
 
 Lediga jobb i Svalövs kommun

Nu är det nya Medborgarlöftet signerat. 
Den gemensamma samverkan är en 
del av polisens och Svalövs kommuns 
gemensamma strategiska och långsiktiga 
brottsförebyggande arbete.

Syftet med överenskommelsen är att ha en gemensam 
åtgärdsplan för hur man tillsammans ska uppnå en 
ökad trygghet för kommunens invånare samt hur 
man förebyggande arbetar för minskad brottslighet 
i Svalövs kommun. Medborgarlöftet är framtaget av 
en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från 
polismyndigheten och kommunen.

- Löftet och arbetssättet förbättrar förutsättningarna 
för att mer precist identifiera var insatser behövs och 
hur läget förändras över tid. Då kan det förebyggande 
arbetet bli effektivare och förhoppningsvis märkas 
mer för alla i vardagen, säger Teddy Nilsson (SD), 
kommunstyrelsens ordförande.

Tillsammans arbetar kommunen och polisen enligt 
en så kallad EST-modell. Vilket kortfattat innebär 
att parterna genom en mängd aktiviteter under de 
kommande två år skaffar sig en kontinuerlig lägesbild 
över var speciella insatser behövs sättas in. Förutom 
polisen involverar arbetet också kommunens invånare, 
näringsliv och tjänstepersoner. Till exempel kommer 
en rad medborgardialoger, trygghetsvandringar och 
nattvandringar att genomföras.

- Genom medborgarlöftet stärker polisen och 
Svalövs kommun det goda samarbetet ytterligare. 
Med förbättrad gemensam lägesbild utvecklas 
förutsättningarna för att sätta in rätt åtgärder 
med god effekt i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet, säger Niklas Årcén, 
chef lokalpolisområde Klippan. 

Följ gärna arbetet på Polisen Söderåsens Instagram 
(@polisen_soderasen), på kommunens hemsida 
och i artiklar i lokal media.

Förnyat medborgarlöfte  
för ökad trygghet

Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande och Niklas Årcén, chef lokalpolisområde Klippan, sätter sina signaturer på medborgarlöftet
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Följ med ut och upplev 
naturens mångfald i Kågeröd 
Under vår vandring tittar vi på gamla ekar, lyssnar 
på fågelsång, undersöker Vegeåns djurliv och lär 
känna några av vårens alla blommor.  Vi presenterar 
också Kågeröds nya vattenrike och alla de nya 
ekosystemtjänster som kommer skapas där. 

Naturens olika ekosystem med en stor variation av 
arter ger människan en massa gratistjänster. 

Det är växterna som producerar syre, daggmaskar 
som gör jorden bördig och vattencykeln som ger oss 
dricksvatten. På vår tur kommer vi prata om olika 
ekosystemtjänster och hur du och jag kan hjälpa till 
att skapa fler.

När: Tisdagen den 26 april, kl. 18:00-20:00. Sista 
anmälan måndagen den 25 april.
Var: Vi möts vid parkeringen mittemot Kågeröds 
kyrka
Kostnad: Gratis
Föranmälan krävs: Görs senast måndag den 25 april 
till Balthazar Mandahl Forsberg, tel. 0418-47 54 20 
eller via e-post  balthazar.forsberg@svalov.se
Guider och arrangör:  Balthazar Forsberg, 
miljöstrateg och Charlotte Lundberg, ekolog. 
Svalövs kommun
Ta med: Ta kläder efter väder. Kikare om du har.

Följ med ut och upplev 
naturens mångfald i Röstånga 
Tillsammans undersöker vi bokskogens mångfald, 
lyssnar på fågelsång och lär känna några av 
vårens alla blommor. Vi berättar också om olika 
vattenvårdsåtgärder som ska genomföras i Lilla 
Bäljaneå för att underlätta fiskens vandring. 

Naturens olika ekosystem med en stor variation av 
arter ger människan en massa gratistjänster. 

Det är växterna som producerar syre, maskar som 
gör jorden bördig och vattencykeln som ger oss 
dricksvatten. På vår tur kommer vi prata om olika 
ekosystemtjänster och hur du och jag kan hjälpa till 
att skapa fler.

När: Torsdagen den 28 april, kl. 18:00-20:00. Sista 
anmälan onsdagen den 27 april.
Var: Vi möts på parkering vid Gästgivargården i 
Röstånga.
Kostnad: Gratis
Föranmälan krävs: Görs senast onsdagen den 27 
april till Balthazar Mandahl Forsberg, tel. 0418-47 54 
20 eller via e-post  balthazar.forsberg@svalov.se
Guider och arrangör:  Balthazar Forsberg, 
miljöstrateg och Charlotte Lundberg, ekolog. 
Svalövs kommun
Ta med: Ta kläder efter väder. Kikare om du har.

Titel Sista ansökningsdatum
Ukrainsk och rysktalande personer  
till sektor utbildning 2022-04-10
Enhetschef särskilt boende 2022-04-10
Elevassistent till Linåkerskolan 2022-04-15
Pedagog F-3 2022-04-17
Skolsköterska 2022-04-17

Titel Sista ansökningsdatum
Leg. arbetsterapeut 2022-04-24
Leg. sjuksköterska 2022-04-24
Socialsekreterare ekonomiskt bistånd/ 
integration 2022-04-30
Sommarvikarier till Vård och Omsorg 2022-06-12
Kontaktperson 2022-08-31

Du hittar även information om lediga jobb hos oss på: www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Vill du vara din egen chef i sommar?
Ta chansen att starta ditt eget sommarföretag! Ansök själv eller med en kompis på:  
ungdrive.se/ansok

Svalövs kommun erbjuder nu dig som går i årskurs 9 eller på gymnasiet och bor i Svalövs kommun 
möjligheten att ansöka om att driva ett eget sommarföretag genom UngDrive Academy. Under en 
5-dagars kickoff i Lund mellan 27 juni – 1 juli får du inspiration, workshops och säljträning för att kunna 
starta upp din egen affärsidé och på så sätt tjäna pengar. Du får ett startkapital på 1500 kr för att starta 
upp din idé och coaching av riktiga entreprenörer under hela sommaren. Utöver detta kommer du 
också att få lära känna många nya människor, utvecklas som person och framför allt ha riktigt roligt! 
Tidigare erfarenhet av entreprenörskap behövs inte, men en vilja att lära. 

Satsningen UngDrive 2022 
finansieras av Svalövs 
kommun, Sparbanken Skåne 
och Region Skåne.

För mer information: https://
ungdrive.se/academy/ 

Varmt välkommen med  
din ansökan på  
ungdrive.se/ansok. Sista 
ansökningsdag är 15 maj.


