemtjänst 
respektive särskilt boende.
I mars i år beslutade socialnämn-
den att genomföra den nya upp-
handlingen som fyra separata 
upphandlingar.
  Skälet var att göra det möjligt 
för fler anbudsgivare, inte minst 
de lite mindre företagen, att läm-
na anbud.
Vid anbudstidens utgång den 15 
maj hade totalt 24 anbud kom-
mit in.
Socialnämnden har efter utvär-
dering av anbuden beslutat teck-
na avtal med:
- Frösunda Omsorg AB för drift  
 av särskilt boende Strandängs- 
 gatan,
- Frösunda Omsorg AB för drift  
 av de särskilda boendena Vega  
 och Orion,
- Frösunda Omsorg AB för drift  
 av särskilt boende Jonasgården,

Nya utförare
av vård och omsorg

- Attendo Sverige AB för drift  
 av hemtjänst i hela kommunen.
Samtliga tillträden blir från och 
med den 1 mars 2016.

Socialförvaltningen kommer till-
sammans med Frösunda Om-
sorg AB och Attendo Sverige 
AB, och i samråd med nuvarande 
utförare, Förenade Care AB, att 
planera för att övergången till de 
nya utförarna ska ske så smidigt 
som möjligt.
 De medarbetare som idag är 
anställda inom de berörda verk-
samheterna kommer att erbjudas 
anställning hos Frösunda Omsorg 
respektive Attendo Sverige.
Socialnämnden kommer även 
framöver ha det yttersta ansva-
ret för verksamheten och har 
enligt avtalet full insyn i utförar-
nas verksamheter.
Nämnden kommer fortsatt att ar-
beta med regelbunden uppföljning 
av kvaliteten i verksamheterna.

Vi vänder oss till dig som känner 
att du vill hjälpa och stödja barn, 
ungdomar och vuxna som är i 
behov av extra stöd, LSS.
Ett intresse för sociala frågor är 
en merit.
 Du arbetar på uppdrag från 
Socialförvaltningen och uppdra-
get utformas utifrån den enskilda 
personens behov.
 Att vara kontaktperson inne-
bär att man träffar en ungdom 
eller vuxen någon gång i veckan. 

Bli en vardagshjälte!
Tiden tillsammans kan ligga på ef-
termiddagar, kvällar eller helger.
 Kontaktpersonen ska fung-
era som förebild och vara ett 
komplement i personens egna 
nätverk. Självklart får kontaktper-
sonerna stöd och handledning.

För vidare information kontakta 
LSS-handläggare

Klara Granström eller Josefin Ahlberg 
på 040-64 1 10 00.

             UKF-förvaltningens nya
  chef, Bo Kristofferson, välkomnar personalen
                 till kick-off-dagen.

LSS är ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”.

HVB-hem öppnar för flyktingbarn 

Den 1 oktober kommer Lomma kommun att i kommunens regi
öppna ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn på Lillevången.
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Ombyggnaden av Alfredshällskolan och Alfredshälls för-
skola i Bjärred är klar. Skolan har blivit om- och tillbyggd 
och är nu i två plan med totalt cirka 2 200 kvm och in-
rymmer klassrum och specialsalar. Förskolan har fått 380 
nya kvadratmeter med plats för två avdelningar.
 I samband med tillbyggnaderna har även utemiljön för-
nyats och skapat en inspirerande miljö för barnen.

Den senaste tiden har det inte undgått någon att an-
talet familjer och barn som flyr för sina liv har ökat 
markant. Fruktansvärda levnadsöde utspelas genom 
hela Europa och precis utan för vår ytterdörr. Många 
människor i hela landet visar stort intresse för att 
vilja hjälpa sina medmänniskor på olika sätt.
Här följer lite tips på hur du kan hjälpa. 

I vår kommun är just nu det största behovet fler famil-
jehem. Att ta in ett barn under sina vingar är dock ett 
stort beslut, som inte passar alla. Däremot tror vi att 
det finns en insats som kan passa alla.  

