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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

 
 Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Stödpedagog till LSS-gruppbostad 2021-11-14
Timvikarier till äldreboende 2021-11-14
Bemannings- och rekryteringskoordinator 2021-11-18
Familjehemssekreterare 2021-11-20
Timvikarier till hemvården 2021-11-22
Undersköterska, vikariat, 75 % 2021-11-21
Vårdare till LSS-gruppbostad 2021-11-28
Lärare i matematik, NO och teknik 2021-12-03

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

Anhörigcafé

MINIGOLF OCH FIKA 
Vi fikar och spelar minigolf inomhus i Landskrona. Inga 
förkunskaper krävs. Gratis deltagande, anhörigstödet 
bjuder på fikat och minigolfen.

Dag och tid: 18/11 2021 kl. 1330 - ca. 1600 
Plats: Puls arena, Varggatan 17, Landskrona  
Anmälan: senast den 15/11 2021 – först till kvarn.

Svalövs kommun strävar efter att erbjuda dig som är 
anhörig olika former av stöd och aktiviteter för att du ska 
må bra, få kraft, inspiration och hopp. Stödet är riktat till 
dig som under en kortare eller en längre period vårdar en 
närstående.

Välkommen!

Anna, Anhörigsamordnare
0418-47 54 65  |  anhorig@svalov.se

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

Som god man eller förvaltare hjälper du en annan person  
med  bland  annat  ekonomi,  avtal  och  myndighetskontakter. 
Du ska se till att den du hjälper får den vård och  tillsyn  
som  denne  behöver och alltid verka för  huvudmannens 
bästa och ta tillvara dennes intressen.

På www.svalov.se/godman kan du läsa mer om upp-
draget. Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare 
lämnar du in en intresseanmälan via vår e-tjänst eservice.
svalov.se/OF109.

Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Rikspolis-
styrelsens belastningsregister, kronofogdens register och 
socialtjänstens register. Uppdraget är arvoderat och utbild-
ning i redovisning samt handbok erbjuds.

Informationsträff
Är du intresserad av att komma och fika och få veta mer 
om vad det innebär att vara god man,  så är du välkommen 
på informationsträff den 30 november kl. 14.30-15.30 i 
kommunhuset i Svalöv, Herrevadsgatan 10.

Anmälan: du anmäler dig till 
overformyndare@svalov.se. Ange i anmälan önskemål 
om specialkost eller om du föredrar att delta på distans.

Kontakta gärna överförmyndarkansliet om du har frågor: 
Telefon: 0418-47 54 70, vardagar kl. 10.00-11.30.
E-post: overformyndare@svalov.se

Urban Johansson - god man
Urban är 73 år och pensionär. Han har bott i Svalöv 
i 12 år, men har sitt ursprung i Värmland. Urban har 
ett förflutet som ICA-handlare i 36 år men är idag 
pensionär och har uppdrag som god man för sex 
personer, både äldre och yngre, i Svalövs kommun.

Varför engagerade du dig som god man? 
- 2015 när alla flyktingarna kom så engagerade jag 
mig eftersom att det fanns stort behov av gode män. 
Man känner att man kan göra en insats

Vad gör du som god man för din huvudman? 
- Jag ska se till så att de har det bra samt bevaka 
deras intresse. Jag besöker dem cirka en till två 
gånger i månaden och är det något som behövs 
göras så tar jag den kontakt som behövs, till 
exempel om det gäller frågor som rör hemvården 
eller liknande. Det stora är annars att handha 
ekonomin och betala huvudmannens räkningar.

Hur mycket tid lägger du på uppdraget? 
- Det varierar över tid men i genomsnitt tre timmar 
i månaden per huvudman. Men som sagt det kan 
vara väldigt olika.

Utgår det ersättning? 
- Ja, det gör det men man tar inte uppdrag för 
inkomstens skull.

Varför tycker du att fler personer borde ta på sig 
uppdraget som god man? 
- Det finns många som behöver en god man, 
speciellt äldre. Det ger väldigt mycket, tycker jag, 
och det är ju en samhällsinsats. Man det är viktigt att 
man känner för uppdraget och sedan är det för oss 
pensionärer, som är pigga, en trevlig sysselsättning.  

Vad krävs av mig som person för att ta ett 
uppdrag? 
- Man ska vara allmänt intresserad och medveten 
av hur samhället fungerar i stort och vart man ska 
vända sig när individen man representerar behöver 
hjälp. Man bör också vara medveten om hur en 
ekonomi sköts på ett bra sätt.

God man – vill du hjälpa en medmänniska?

Bibliotek för alla tider
Från och med 15 november 2021 och till 
och med hela 2022 kommer våra fyra 
närbibliotek att ha öppet fyra dagar i 
veckan.

Utökat öppethållande
Närbiblioteken i Billeberga, Kågeröd, Röstånga och 
Teckomatorp kommer att ha öppet två dagar extra i 
veckan, kl 15.30-18.30, utöver de två dagarna som 
de redan har öppet.

Om projektet
Projektet Bibliotek för alla tider genomförs med stöd 
från Kulturrådets Stärkta bibliotek. Projektet syftar 
till ökad tillgänglighet och förbättrad service. Inom 
kort kommer de fyra närbiblioteken också att få 
utlåningsautomater.

Öppettiderna fr o m 15 november

Billeberga
Måndag 15.30-18.30
Tisdag 10-13, 14-18.30
Torsdag 15.30-18.30
Fredag 10-13, 14-16.30
Kågeröd
Måndag 15.30-18.30
Tisdag 10-13, 14-18.30
Torsdag 15.30-18.30
Fredag 10-13, 14-16.30

Teckomatorp
Måndag 10-13, 14-18.30
Tisdag 15.30-18.30
Onsdag 15.30-18.30
Torsdag 10-13, 14-16.30
Röstånga
Måndag 10-13, 14-16.30
Tisdag 15.30-18.30
Onsdag 15.30-18.30
Torsdag 10-13, 14-18.30
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