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Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Invigningsfest

God Jul & Gott Nytt År
önskar Svalövs kommun

Vi som arbetar i Svalövs kommun vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Vi vill också passa på att informera om våra förändrade öppettider i kommunhuset.
Öppettider under Jul-, Nyårs- och Trettonhelgen
Receptionen - kommunhuset
Måndag 23 december – öppet 8.00-12.00
Julafton 24 december - stängt
Juldagen 25 december - stängt
Annandag jul 26 december - stängt
Fredag 27 december - öppet 8.00-12.00

Måndag 30 december – öppet 8.00-12.00
Nyårsafton 31 december - stängt
Nyårsdagen 1 januari - stängt
Torsdag 2 januari – öppet 8.00-16.30
Fredag 3 januari – öppet 8.00-16.30
Måndag 6 januari – stängt

på Svalövs bibliotek
När vårt ﬁna nyrenoverade bibliotek öppnar
igen vill vi ﬁra med en magisk invigning.
När: 3 januari kl 13.00-17.00
Var: Svalövs bibliotek
Program:
13.00 Bandklippning
14.00 Show med trollkarlen och entertainern Tobias
Chilli, känd från Talang
Det blir även ansiktsmålning, ballongﬁgurer och popcorn. Kom och ﬁra med oss!
Välkommen!

Ny arbetsmodell för hemtjänsten
Med starten av det nya året 2020 kommer hemtjänsten i Svalövs Kommun börja arbeta enligt en
ny modell. Den nya arbetsmodellen är ett redskap
för att säkra kvaliteten på omsorgen och samtidigt
trygga personalens arbetsmiljö.
Det handlar om att skapa ett mer rättvist system för hemtjänsten som ger goda förutsättningar för en hållbar hemtjänst för både brukare och personal.
Det nya är att brukare framledes kommer att få ett beslut om
insatser som är kopplat till ett timintervall. Brukare och hemvård planerar sedan tillsammans in när och hur insatserna
ska ges för att tillgodose behoven.
Detta ger ökad frihet till både hemvårdspersonalen och
brukarna att bestämma när insatserna ska utföras. På så
sätt vill hemtjänsten trygga brukarens delaktighet och möjlighet att själv påverka sin livssituation, från biståndsbeslut
till utförandet.
Arbetsmodellen är sammankopplad med en ersättnings-

Dags att söka
stipendier

Stiftelsen August Christerssons stipendiefond
lämnar stipendier åt skötsamma, ﬂitiga och begåvade
ungdomar vid folkhögskola eller lantmannaskola samt
för av staten eller landstinget övervakade hushålls-,
lantbruks-, mejeri- och trädgårdsskolor. Sökanden skall
vara folkbokförd inom Svalövs kommun, företrädesvis i
Norrvidinge, men även sökande som varit tvungen att
folkbokföra sig på annan ort på grund av studierna, kan
komma ifråga.
Ansökan sänds till stiftelser@svalov.se eller postas
till Stiftelsen August Christerssons stipendiefond, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv och ska vara inkommen
senast den 31 december 2019.
Bifoga studieintyg eller annat som styrker din studieplats samt personbevis. Inga formella krav i övrigt ställs
på ansökan men den ska innehålla nödvändiga kontaktuppgifter. Personbevis beställer du från Skatteverket.

modell där nivåerna anger en schablonersättning som utbetalas till hemtjänsten för att tillgodose brukarens behov.
Ersättningen baseras fortfarande på utförd tid men med
viss ﬂexibilitet. Nivåsystemet innebär att hemtjänsten får en
högre ersättning för brukare med många insatser och det
innebär också att ersättningen till hemtjänsten inte minskar
vid mindre variationer i utförartid. Tanken är att modellen ska
skapa trygghet för såväl brukare som för verksamheten och
grundar sig på de framgångsfaktorer som forskaren Ingela
Målqvist lyft fram i sin forskning om ersättningsmodell till en
hållbar hemtjänst.
I samband med införandet kommer även nya avgifter börja
gälla. Svalövs avgifter för hemtjänstinsatser har tidigare legat osedvanligt lågt, 23 kr per timme för omvårdnadsinsatser
jämfört med ett genomsnitt på 250 kr per timme i närliggande
kommuner. Genom avgiftsjusteringen kommer Svalövs kommuns avgifter ligga i nivå med andra kommuners avgifter.
I dagarna har ett brev om den nya arbetsmodellen skickats
ut till berörda brukare.
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Hämta din egen fettratt

Nu är det jul igen och med julen blir det mycket
matlagning. Det är viktigt att inte hälla ut fett och
olja i diskhon. Fettet orsakar fettproppar som leder
till stopp och i värsta fall översvämning. Det lockar
även till sig råttor till avloppsledningarna.
Var ska man då slänga matfettet? Ett bra tips är att hälla
gammal matolja i en plastﬂaska med kork och lägga den i
restavfallet. Här kan NSVA:s fettratt vara till god hjälp. Vår
fettratt är en tratt med lock som går att skruva fast på en PETﬂaska. När du har friterat eller stekt färdigt, så häller du fettet
i ﬂaskan och stänger igen locket. När ﬂaskan sedan är full
så slänger du den i restavfallet. Fettratten återanvänder du.
NSVA:s fettratt går att
hämta gratis på NSVA:s huvudkontor i Helsingborg, Rönnowsgatan 12. Just nu ﬁnns
de även i kommunhusets reception. Antalet fettrattar är
begränsat, först till kvarn gäl- Foto: NSVA
ler.
Läs gärna mer på NSVA:s hemsida, www.nsva.se
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Sista ansökningsdag

Sjuksköterska
Undersköterska, Hemvården
Transportör och Parktekniker
Växtodlingslärare till Naturbruksprogrammet – lantbruk
Timvikarier till Hemvården
Personlig assistent
Vi söker ledsagare, kontaktpersoner, avlösare

2019-12-22
2019-12-29
2019-12-31
2019-12-31
2020-01-10
2020-01-12
2020-02-29

Du hittar och söker lediga jobb på
www.offentligajobb.se
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