Familjehem
Att vara familjehem innebär att man tar emot ett 
barn/ungdom som en familjemedlem för att i föräld-
rarnas ställe vårda och fostra barnet under kortare 
eller längre tid.
 Familjehem kan se väldigt olika ut, men det vikti-
gaste är att familjehemmet kan erbjuda barnet/ung-
domen trygghet och en stabil hemmiljö. 
 Ett familjehem är utrett och godkänt av social-

Du kan också hjälpa människor på flykt
tjänsten, för att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt 
hem. Ersättning utgår.

Vänfamiljer
För att ge asylsökande och nyanlända barn och famil-
jer en bra start i Sverige behöver vi personer/familjer 
som kan ge av sin tid. Det kan handla om guidning i 
samhällsfrågor, ett par timmars språkträning, en fika 
eller andra sociala aktiviteter som ger mycket både till 
Dig och till dem som Du möter.  
 Väntjänsten bygger på frivillighet och det utgår ing-
en ersättning – kommunen kan bara förmedla kontakt.

Inackorderingsboende
När de ensamkommande barnen växer upp och blir 
myndiga så har de, som så många andra ungdomar 
svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.  
 Det är ungdomar som studerar och/eller har viss- 
tids anställningar och därmed inte har de inkomster 
som krävs som garanti för att erhålla ett eget boende.

Invigning av
Nya Alfredshällskolan-
Alfredshälls förskola

ÖPPET HUS:
Är du nyfiken på den ”nya” Alfredshällskolan så
ta chansen att titta in när skolan har
ÖPPET HUS, fredagen den 9 oktober, kl 13.00.
Då kommer även områdets vårdträd att planteras.

Invigning
Fredagen den 2 oktober kl. 10.00 invigs den renoverade 
skolan med tal av barn- och utbildningsnämndens ord-
förande Robert Wenglén, bandklippning och musikupp-
trädande av Kulturskolans elever.

Andra sätt att hjälpa är att vända sig till olika organisationer;  till exempel Volontärbyrån, Kompis Sverige, UNHCR, Röda korset,
Hjälporganisationen Individuell Människohjälp, Rädda Barnen, Läkare utan Gränser, Svenska kyrkan, SOS Barnbyar och UNICEF.

Välkommen att ringa 040-641 10 00
eller e-posta på info@lomma.se
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På Skolans Dag, som i år inföll den 8 september, presen-
terade Lärarnas Riksförbund sin årliga sammanställning 
av hur bra skolorna, statistiskt sett är, i landets kommuner. 
Som grund för rankingen finns en sammanställning av 
fem olika områden; elevernas resultat, skolornas likvär-
dighet, lärarlöner, behörighet samt resursanvändning från 
landets samtliga 290 kommuner.
– Förutom att vi ligger mycket bra till vad gäller elev-

Lomma på delad andraplats i skolranking
resultat är jag mycket glad för att vi placerar oss högt vad 
gäller lärarlöner och likvärdighet, säger Robert Wenglén, 
barn- och utbildningsnämndens ordförande. Alla våra 
skolor håller hög och jämn kvalitet och skillnaden mellan 
flickorna och pojkarnas elevresultat är relativt små.
I det sammanfattande omdömet placeras Lomma på 
en delad andra plats tillsammans med Sotenäs kom-
mun. På första plats placerade sig Piteå kommun.

När man går i nian så börjar det bli 
hög tid att fundera lite över vad man 
vill arbeta med i framtiden. En del 
ungdomar har redan sina mål klara 
medan andra kanske behöver få en 
liten puff. För att stimulera fanta-
sin arrangerade Bjärehovskolan för 
fjärde året i rad, två framtidsdagar 
för sina 9:or, med besök av personer 
med olika yrken.

