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Hela denna sida är information från Svalövs kommun

The Academy
– nu i Svalöv

The Academy är kursen för dig som vill utveckla
en företagsidé och växa som entreprenör.

Från vänster
i bild: Kristina
Hansson, Manuela Kronen
och Niklas
Fonskov

Prisat Skåneledsarbete
Skåneledsteamet delar varje år ut utmärkelsen
”Årets Skåneledsansvariga kommuntjänstemän” .
2017 års utmärkelse delades ut till Kristina Hansson, turismsamordnare och Niklas Fonskov, fritidschef.
Priset delades ut av Manuela Kronen, ledförvaltare och koordinator för Skåneleden och juryns motivering var:

Niklas och Kristinas gemensamma arbete är ett föredöme
gällande engagemang, öppenhet och teamanda i gränssnittet mellan fritidsförvaltning och destinationsutveckling. Bland
annat har teamet drivit fram nätverksarbetet med grannkommunerna och Söderåsens nationalpark liksom anordnat en
skötselträff med frivilliga från föreningslivet. Tillsammans är
de en stark drivkraft för Skåneleden på Söderåsen.
Stort grattis till Kristina och Niklas för ert fina arbete!

Vi vänder oss till dig som har drömmar om att starta din egen
verksamhet med ambition att kunna leva på ditt företagande. Vi vänder oss också till dig som redan har ett företag
men som vill utveckla en ny verksamhet eller ett nytt ben
att stå på.
En entreprenör har mod att följa sin dröm och vet att personlig utveckling är en del av resan.
Oavsett din idé, ålder eller bakgrund så är du välkommen
att ansöka om din plats.
The Academy är en utbildning i sex delar – som genomförs
i Svalöv med start den 19 mars - där vi visar, och låter er testa, ett annat perspektiv på företagande och entreprenörskap
än det som vanligtvis erbjuds.
Genom interaktiva workshops får du med dig vad du behöver för att kunna starta upp din egen verksamhet. Du får ta
del av framgångsnycklar för att snabbt ta din idé till marknaden, lära dig sälja och marknadsföra din tjänst eller produkt
utan en stor budget. Vi låter dig uppleva hur det känns att
ta dig utanför din trygghetszon och utveckla entreprenöriella
egenskaper som mod, innovation och nyfikenhet.
Familjen Helsingborg har tillsammans med Forza of Sweden, som har 10 års erfarenhet av entreprenörskapsutbildningar, tagit fram denna kurs.
Du kommer bland annat att få med dig nya insikter kring
dig själv som entreprenör, nya idéer och inspiration att våga
satsa på, eller utveckla, ditt företagande.
Mer information om The Academy och hur du ansöker hittar du på familjenhelsingborg.se, under fliken Business

VÄLKOMMEN till kvinnocafé
Caféet vänder sig till kvinnor 18 – 65 år i Svalövs kommun.
Caféet erbjuder flera olika aktiviteter och är öppet varje tisdag kl. 14.00–16.00 om ingen annan tid anges.
Vi håller till i Vivas lokaler på Karl XI:s gata 17 i Svalöv.
Har ni frågor, är nyfikna och undrar mer eller bara vill prata om caféet,
kontakta Psykiatrihandledare:
Lotti Walfridsson 0709/475447 – Helen Rasmusson 0709/475427 – Boel Nyberg Ekbom 0709/475061

Polisens mobila
kontor tar en paus

Svalövs kommuns områdespoliser kommer
under en period med början på måndag den 29
januari, fram till den 15 april, att lägga större
fokus på att utreda brott och lagföra kriminella. Polisens mobila kontor kommer därför ta en
paus under den aktuella tiden.
Kontakt med polis i ej brådskande ärenden kan som vanligt förmedlas genom Svalövs kommuns reception där
du också kan lämna in hittegods och få hjälp med råd
och blanketter. I övrigt nås polisen som vanligt på 114 14
eller i brådskande fall på 112.
Öppettider till övriga polisstationer i närheten
enligt nedan:
Landskrona: mån 9-18, tis-fre 9-15
Klippan: mån 9-13, tis 13-18, ons-fre 9-13
Bjuv: mån 13-16, ons-fre 9-13
Perstorp: ons 9-15
Åstorp: tis 9-15

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel			
Sista ansökningsdag
n Sjuksköterska kväll		
2018-01-31
n Undersköterska			2018-01-31
n Arbeta hos oss i sommar 		
2018-01-31
som undersköterska
n Arbeta hos oss i sommar		
2018-01-31
som vårdbiträde
n Instruktör på jordbruket		
2018-02-04
på Svalöfs gymnasium
n Djurskötare (mjölkkor) 		
2018-02-04
till Svalöfs gymnasium
n Förskollärare/Barnskötare		
2018-02-04
i förskolan
n Lärare i fritidshem/Fritidspedagog 2018-02-11
n Fysioterapeut/Sjukgymnast
2018-02-20
till hemvården
n Arbetsterapeut till hemsjukvården
2018-02-20
n Vårdare – timanställd vikarie
2018-02-28
n Personlig assistent		
2018-02-28
n Sommarvikarie inom LSS		
2018-02-28
n Sjuksköterskor dag		
2018-03-15
n Sjuksköterska grav-vik dag
2018-03-15
n Semestervikariat sjuksköterskor
2018-05-31
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Vill du bli god man
eller förvaltare?

Nu söker vi dig som är intresserad av att bli god
man eller förvaltare för vuxna personer i behov av
hjälp och stöd.
Uppdraget som god man/förvaltare kan innefatta att:
n bevaka rätt, till exempel 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
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.
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