Informerar

Så här röstade kommunens
invånare i valet 2018
Länsstyrelsen har avslutat sin granskning
av rösterna från kommunvalet i Svalövs
kommun. Här nedan ser du röstresultatet och
mandatfördelningen för de olika partierna.

Valdeltagandet ökade med 1,59 procent i Svalövs kommun
Det totala valdeltagandet i Svalövs kommun var 83,24
procent, vilket motsvarar 8820 personer som röstade.
Ökningen från 2014-års val var 1,59 procent. Antalet ogiltiga röster var 130 stycken, varav andelen blanka röster var
121 stycken.
Vad händer nu?
• Den nyvalda kommunfullmäktigeförsamlingen kommer att
ha sitt första sammanträde tidigast den 15 oktober. Den
kommer då att välja sitt presidium, kommunstyrelse med
presidium och revision.
• Den sittande kommunstyrelsen kan sitta som längst till
den 31 oktober, varför kommunfullmäktige bör välja en ny
kommunstyrelse senast detta datum. I annat fall står kommunen utan styrelse.
• När nu mandaten fördelats mellan partierna, pågår ett arbete med att skapa partigrupper, för att få en majoritet i
kommunstyrelsen samt övriga nämnder.
• Den nya kommunstyrelsen träder i funktion så snart den
är vald. Den kommer då att inom sig välja ett arbetsutskott,
och eventuellt ett personalutskott.
• Övriga nämnder, styrelser och representation i externa
organ, väljs preliminärt av kommunfullmäktige i december
månad.

Förändrad miljötillsyn i torkans spår
Årets extrema torka har inneburit stora problem
för många jordbrukare. Miljöförbundet har därför
valt att göra vissa omprioriteringar i tillsynen en
tid framöver

Den löpande miljötillsynen på jordbruksföretag kommer
att genomföras som planerat, men fokus kommer att ligga
på dialog och på att stötta jordbrukarna i en svår situation snarare än på tillsyn av exempelvis olika dokumentationskrav. Genom att ﬁnnas på plats ute hos jordbrukarna
hoppas miljöförbundet kunna fungera som ett bollplank,
förebygga miljöproblem och medverka till lösningar innan
problemen hunnit bli för stora.
För att underlätta ytterligare för dem som drabbats kommer miljöförbundet även under en tid att prioritera andra
arbetsuppgifter än uppföljning av förbud satta på enskilda
avlopp hos familjer som bedriver ett aktivt jordbruk.

För mer information, kontakta:
Ingrid Bornfeldt Persson
Chef för avdelning mark och miljö på Söderåsens miljöförbund
Tel: 0435-78 24 86
Miljömyndighetens uppdrag är både att granska verksamheter men även att ge råd och stöd.
- Mest miljönytta gör vi just nu genom att fokusera på råd
och stöd, säger Ingrid Bornfeldt Persson, chef för avdelning
mark och miljö på Söderåsens miljöförbund.

Adato - anhörigprogram
Oroar du dig över någon i din omgivning som
har problem med att hantera alkohol, missbrukar
narkotika/mediciner eller har tappat kontrollen
över spel om pengar?
Vill du lära dig mer om hur du kan hantera din situation?
Anhörigprogrammet vänder sig till dig som har eller har haft
en relation med, arbetar eller har arbetat med, lever eller
har levt med en person som tappat kontrollen över spel om
pengar, alkohol-, narkotika- eller tablettmissbruk/beroende.
Anhörigprogrammet är kostnadsfritt om du bor i Svalövs
kommun.