Yrkesinformatörerna är antingen nå-
gon av de nuvarande elevernas för-
älder, någon elev som tidigare gått på 
Bjärehov eller någon från arbetslivet 

Vad ska jag jobba med i framtiden?
utanför. Alla får en stund på sig att 
berätta om sitt jobb. Detta år fick 
man bland annat besök av en kiro-
praktor, en sommelier, en IT-strateg 
och en flygledare.
 Mona Stjernfeldt Nilsson jobbar 
som studie- och yrkesvägledare på 
skolan och berättade att det är sko-
lans kontaktnät som får styra vilka 
yrken som blir representerade.  
– Det var i år fjärde gången som vi 
ordnade framtidsdagarna. De har bli-
vit väldigt uppskattade av eleverna, 
säger Mona.
Upplägget går ut på att föreläsaren 
ska berätta om sitt arbete, sina ar-
betsuppgifter och om vilka kvalifika-
tioner man måste ha för att kunna 
ha chans på jobbet. Tanken är också 
att den som berättar ska ge lite av sin 
egen historia. För några har slumpen 
spelat en ganska stor roll i yrkesvalet.
 När Lomma Aktuellt besöker en 
av klasserna på skolan är det Björn 
Nilsson som berättar om sitt jobb. 
Han är flygledare på Ängelholm/
Ljungbyhed flygplats. och har själv gått 
på Bjärehov. Det är tredje året i rad 
som han kommer tillbaka för att be-

rätta om vad som hände efter nian. 
 Det bli knäpp tyst i salen när 
Björn berättar om varför inte planen 
flyger på varandra i luften och hur 
långt ifrån varandra det måste vara 
enligt reglerna; en mil om de flyger 
på samma höjd och 300 meter om 
man flyger på ”olika våningar”. Plöts-
ligt kunde alla relatera till ämnet!
 Efter presentationen var det fritt 
fram för frågor. Och de var många. 
Vad man gör om ett flygplan börjar 
brinna eller får andra problem i luf-
ten? Kan man med den svenska ut-
bildningen få jobb i andra länder och 
så klart hur mycket tjänar man? Hur 
kan man hålla reda på flygningar över 
de stora världhaven? (Där Björn tidi-
gare berättat att det inte finns någon 
radar som når.) Björn avslöjade då 
att man inte flyger på båda hållen på 
samma tid, utan har ett pass där all 
trafik går mot USA och ett, där allt 
flyg går mot Europa.
 Som avslutning konstaterade 
Björn Nilsson  att han har världens ro-
ligaste jobb! Och det var en hel del av 
ungdomarna som kunde tänka sig en 
karriär som flygledare.

Hur många skulle kunna tänka sig att arbeta som flygledare?, frågade vi elever från klass 9 C och 9 D på Bjärehovskolan.

Björn Nilsson, tidigare 
elev på skolan berättar 
om sitt arbete.
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Under denna vecka pågår en natio-
nell informationskampanj i Skåne 
kallad ”Dratta ente omkull!” Tiotu-
sentals personer i Sverige i åldrarna 
65 år eller äldre faller och skadar sig 
varje år så pass illa att de måste läggas 
in på sjukhus. Målet med kampanjen 
är att minska antalet fallolyckor.

Genom information och olika prova-
på-aktiviteter under veckan hoppas 
man att seniorer och deras anhöriga 
ska nås av en massa idéer som kan 
göra vardagen tryggare för de äldre. I 
Lomma kommun kommer kampanjen 
pågå under oktober månad.
 År 2012 omkom drygt 1 600 per-
soner i fallolyckor i hela landet, medan 
färre än 300 omkom i vägtrafikolyckor. 
Ändå är det enligt en Sifo-undersökning 
fortfarande bara 14 procent av allmän-
heten i Sverige som vet att fallolyckor 
är den i särklass vanligaste dödso-
lyckan. Dessutom innebär fallolyckor 
ett stort lidande för den enskilde som 

