Informerar

Priser, stipendier och premier

- är du intresserad?
Den 1 september är ett datum att lägga på minnet.
Åtminstone om du vill föreslå någon kandidat eller
själv ansöka om något av Svalövs kommuns olika
stipendier, priser och premier.
I Svalövs kommun finns ett antal priser, stipendier och premier som man kan både ansöka om att få själv eller föreslå
någon kandidat till. De som är aktuella just nu är kommunens byggnadsvårdspremium, miljöpris, kulturpris samt kulturstipendium.
Datumet som är sista dagen då kommunen ska ha ansökan eller förslag tillhanda är alltså detsamma för samtliga:
1 september. Men vad gäller i övrigt?
Byggnadsvårdspremien delas ut som stöd, uppmuntran
och erkänsla för värdefull insats inom byggnadsvårdens
område. I detta fall avses byggnadsvård i en vid betydelse,
så olika slag av byggnader kan komma ifråga och byggnadernas närmiljö spelar också in. Byggnadens ålder är oviktig, såväl gamla som nya och även nyproducerade. Priset
består av en metallplatta med inskription och ett diplom.
Mottagaren, fysisk eller juridisk person, ska vara bosatt eller
ha verksamhet i Svalövs kommun eller ha annan särskild
anknytning hit.
Man kan ansöka själv eller lämna förslag på mottagare.
Miljöpriset delas ut som erkänsla och uppmuntran för värdefulla insatser inom natur- och miljövård. Det kan delas ut
till enskild, skolklass, förening, företag eller annan grupp.
Men det delas bara ut till personer som är bosatta i kommunen eller till någon som har sin verksamhet här. Priset består
av en symbol för kommunens miljöarbete.
Samhällsbyggnadsnämnden utser pristagare – som kan
vara flera stycken. Man kan få priset mer än en gång.

V.I.P – Viktig Intressant Person är ett utbildningsprogram som syftar till att stärka självkänslan.

Information om kursen
Kursen består av 12 utbildningstillfällen. Vi träffas en gång
i veckan och varje träff varar i cirka två timmar. Vi bjuder
på fika. Varje utbildningsgrupp består av ungefär sex personer. Kvinnor och män går i olika grupper.
Kulturpriset är en belöning för värdefulla och förtjänstfulla
insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens
och folkbildningens områden till exempel inom musik, teater,
dans, litteratur, bildkonst, film, arkitektur, form/design, kulturpedagogik eller annat liknande område. Den som får priset
ska vara född eller bosatt i Svalövs kommun eller ha annan
långvarig anknytning hit.
Du kan lämna förslag på pristagare, men inte själv ansöka
om det.
Svalövs kommuns kulturstipendium delas ut för att stödja
fort- och vidareutbildning och utveckling inom områden som
exempelvis musik, teater, dans, litteratur och film eller liknande. Den som vill ha stipendium måste vara född eller bosatt i kommunen eller ha annan särskild, långvarig anknytning hit. Den som är intresserad av stipendiet måste själv
söka – ingen annan kan föreslå kandidater. Stipendiet delas
inte ut varje år och hur stort det blir avgörs av kommunens
budget. Det kan bli mer än en person som får stipendium.
Läs mer om vad som gäller och hur du gör för att ansöka
eller lämna förslag på svalov.se/stipendier.

Du som börjar gymnasiet till hösten 2017 och är
skriven i Svalövs kommun kan hämta ut ditt busskort under följande tider:

Löpande anmälning
Vi tar emot anmälningar löpande och startar nya grupper
efterhand.
Läs mer och anmäl dig!
Preliminärt startar första kurstillfället i vecka 37. Exakt tid
och datum meddelas senare. Läs mer om kursen samt
hur du anmäler dig på www.svalov.se/viputbildning
Vid frågor och funderingar, vänligen kontakta:
Gunnel Fjell, socialrådgivare
Tel: 0418-47 53 30
E-post:
gunnel.fjell@svalov.se

Hyr ut bostad till nyanlända

Vi söker dig som vill hyra ut en hel bostad eller
del av din bostad till en ny Svalövsinvånare, så att
de kan påbörja sitt nya liv här i Svalövs kommun.
Vid ett eventuellt hyresupplägg så kommer kommunen självfallet att vara ett stöd i hela boendeprocessen mellan fastighetsägaren och den boende.
Är du intresserad så tag gärna kontakt med oss för att
får mer information och diskutera formerna samt förutsättningarna för ett sådant upplägg.

När: 7-11 augusti samt 14-17 augusti
Tid: kl. 9-16 (lunchstängt kl. 12.00-12.45)
Var: kommunhuset i Svalöv, Herrevadsgatan 10.
Läs mer om busskort på: www.svalov.se/busskort

Vänligen kontakta:
Eva Hartman, flyktingsamordnare, tel: 0709-47 54 42

Vill du bli god man eller förvaltare?
Uppdraget som god man/förvaltare kan innefatta att:
n bevaka rätt, t.ex. att bevaka huvudmannens intressen i
samband med lägenhetsförsäljning eller -avveckling, bouppteckning/arvskifte eller ansökan om exempelvis vård och annat boende eller olika slags bidrag
n förvalta egendom, avser ekonomin i sin helhet, dvs. inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Uppdraget kan också begränsas till att endast avse en viss del av huvudmannens
egendom som t.ex. en fastighet eller ett arv

Nu startar vi
nya V.I.P-kurser

Kursen vänder sig till dig som vill träna på att uttrycka och
bli medveten om dina känslor. Att dela dina åsikter och
erfarenheter i grupp sätter igång processer som kan leda
till en förändring och öka självkänslan. Det blir då också
lättare att göra bra val i olika situationer.

Hämta ut busskortet

Nu söker vi dig som är intresserad av att bli god
man eller förvaltare för vuxna personer i behov av
hjälp och stöd.

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

n sörja

för person, att tillse att den sociala situationen fungerar på ett tillfredsställande sätt, exempelvis genom personlig
kontakt med huvudmannen, dennes anhöriga och eventuell
vårdpersonal
Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare lämnar du en intresseanmälan till överförmyndarnämnden. På
www.svalov.se/godman kan du läsa mer om uppdraget
och ladda ner intresseanmälan.
Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Rikspolisstyrelsens belastningsregister samt hos kreditinstitut för uppgift
om eventuella betalningsanmärkningar.
Uppdraget är arvoderat och utbildning samt handbok erbjuds.

Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel			
Sista ansökningsdag
n Modersmålslärare i litauiska
2017-08-10
n LSS-handläggare		 2017-08-11
n Deltidsbrandman			2017-08-13
n Undersköterska Hemvården
2017-08-14
n Bostadssamordnare		
2017-08-18
n Koordinator inom Vård- & omsorg 2017-08-27
och LSS
n Förskollärare			2017-08-31
n Barnskötare			2017-08-31
n Sjuksköterska dag		
2017-09-30
Du hittar och söker lediga jobb på
www.offentligajobb.se.
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