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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

 
 Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Behörig fordonslärare 2022-01-28 
Processledare för samordning och  
stöd av sysselsättningsplatser 2022-01-31
Timvikarie till hemvården 2022-01-31
Timvikarier till äldreboende 2022-01-31
Kvalitetsutvecklare Social sektor 2022-02-04
Ledsagare 2022-02-14
Visstidsanställd undersköterska hemvården 2022-02-28
Sommarvikarier till LSS verksamheter 2022-03-31

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

Kommunfullmäktige sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde 
i kommunhuset, Svalöv, måndagen den 31 januari 
2022, kl. 18.30. 

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:

• Svalövs kommuns Energi- och klimatplan 2021-2030

• Parkeringsriktlinjer för cykel och bil i Svalövs kommun

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare 
ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning 
i beaktande och inte närvara vid sammanträdet vid 
uppvisande av sjukdomssymptom.

Fullmäktiges sammanträden spelas in och det finns 
möjlighet att ta del av information och debatt via 
kommunens webbplats www.svalov.se.

I kommunhusets reception finns kallelse och 
protokollsutkast att hämta. 

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges ordförande

Kulturvårens program är klart!
Nu är det efterlängtade kulturprogrammet  klart. Du som 
är kulturintresserad kan ta del av en mängd olika 
aktiviteter. Det finns allt från pyssel till föreläsningar och 
teaterföreställningar att välja mellan. Hitta din egen favorit 
i Kulturvårens program.

Du hittar hela programmet på kommunens hemsida: 
www.svalov.se/kulturplatssvalov

Nu öppnar digitala föräldraskapsbekräft- 
elser för ogifta föräldrar.

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att 
bekräfta ert föräldraskap via en enkel e-tjänst på 
Skatteverkets hemsida.

Det innebär att ni som är ogifta, nyblivna föräldrar 
och är folkbokförda i Sverige kan registrera föräldra- 
skapet via er dator eller mobil de första 14 dagarna 
efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla 
gemensam vårdnad i denna e-tjänst.
Läs mer om föräldraskap på kommunens hemsida.

Nytt år, nya barn och nya rutiner!

Viktig information till 
äldre i Svalövs kommun
Vi inom Vård och Omsorg/LSS har fått information 
om att personer som falskt utger sig vara från 
kommunens hemvård vill besöka våra äldre för att ta 
antikroppstest på Covid-19. 

Enligt uppgift ringer personerna den enskilde och 
vill komma och ta prov. Detta är inget som vi inom 
Svalövs kommun gör.

• Hemvården besöker aldrig någon utan att de  
 avtalat om det.
• Hemvårdens personal bär alltid tjänstelegitimation 
 med namn, bild och Svalövs kommuns logotyp.
• Ring polisen 112 om du misstänker att personen 
 som besöker dig inte kommer från Hemvården.

Vid frågor ring ansvarig enhetschef för respektive 
område.

Maria Skåne Nordväst erbjuder rådgivning 
och behandling för dig som inte fyllt 25 och 
har problem med alkohol eller andra droger.

Hos Maria Nordväst kan du få ett samlat stöd av 
familjebehandlare, kurator och psykiatrisjuksköterska.

Du som är anhörig eller närstående till en ung person 
med substansbruk av alkohol eller andra droger kan 
också få råd och stöd.

Maria Nordväst hittar du på Svalegatan 4B 
måndagar kl. 13.00-17.00. 
Ring till mottagningstelefon: 042-406 30 80 eller kom 
på drop in-tid i Helsingborg: Måndag 16.00-19.00.
Plats: Bruksgatan 29, Helsingborg

Du kan också lämna meddelande, så blir du kontaktad. 
Maria Nordväst finns också på 1177.se.

Har du barn som använder alkohol eller andra 
droger på ett problematiskt sätt? Kom till vår 
föräldragrupp.

Är du förälder till en ung person (upp till 25 år) med 
missbruksproblem? Då är du välkommen till vår 
föräldragrupp. Här får du dela tankar och erfarenheter 
med andra i samma situation – oavsett hur din 
ungdom har det just nu. Vi träffas vid åtta tillfällen på 
kvällstid, fika ingår.

Plats: Bruksgatan 29, Helsingborg

Maria Skåne Nordväst mottagning
för unga finns nu i Svalöv