Charlotte Leander
Förbundschef/miljöchef på Söderåsens miljöförbund
Tel: 0435-78 24 20

Start för ny grupp
Nästa anhöriggrupp/program (Craft) startar tisdagen den
30 oktober, kl 17.00-20.00 på Carl XI:s gata 17 i Svalöv
Information och anmälan
För ytterligare information och anmälan, kontakta Linda
Andréasson, tel 0709-47 50 55 eller Jenny Kristinsson,
tel 0709-47 52 05

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Välkommen på Företagsfrukost!
När: onsdagen den 24 oktober, kl. 07.15-09.00.
Var: fullmäktigesalen, Svalövs kommunhus.
Program
07.15 Företagsfrukost och mingel
08.00 Jan Zielinski & Katarina Borgstrand hälsar
välkommen
08.10 Företagsinformation
08.20 Dagens ämne
09.00 Avslutning med utlottning av priser
Hur blir företagets varumärke ett verksamt
konkurrensmedel?
Björn Olsson talar om hur strategi kring hur vi vill uppfattas på marknaden bidrar till lönsamhet, uthållighet
och långsiktig konkurrensförmåga. Men att det också
kräver mod, självinsikt och ständig utveckling. Inspiration och lärdom utlovas!
Anmäl dig till
Gisela Christensson, 0418-47 53 06,
gisela.christensson@svalov.se
Vi behöver din anmälan senast den 22 oktober.

Välkommen till Hbg Talks!
Hbg Talks är en dag där näringsliv,
möten och dialog står i fokus.
När: onsdag 17 oktober kl 09.00-16.30
Var: Helsingborgs Arena
Årets tema är Maskinen och Människan med fokus på
det som är här och nu.Digitalisering, robotisering och
artiﬁciell intelligens (AI). Oundvikligt, spännande men
också lite skrämmande och deﬁnitivt inte riskfritt. Vad
får denna utveckling för konsekvenser för oss som
företagare, anställda och människor?Årets talare har
olika bakgrund, perspektiv och infallsvinklar på temat
och tillsammans skapar de en spännande mix som
både ger svar på våra frågor och utmanar oss att tänka
nytt. Låt dig inspireras av bland annat Anna Felländer,
Katarina Gospic och Henrik Fexeus.
Läs mer och boka din biljett på www.hbgtalks.se

Varning för falsk hemvårdspersonal
Svalövs kommun vill varna för falsk
hemvårdspersonal. Detta sedan nya fall med
falsk hemvårdspersonal avslöjats.
Under de senaste veckorna har personer med insatser
från hemvården fått besök av en yngre kvinna som uppger
sig komma från just hemvården. Kvinnan har uppvisat en
legitimation, osäkert vad den visar. Kvinnan har därefter
sagt att hon ska mäta benen på personen för att denne
behöver stödstrumpor. Kvinnan har med sig strumpor som
hon vill dra på benen. Under tiden hon har varit på besök
har hon gått runt i lägenheten in i andra rum och öppnat
skåp, lådor och väskor. Personer har blivit bestulna på
pengar.
Detta gäller när hemvården i Svalövs kommun gör
oplanerade besök
När vi gör hembesök som inte är inplanerade så hör vi
alltid av oss innan och berättar vem som kommer, när vi
kommer och i vilket syfte. Vår personal bär alltid legitimation. Fråga gärna efter den!
Ett tips är att aldrig öppna dörren för okända personer.
Vid frågor kontakta gärna Hemvården via Kommunens
växel 0418-47 50 00 eller enhetschef Annette Liljeblad
0418-47 52 87.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdag
■ Sjuksköterska - dag
2018-10-10
■ Biståndshandläggare
2018-10-12
■ Planarkitekt
2018-10-14
■ Specialpedagog åk 7-9/Centrala elevhälsan 2018-10-14
■ Ekonomiassistent
2018-10-14
■ Förskollärare område Billeberga/Tågarp 2018-10-21
■ Serviceinriktad vaktmästare
2018-10-23
■ Fritidsped./Hälsoped. Teckomatorp
2018-10-26
■ Timvikarie undersköterska/vårdbiträde
2018-11-30
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

SVALÖVS KOMMUN 268 80 Svalöv Besöksadress: Herrevadsgatan 10 Telefon: 0418- 47 50 00 Fax: 0418- 47 50 26 E-post: infosvalov.se Webb: www.svalov.se

