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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Årets kulturpristagare och 
kulturstipendiat utsedda

Uppföljning av
Medborgarlöftet 2019
Varje år undertecknar Polisen och Svalövs 
kommun ett medborgarlöfte. Ambitionen är att 
öka tryggheten och minska brotten i Svalövs 
kommun. Löftet är också en del i det gemen-
samma strategiska och långsiktiga brottsföre-
byggande arbetet.
I årets medborgarlöfte har Polisen och kommunen kom-
mit överens om att rikta åtgärder mot trafi kproblematiken 
och tryggheten på off entliga ytor. Dessutom har ungdo-
mar i riskzonen för kriminalitet och asocialt beteende, 
enligt särskild samverkansöverenskommelse 2017-2019, 
prioriterats som målgrupp för insatser.
Under året har följande aktiviteter och åtgärder vid-
tagits enligt löfte och överenskommelse:

Trafi kåtgärder 
� Fram till den 11 oktober har 470 ordningsböter skrivits 
ut i kommunen. 
� Fyra mättillfällen med mobil automatisk trafi kövervak-
ningskamera har resulterat i 74 rapporter, vilka ingår i de 
redovisade 470, av 624 passerade fordon.
� Sex A-traktorer har rapporterats och/eller tvingats till 
ombesiktning.
� Utifrån cirka 35 trafi kklagomål, som Polisen registre-
rat, har 16 riktade mindre kontroller gjorts av Polisens in-
gripandeverksamhet.

Trygghet på off entliga platser
� Så kallade hot-spots (aktuella geografi ska platser för 
ordningsstörningar och brott) hålls uppdaterade i särskilt 
system hos Polisen för att kunna utföra punktinsatser 
och allmän övervakning i daglig löpande verksamhet.
� Arbetet med så kallade trygghetsvandringar har inte 
kommit igång, men i arbetet med kommande överens-
kommelse mellan Polis och kommun tydliggörs denna 
ambition, varför förhoppningen är att arbetssättet som 
särskild aktivitet kommer igång under 2020.

Ungdomar i riskzon
� Socialtjänsten har under året prioriterat att, främst på 
individnivå, arbeta med utsatta fl ickor och pojkar som 
uppvisat ett avvikande beteende. Polis och socialtjänst 
har gjort bedömningen att något uppsökande arbete 
inom kommunen inte varit aktuellt gentemot gruppen 
ungdomar, då någon tydlig social problematik inte upp-
märksammats som möjlig att agera utifrån.
� Nattvandrarna har fortsatt sin förebyggande verksam-
het i Svalövs tätort.
� Polisen har, genom områdespoliser från Lokalpolisom-
råde Klippan, genomfört information till Linåkerskolans 
elever i årskurs 8. Avsikten var bland annat att förklara
och diskutera konsekvenserna av straff myndighets-
åldern 15 år.
� Polisiära narkotikainsatser har genomförts, riktade ut-
ifrån underrättelser i syfte att upptäcka nya unga brukare 
i farozonen.

Trygghetsmätning presenteras inom kort
Under hösten har Polisen genomfört en trygghetsmät-
ning, vilken kommunen medfi nansierat för att, likt före-
gående år, kunna mäta sex delområden inom kommu-
nen. Trygghetsmätningen har sammanställts och kom-
mer inom kort att presenteras för Polis och kommun.

Här kan du läsa mer om medborgarlöftet:
www.svalov.se/medborgarlöfte2019 

Svalövs kommuns kulturpris delas årligen ut som 
belöning för värdefulla och förtjänstfulla insatser 
som berikar och stimulerar verksamheter på kul-
turens och folkbildningens områden. Även kom-
munens kulturstipendium delas ut årligen för att 
stödja fort- och vidareutbildning samt utvecklin-
gen inom kulturens område.