NÅGRA TIPS ...
... på hur man gör hemmet säkrare 
och förebygger fallolyckor:
• Försök att hålla igång efter din för- 
 måga. Alla fysiska aktiviteter är bra:
 promenader, styrketräning och   
 balansövningar.
• Ät näringsriktig mat och glöm inte  
 att dricka vatten.
• Se över medicinskåpet så att de   
 produkter som finns är aktuella.
• Ha bra belysning i bostaden så   
 att du ser ordentligt.
• Övermöblera inte bostaden så att
 du inte kommer fram.
• Låt inte sladdar ligga lösa på golvet.  
 Sladdar ska fästas fast.
• Tag bort höga trösklar.
• Lägg en halkmatta i dusch och bad-
 kar och montera greppvänliga   
 handtag på väggen att hålla sig i.
• Använd skor med hälkappa och   
 broddar vintertid.

Lommas lokala busslinje 135 är en beställningsbar taxi där normal busstaxa gäller, ca 20 kr.

Ring och boka din resa minst två timmar i förväg på nummer 0771-77 44 99.

För resor under storhelger och mer information, se Reseplaneraren på skanetrafiken.se.

Tidtabeller går även att hämta på https://www.skanetrafiken.se/tidtabeller/Regionbuss

Ta 135:an till kyrkan!

Dratta ente om
drabbas men även för närstående i 
form av oro.
 Temat i år är Träning och aktivitet. 
I Lomma kommun är det kommunens 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och 
Fixaren som står för informationen.
 Under två dagar kommer det ock-
så att vara öppet hus på Jonasgården 
i Bjärred och på Havsblick i Lomma. 
Där kan man få möjlighet att testa sin 
balans och få tips på hur man själv kan 
träna. I anslutning till detta kommer 
rollatorcafé att anordnas.
Vill du ha mer information?
Sjukgymnast Linda Hallner och arbets-
terapeut Ingrid Bränd hjälper gärna.
Linda når du på 040-641 16 53
och Ingrid på 040-641 16 52.

kull!

Du är välkommen till:
Jonasgården i Bjärred 27/10 kl. 10-13 
Havsblick i Lomma 13/10 kl. 10-13
för att få tips på hur du kan säkra ditt 
hem så att du undviker att falla.
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Med Four Fit Challenge vill Lomma 
kommun, Sysav och Sysavs övriga 13 
ägarkommuner få igång en medve-
tenhet kring konsumtion och mode.
 Vi vill helt enkelt att du ska klä dig
både snyggt och smart. 

Utmaningen
Låt din garderob bestå av endast fyra 
plagg under en hel vecka. Undanta-
get underkläder, träningskläder, ytter-
plagg och arbetsuniform. Matcha fritt 
med skor och accessoarer. 
 Börja vilken dag du vill, vilken 
vecka du vill, ända fram till den 30 
november. Du sätter ditt startdatum 
för din Four Fit Challenge när du an-
mäler dig (www.fourfitchallenge.se). 
Fyra plagg påverkar mer än du tror.

Den brutala sanningen
Du kanske inte visste det, men stora 
insektsangrepp och ogräs gör bomull

Så här är det, textilindustrin i värl-
den är inte snäll. Inte mot de som 
arbetar i den och inte mot miljön.
 Varje år köper vi svenskar i ge-
nomsnitt 24 kg textiler per person 
och vi slänger cirka 8 kg. 
 Det är kläder och annat som på-
verkar miljön negativt både när det 
produceras och kasserats.

väldigt besvärligt att odla. Det är 
nämligen så att världens bomullsod-
lingar står för 25 % av världs-förbruk-
ningen av insektsmedel och 11 % av 
ogräsmedel.
 Bomull utgör däremot endast 2,5 % 
av världens ALLA odlingar.

Vi vädjar om medmänsklighet
Människor som arbetar på textilfa-
briker gör det under förhållanden 
som aldrig hade godkänts i EU. De 
utsätts bland annat för stora mäng-
der dammpartiklar och tunga kemi-

kalier. Som detta inte vore nog så får 
de dessutom riktigt dåligt betalt.
 
