
SVALÖVS KOMMUN 268 80 Svalöv   Besöksadress: Herrevadsgatan 10   Telefon: 0418- 47 50 00   Fax: 0418- 47 50 26   E-post: info@svalov.se   Webb: www.svalov.se
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 Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
Personlig assistent 2021-10-31
Vårdare Majorsgatans gruppbostad 2021-10-31
Barnsekreterare 2021-11-05
Stödpedagog till LSS-gruppbostad 2021-11-07
Undersköterska till hemvården Team Kågeröd 2021-11-07
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

Folkomröstning i 
Svalövs kommun
Söndagen den 12 december 2021 är det 
folkomröstning i Svalövs kommun gällande 
förändrad bolagsstyrning. Om du har rösträtt i 
folkomröstningen får du ett röstkort skickat till 
din folkbokföringsadress i slutet på november. 
Vilken vallokal du ska rösta i framgår av ditt 
röstkort.

Du kan förtidsrösta 2-10 december  
på någon av följande platser:

• Fullmäktigesalen i kommunhuset, Herrevadsgatan 10 i Svalöv
• Församlingshemmet, Skolgatan 1 B i Teckomatorp
• Scoutstugan, Prästvägen 1 i Billeberga
• Dumlestugan, Bygatan 2 i Kågeröd
• Turistbyrån, Nackarpsdalsvägen 4 i Röstånga

Exakta datum och öppettider för varje lokal framgår av ditt röstkort. 

Rösta med ambulerande röstmottagare
Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning 
inte kan ta dig till en röstningslokal så kan du rösta med en 
ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning 
betyder att två röstmottagare kommer till ditt hem eller en 
annan överenskommen plats.
Du bokar ambulerande röstmottagare genom att kontakta 
kommunen på 0418-47 53 13. 

Förtidsbokning ska ske senast klockan 12.00 dagen innan du 
önskar rösta.
Följande dagar erbjuds de väljare som önskar
boka ambulerande röstmottagare:
Fredagen den 3 december, kl. 10.00-12.00
Måndagen den 6 december, kl. 10.00-12.00
Söndagen den 12 december, kl. 10.00-16.00

Föreläsningar om 
psykisk ohälsa

Covid-19 restriktioner
Svalövs kommun är mån om att 
folkomröstningen ska kunna genomföras 
så smittskyddssäkert som möjligt och 
följer Folkhälsomyndigheternas råd och 
rekommendationer för att begränsa 
spridningen av covid-19. 

Dessa föreläsningar  
handlar om:
1. Neuropsykiatriska diagnoser

2. Kraftig instabilitet i humöret och mående

3. Självskada och självmordstankar

4. Trauma

5. Ångest och depression

När: 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12 kl. 18.00-19.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Anmälan: till Anhörigstöd Svalöv, 0418-47 54 65  
eller via e-post anhorig@svalov.se
Varmt välkommen! Nu är det höstlov!

Kommunen har precis som vanligt tagit fram 
ett höstlovsprogram, som innehåller en mängd 
olika aktiviteter för alla som är lediga från 
skolan. Det finns allt från pyssel till padel att välja 
mellan. Du hittar hela programmet på hemsidan  
www.svalov.se samt på facebook.

Svalövs kommun 
ger bidrag till 
kulturprogram

Region Skåne i samarbete med 
Anhörigstöd Svalöv och Landskrona 
anordnar 5 föreläsningstillfällen om 
vanligt förekommande symtom vid 
psykisk ohälsa samt hur man som 
anhörig kan bemöta dessa.

Om bidraget
Ett tillfälligt riktat aktivitetsbidrag för 
kulturprogram införs 2021. Bidraget kan 
tilldelas för program som genomförs 
efter ansökan och allra senast 31 
december 2021. Bidraget kan sökas 
senast 30 november 2021 och får 
omfatta högst 4.000 kr per sökt bidrag. 
Totalt finns 18.000 kr avsatta till det 
tillfälliga bidraget. Tilldelning görs 
löpande tills pengarna är slut.

Vem kan söka?
Bidraget kan sökas av 
studieförbund, kulturföreningar och 
hembygdsföreningar för kulturprogram 
som genomförs i Svalövs kommun.

Hur söks bidraget?
Bidraget söks via en länk på 
www.svalov.se/kulturplatssvalov  
Till ansökan ska en fil bifogas med 
programmets beskrivning och budget.

Bildningsnämnden beslutade 
den 12 oktober att åter- 
stående medel budgeterade 
till aktivitetsbidrag till studie- 
förbunden 2021, som ej sökts 
eller tilldelats, ska användas 
till ett riktat aktivitetsbidrag 
för kulturprogram.

Svalövs kommun har installerat mosquito 
buzzers på Lunnaskolans skolgård i 
Kågeröd.
Det är ljudskrämmor med högfrekvent ljud som bara 
unga personer upp till 25 år kan höra. Syftet är att 
förhindra den ökade skadegörelsen, anlagda bränder 
och annan oönskad aktivitet på platsen utanför skoltid. 

Denna brottsförebyggande åtgärd ska fungera som ett 
komplement till andra åtgärder på skolgården för att 
stävja problemen som har ökat under det senaste året. 