Svalövs kommuns kulturpris 2019 går till
Bo Ingvar Svensson  
Bo Ingvar Svensson får Svalövs kommuns kulturpris 2019 
med motiveringen:
”Lev livet på landsbygden, det är mottot för Bo Ingvar Svens-
sons Landsbygdens hus. Bo Ingvar har utvecklat ett hus-
koncept som harmonierar i Söderåsens kulturmiljö, med hel-
hetssyn på boendet. Bo Ingvar Svensson får Svalövs kom-
muns kulturpris 2019 för sin gärning med att bygga en le-
vande landsbygd i samklang med kultur och natur.” 

Priset utgörs av ett konstverk ur den årliga samlingsutställ-
ningen med Svalövskonstnärer.

Svalövs kommuns kulturstipendium 2019 går till
Ida On
Ida On kommer från Svalöv och är numera bosatt i Göte-
borg, där hon studerar vid Balettakademien för att bli musi-
kalartist. Ida har varit elev på Kulturskolan i Svalöv 2004-
2014, där hon medverkat i olika orkestrar och ensembler. 
Hon har tidigare fått kulturstipendiet 2012. 

Ida får Svalövs kommuns kulturstipendium 2019 för att be-
tala för utbildningen på musikallinjen vid Balettakademien i 
Göteborg, där hon kommer att ta examen 2020. Ida kommer 
att redovisa sitt stipendium för Bildningsnämnden senast 
den 31 augusti 2020. Kulturstipendiet är på 20.000 kronor.

Stort grattis till utmärkelserna! 

Den offi  ciella utdelningen av kulturpriset och kulturstipendiet 
sker den 16 december i samband med  kommunfullmäktige-
sammanträdet.
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Vi rustar upp 
Svalövs bibliotek 
Den 18 november stänger Svalövs bibliotek för 
renovering. Vi öppnar igen med en magisk in-
vigning den 3 januari 2020.

Biblioteken i Billeberga, Kågeröd och Röstånga är 
öppna som vanligt, medan Teckomatorps bibliotek har 
öppet fyra dagar i veckan under denna period.

Böcker reserverade till Svalöv hamnar i Teckomatorp, 
men kan om så önskas skickas till annat bibliotek.

Passa gärna på att låna innan stängningen! Böcker 
kan sedan som vanligt återlämnas i bokinkastet utanför 
Svalövs bibliotek.

Bibliotekets dagstidningar fi nns under perioden att 
läsa vid restaurangen på Fridhems folkhögskola (ingång 
från huvudentrén). Deras öppettider är måndag-fredag 
kl 9-16 (avvikande öppettider och stängning kan före-
komma vid jul).

Skånetrafi ken får 
nya biljettautomater
Snart börjar Skånetrafi ken utrullningen av de nya 
biljettautomaterna. Arbetet börjar vecka 43 och to-
talt ska över 200 automater sättas ut. Allt ska vara 
klart våren 2020.
Från och med vecka 43 kommer automaterna att bytas ut 
på stationerna runt om i Skåne. Arbetet börjar med de större 
stationerna där det är fl est som reser så som Malmö C, Tri-
angeln, Hyllie, Lund C och Helsingborg. Därefter fortsätter 
man med de minsta stationerna. Under arbetets gång kan 
det fi nnas både gamla och nya automater på vissa stationer. 
Skånetrafi ken informerar genom anslag och dekaler på plats. 
De nya automaterna aktiveras tidigast i vecka 45. Först då är 
de klara att använda.

Läs mer på: www.skanetrafi ken.se/nyabiljettautomater 

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel             Sista ansökningsdag
� Kvällspersonal till Svalöfs gymnasiums   2019-11-03
   internat
� Stödpedagog sökes till              2019-11-05
   LSS-gruppbostad
� Arbetskonsulent för individuellt        2019-11-10
   utfl yttad daglig verksamhet

� Aktivitetsledare på daglig verksamhet    2019-11-10
� Personal till nattomsorg/omsorg        2019-11-10
   obekväm arbetstid
� Produktionsledare kock         2019-11-15
� Grundskollärare till Billeshögsskolan       2019-11-17
� Stödpedagog          2019-11-17
� Lärare Ma/NO/Teknik till åk 7-9        2019-11-23

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