Du kan påverka!
Du kan vara med och påverka, vända 
trenden och göra en fantastiskt stor 
skillnad genom att välja Bra Miljöval.
Tänka igenom dina modeinveste-
ringar och din garderob. Ta hand 
om de kläder du har så att de håller 
längre, shoppa plagg med högre kva-
litet och istället köpa färre antal, samt 
återanvända plagg. Ditt nya sätt att 
shoppa kommer att rädda planeten! 

Antar du utmaningen?

Meningen genomsyrade både fortbildningen för peda-
gogerna och en fullsatt föreläsning för föräldrar när 
Bjärehovskolan startade upp Projekt Skolstress. Anna 
Tebelius Bodin som just nu är en av Skolsveriges mest 
anlitade föreläsare gästade skolan. 
– Igenkänningsfaktorn hos lärarkollegiet var hög. Att i un-
dervisningen utgå ifrån citatet ”Du kan bara minnas det 
du tänkt” innebär att eleverna, i högre grad än vad som 
kanske alltid är bruklig, måste aktiveras. Det gäller både 
fysiskt som mentalt. En mycket givande föreläsning, säger 
Magnus Olsson, lärare i svenska och religion.
 Både pedagogerna och föräldrarna i årkurs 6-9 fick 
möjlighet att ta del av forskningsresultat blandat med 

konkreta råd om hur vi bäst lär oss och vad som händer 
i hjärnan när vi drabbas av stress och oro.
 Både föräldrar och pedagogerna i årskurs 4-9 var väl-
digt nöjda efter sina respektive föreläsningar. 
 Projektet kommer fortsätta under läsåret. Nästa 
punkt på agendan är att arbeta fram förslag på hur denna 
fortbildning ska användas i skolan tillsammans med elev-
erna. 
Jörgen Lagnebo, som undervisar i matematik/NO på Bjä-
rehov, säger : – Det var en mycket intressant föreläsning 
som satte igång många tankar! Det kan nog ge verktyg för 
inlärning och minskad stress till både pedagoger, elever och 
föräldrar.

”Du kan bara minnas det du tänkt!”
Skolstress: Uppföljning och fortsättning ...



TEATER

Sö 11 okt kl. 19.00
Svenska Amerika Linien
Med estradören Mattias Enn.
Biljetter tel 070–3475460
Pilängsteatern, Lomma
Arr: Lomma-Bjärreds Riksteaterför.

Fr 23 okt kl. 19.00
Höstsonaten 
Grynet Molvig och Paula Ternström
Biljetter tel 070–3475460.
Pilängsteatern, Lomma
Arr: Lomma-Bjärreds Riksteaterför.

MUSIK

On 7 okt, 21 okt, 4 nov,
18 nov kl. 12.00
Andrum Lunchkonsert
Bengt Wittje, orgel. 
Lomma kyrka
Arr : Svenska kyrkan i Lomma 

Lö 3 okt kl. 15.00
Konsert
Tommy Holmgren trio
Lomma kyrka

Sö 4 okt kl. 11.00
Gospelmässa 
Berga Gospel med Mattias Nilsson. 
Bergakyrkan, Bjärred

Ti 6 okt kl. 18.30
Beatles & Bjärred
Staffan Olander, Henrik Larsson och 
elever från Kulturskolan. 
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken.
Bjärreds bibliotek

Sö 18 okt kl. 18.00
Orgelkonsert
med Ulla Olsson
Lomma kyrka

Lö 24 okt kl. 18.00
Musikgudstjänst 
Körer från församlingar i Skåne.
Lomma kyrka

Sö 1 nov kl. 18.00
Requiem av Jens Andreasson 
och Bengt Wittje
Lomma kyrka

UTSTÄLLNINGAR

29 sep–29 okt
Bjärreds bibliotek 
Lena Ekdahl, keramik 

3 okt–18 okt
Vernissage 3 okt 12.00–16.00
Öppet lö-sö kl 12.00–16.00
Grafikutställning 
Kraften, Lomma 
Arr : Lomma Konstförening 

