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Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Inbjudan till Senior
Sport School i Svalöv

Förbättringsresa
mot ökad tillgänglighet
Nu påbörjas en långsiktig förbättringsresa
för ökad tillgänglighet och service till våra
medborgare. Pandemin har påverkat oss alla
under lång tid och hög personalfrånvaro har
fått konsekvenser för tillgängligheten inom
kommunens servicefunktioner.
- Pandemin har påverkat oss alla och inte
minst tillgängligheten, bland annat till vår
samhällsbyggnadssektor. Samtidigt är det viktigt
för oss i styret att våra servicefunktioner är
nåbara för alla inom rimlig tid. Därför har vi nu
gett förvaltningen i uppdrag att på kort och lång
sikt påbörja en förbättringsresa för att öka sin
tillgänglighet och service, säger Teddy Nilsson (SD),
kommunstyrelsens ordförande.

Lätt att göra rätt med Svalövs
e-tjänst för bygglovsansökan
Nu blir det ännu enklare för dig som invånare att
söka bygglov i Svalövs kommun.
Hanteringen blir helt digital och du som söker
får en ökad insyn i dina pågående ärenden. Där
kan du även följa dina pågående ärenden, lämna
kompletteringar, begära start- och slutbesked och ta
del av beslut.
Våra e-tjänster hittar du under rubrik ”Bo, bygg och
miljö” i kommunens e-tjänstportal: eservice.svalov.se

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Sista ansökningsdatum

Ledsagare
2022-02-14
Visstidsanställd undersköterska hemvården 2022-02-28
Sommarvikarier till LSS verksamheter
2022-03-31
Sommarvikarier till vård och omsorg
2022-06-121
Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Nu startar arbetet med att utveckla service,
bemötande och tillgänglighet i hela förvaltningen.
På kort sikt genomförs åtgärder inom samhällsbyggnad som bland annat innebär utökade
telefontider gällande bygglov och införandet av
telefontider för övergripande samhällsbyggnadsoch exploateringsfrågor.
- Vi ser fram emot uppdraget att ytterligare
förbättra service och tillgänglighet, allt för att våra
kommunmedborgare ska uppleva att de får den
kontakt de önskar och svar på sina frågor, säger
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef.

Är du 60+ och vill vara med på ett hälsoäventyr
där du får komma ut, röra lite på dig och knyta
kontakter?
Då är du välkommen att delta i Senior Sport School
i Svalöv. Här får du prova på olika aktiviteter som Senior
Power styrketräning, tematräffar med fokus på hälsa,
kost och få utbildning i hjärt- och lungräddning. Du får
också prova på olika idrotter och ta del av intressanta
föreläsningar.
• Senior Sport School pågår i 12 veckor och vi träffas
två gånger i veckan. Träffarna är oftast på förmiddagar
kl 10.00 - 12.00 (avvikelser finns).
• Måndagar - föreläsning/tematräff och onsdagar någon
typ av fysisk aktivitet.
• Senior Sport School startar den 28 februari 2022 och
kostar 300 kronor per person.
• Skolan är öppen för dig som är bosatt i Svalövs
kommun.
• Sista dag för anmälan är: 16 februari begränsat antal
platser, först till kvarn gäller.
• Innehållet i senior sport school följer rådande
rekommendationer gällande Covid 19 och kan ändras
med kort varsel.
Välkommen med din anmälan till:
E-post: helen.gustavsson@rfsisu.se.
Telefon: 010-476 57 14

Dags att nominera till
Årets Företagare 2021

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Sofi Andersson Lantz, RF-SISU Skåne
E-post: sofi.andersson@rfsisu.se.
Telefon: 010- 476 57 67
Mer information finns på:
www.seniorsportschool.se.

Nu kan du nominera Årets Företagare & Årets
Unga Företagare i Svalövs kommun 2021.
Årets Företagare delas ut till en företagare som
utfört en prestation i sin kommun och som genom
sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra
företagare. Alla branscher kan premieras samt
företagande inom olika tjänstesektorer.
Årets Unga Företagare är vårt prestigefyllda pris
för unga entreprenörer.
Varje år prisar Företagarna en ung företagare som
uppnått något extra med sitt företagande.

Kulturvåren 2022

Hur blir man Årets Unga Företagare?
För att delta måste du vara under 35 år och driva Är du sugen på att hitta på något kul under våren? I
minst ett företag. Årets Företagare delas ut på lokal, Kulturvårens program hittar du mängder av tips och
regional och nationell nivå.
idéer på vad du kan ta del av. Här finns allt från pyssel till
föreläsningar och teaterföreställningar att välja mellan.
Hur nominerar jag?
Hitta din favorit!
På www.foretagarna.se/landskrona finns mer
information och lämnar du också din/dina nomi- Hela programmet finns på:
neringar.
www.svalov.se/kulturplatssvalov
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