3 okt–29 okt
Vernissage lö 3 okt kl 11.00–15.00. 
Nattljus med Fotokl. Objektivet. 
Lomma bibliotek

30 okt–19 nov må–lö
Vernissage 30 okt kl 13.00-15.00.
Alexius Huber 
Lomma bibliotek
Arr : Lomma Konstförening 

2 nov–4 dec
J-Å Kristoffersson, akvarell
Bjärreds bibliotek

Skånska Lantbruksmuseet 
Öppet on och sö kl. 13-16
Till och med 28 okt. 

FÖR BARN

6 okt, 13 okt, 20 okt, 3 nov, 
10 nov, 17 nov, 24 nov
Ti kl 15.00
Sagostund, från 3 år
Bjärreds bibliotek

9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov
Fr kl 9.30
Sagostund, från 3 år
Lomma bibliotek

Lö 3 okt kl 11.15
Ti 27 okt kl 10.30 
Minibio, från 3 år
Bjärreds bibliotek

On 28 okt kl 13.00 
Lö 21 nov o 19 dec kl 11.15
Bio på bibblan, från 7 år
Bjärreds bibliotek

Lö 3 okt kl 11.15
Ti 27 okt kl 10.30 (höstlov)
Lö 28 nov kl 11.15
Minibio, från 3 år
Lomma bibliotek

Lö 17 okt kl 13.00
On 28 okt kl 13.00 
Lö 14 nov kl 13.00
Bio på bibblan, från 7 år
Lomma bibliotek

Lö 3 okt kl. 16.00
Cirkus Saga. Upp med fötterna! 
En lekfull o galen varieté-föreställning.
Lomma Folkets Hus
Biljetter : Lomma Bibliotek
Arr : Lomma Folketshusförening 

Sö 11 okt kl. 15.00
Krokodilkonsert: 
Hunden Rund planterar 
Tillsammans sjunger vi för frön, gräver, 
planterar, dansar vattenkannedans! 
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken. 
Lomma Folkets Hus
Arr : Kultur- och fritidsnämnden 

Må 26 okt kl. 09.30–11.30
Höstlovskul
För barn upp till 12 år.
Lomma församlingshem

Må 2 nov kl. 10.00
Orgelskoj 
Barnen får prova att spela på orgeln. 
Vi sjunger och fikar i Byskolan. 
Lomma kyrka
Arr : Lomma församling 

Lö 14 nov kl. 15.00
Krokodilkonsert: 
Mallku och Lulli 
Musiksaga, folkmusik från Anderna. 
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken.
Hörsalen, Bjärred 

Sö 22 nov kl. 16.00
Ankensteins monster 
Spännande och rolig mikromusikal för 
alla som inte är som alla andra. 
Lomma Folkets Hus
Biljetter : Lomma Bibliotek 
Arr : Lomma Folketshusförening

14

kultur & evenemang
Med reservation för ändringar.

Detta är ett urval av för oss kända arrangemang!
Mer information och komplett lista på anmälda arrangemang finns på www.lomma.se 



Sö 15 nov kl. 18.00
Bluesmässa 
Nils Mällroth, Bengt Wittje, Anders 
Lorentzi och Jonas Gehlin.
Lomma församlingshem

Sö 15 nov kl. 15.00
Dragspelskonsert 
30års-jubileumskonsert med
Lomma-Bjärreds Dragspelsklubb.
Dansrotundan, Lomma

Sö 22 nov kl. 11.00
Gospelmässa 
Berga Gospel med kompband. 
Bergakyrkan, Bjärred

BIBLIOGRAFEN

Lö 3 okt kl. 19.00 - Livesändning 
Trubaduren av Verdi
Biljetter à 250 kr säljs på biblioteken.
Lomma bibliotek

Lö 17 okt kl. 19.00 - Livesändning
Otello av Verdi 
Biljetter à 250 kr säljs på biblioteken.
Lomma bibliotek

Ti 20 okt kl. 19.30 - Livesändning
Doc Lounge: Pervert Park
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken.
Lomma bibliotek

Lö 7 nov kl. 16.00
Den tyske läkaren 
Ett drama om naziläkaren Mengeles 
tid i Latinamerika. Från 15 år (rek).
Fri entré, biljetter hämtas på bibliote-
ken fr.o.m. 21/10.
Lomma bibliotek

FÖREDRAG

1 okt kl. 19.00
En prästfrus liv
Med Barbro Berry. 
Pris: 50 kr. 
Arr : Hembygdsföreningen
Gula paviljongen, Lomma

1 okt kl. 19.00
Hur kan vi uppmuntra
barnens språkutveckling? 
Föräldrakväll med logopeden Sofia 
Davisson. Fritt inträde. Anmälan 
senast 28 sep till kristina.markstrom@
svenskakyrkan.se, tel 0761-41 25 00 
Arr : Lomma församling
Lomma församlingshem

On 7 okt kl. 18.00 
Forma din trädgård
Med Lotta Jacobsson och Jacob Vallkil. 
Fri entré, biljetter på bibl fr.o.m. 23/9
Lomma bibliotek

Lö 10 okt kl. 14.00
Författarbesök:
Theodor Kallifatides 
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken.
Bjärreds bibliotek

On 14 okt kl. 19.00 
En fotografisk resa 
Mats Schöld ger tips. 
Fri entré, biljetter på bibl fr.o.m. 30/9.
Bjärreds bibliotek

To 15 okt kl. 19.00
Det dukade bordet
Charlotte Strömstedt, expert i Anti-
krundan, föreläser.
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken.
Lomma bibliotek

On 21 okt kl. 19.00 
Din puls, ditt hjärta, ditt liv
Hjärtspecialisten Thomas Fåhraeus.
Fri entré, biljetter på bibl fr.o.m. 7/10.
Lomma bibliotek

On 28 okt kl. 19.00
Matematik på lek och allvar
Anders Melin, professor i matematik.
Fri entré, biljetter på bibl fr.o.m. 14/10.
Bjärreds bibliotek

Ti 3 nov kl. 19.00 
Emigrantforskning 
Föreläsning av Marie Munke. 
Arr : Lomma-Burlöv Släkt- o Folklivsf. 
Gula paviljongen, Lomma 

On 4 nov kl. 18.00
Mitt engagemang i frivillig 
totalförsvarsverksamhet
Med Nils-Göran Jönsson.
Fri entré, biljetter på bibl fr.o.m. 21/10.

Lomma bibliotek

Lö 7 nov kl. 14.00
Författarbesök:
Kristina Sandberg
Om kvinnohistoria, klassperspektiv 
och om själva skrivprocessen.
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken.
Arr : Kultur- och fritidsnämnden samt 
ABF 
Bjärreds bibliotek

Må 9 nov kl. 19.00
Föräldrakväll: Mamma, 
pappa, stress: om stressen i 
vår vardag 
Med Frida Eek, sjukgymnast och fors-
kare. Fritt inträde. Anmäl dig senast 5 
nov till kristina.markstrom@svenska-
kyrkan.se, tel 0761–41 25 00 
Arr : Lomma församling
Lomma församlingshem

On 11 nov kl. 19.00
Rädd att flyga?
Med hjärtläkaren Thomas Fåhraeus.
Fri entré, biljetter på bibl fr.o.m. 28/10.
Bjärreds bibliotek

On 18 nov kl. 18.00
Akvarellens teknik/historia
Med Thomas Fåhraeus. 
Fri entré, biljetter på bibl fr.o.m. 4/11.
Lomma bibliotek

ÖVRIGT

Ti 27 okt kl. 14.00–16.00
Jourefterm. släktforskning 
Arr : Lomma-Burlöv Släkt- o Folklivsf.
Lomma Folkets Hus 

Må 9 nov kl. 19.00
Kura skymning 
Vi tänder levande ljus och läser högt 
på bibliotek i hela Norden. 
Lomma bibliotek / Bjärreds bibliotek

Lö 14 nov kl. 11.00–15.00 
Arkivens dag / Öppet hus 
Arr : Lomma-Burlöv Släkt- o Folklivsf. 
Lomma Folkets Hus

Sö 22 nov kl. 12.00–16.00 
Julstuga 
Arr : Hembygdsföreningen i Lomma 
kommun
Bjersunds Tegelbruksmuseum 

Ti 24 nov kl. 19.00–21.00 
Jourkväll släktforskning 
Arr : Lomma-Burlöv Släkt- o Folklivsf.
Lomma Folkets Hus

kultur & evenemang

15

Med reservation för ändringar.



Lomma Aktuellt utges av kommunstyrelsen i Lomma. Redaktionskommitté: Christine Cederberg, Susanne Hallberg,  
Lomma kommun, Hamngatan 3, 234 81 Lomma Eva Jansson, Helen Thyter, Annica Widmark och Christian Almström.
Telefon: 040-641 10 00   Hemsida: www.lomma.se  Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Malmö.
Ansvarig utgivare: Anders Berngarn Telefon: 040-27 09 00, e-post: claes.westinger@telia.com
Redaktör/foto: Claes Westinger Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på www.lomma.se
 Tryckning: Wikingtryck, Malmö

16

Så här är Lomma kommun organiserad - del 4!
Socialnämnden och Revisionen

Med ansvar för detaljerna
Det är kommunfullmäktige som beslutar i större viktiga 
frågor i en kommun, bland annat när det gäller hur den 
ska vara organiserad. Det är därmed också fullmäktige 
som bestämt att Lomma kommun ska ha sex nämnder 
som var och en ansvarar för olika delar av kommunens 
verksamheter – barn- och utbildningsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, soci-

alnämnden, tekniska nämnden, valnämnden samt dess-
utom överförmyndare och revisionen. Förtroendevalda 
i nämnderna är valda av kommunfullmäktige.
 Nämnderna ska självständigt besluta i frågor som rör 
förvaltningens ansvarsområde och har dessutom i uppgift 
att bereda ärenden till kommunfullmäktige samt att följa 
upp att fattade beslut också verkställs.

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare och 
ansvarar för verksamheterna Individ- och familjeomsorg, 
LSS-verksamhetsamt Hälsa, vård och omsorg.
Ordförande: Sofia Forsgren-Böhmer (M)
1:e vice ordförande: Britt Hjertqvist (FP)
2:e vice ordförande: Conny Bäck (S)
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjäns-
ten, vad som sägs i lag samt de uppgifter som kommun-
fullmäktige ålagt nämnden. Nämnden ansvarar för kom-
munal hälso- och sjukvård, hemsjukvård och verksamhet 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade samt fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om 
färdtjänst och riksfärdtjänst.
 Socialnämnden ansvarar även för kommunens upp-
gifter enligt alkohollagen och tobakslagen.

Socialnämnden

Revisionen består av följande ledamöter:
Ordförande: Fred Windisch (S)
Vice ordförande: Henrik Nilsson (M)
Revisorer : Åke Christensson (M),
Erica Michalek (M),
Rolf Lundh (FP) och
Staffan Fareld (S)
Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs 
inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna 
samordnar granskningen i kommunen och i kommunens 
aktiebolag och stiftelser.
 Vid urvalet av revisionsprojekt läggs särskild vikt vid 
utvärdering av nämndens ledning, styrning, uppföljning 
och kontroll med inriktning på ekonomi, prestation och 
kvalitet. Huvuddelen av tillgängliga resurser läggs på 
förvaltningsrevisionen.

Revisionen

Socialnämnden

Revisionen


