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Kunskapsresultat
över riksgenomsnittet

Skånetrafi ken får 
nytt biljettsystem
Som ni säkert redan vet börjar vi närma oss den dag, 
den 14 december 2019, då Jojo-kortet inte längre kom-
mer att gälla. Då säger vi hej då både till Jojo-kortet och 
den gamla appen Reseplaneraren. I stället kommer du 
att kunna betala din resa i appen, i en biljettmaskin, med 
Skånetrafi kens kort eller med kreditkort i bussen. Något 
av det allra bästa med förändringen är att samma resa 
alltid kostar det samma oavsett hur du väljer att betala. 
Du behöver alltså inte grubbla på om du kunnat få resan 
billigare på annat sätt.

Du kan läsa allt om det nya biljettsystemet på:
www.skanetrafi ken.se

Skånetrafi ken kommer att gå ut med ett adresserat ut-
skick till alla hushåll och de kommer även att ha en om-
fattande kampanj i media inför ändringarna. Även här i 
Lokaltidningen och på kommunens hemsida publiceras 
ytterligare information framöver.    

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel             Sista ansökningsdag
� Undersköterska   2019-10-27
� Sjuksköterska   2019-10-27
� Idrottslärare, åk F-6 i Röstånga 2019-10-27
� Personlig assistent  2019-10-31
� Timvikarie vård och omsorg, LSS 2019-10-31
� Undersköterska, natt  2019-10-31
� Lärare primärt i svenska &  2019-10-31
   svenska som andraspråk åk 7-9 
� Specialpedagog   2019-11-01 
� Produktionsledare kock  2019-11-15
� Stödpedagog   2019-11-17
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Välkommen till kommunfullmäktiges samman-
träde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den 
28 oktober 2019, kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
� Lokalanskaff ning avseende särskilt boende, trygghets-
boende och administrationslokaler (Lantlyckan)
� Efterutdelning 2019, AB SvalövsLokaler och AB 
SvalövsBostäder
� Förslag till reviderade bestämmelser om närvarorätt för 
förtroendevald (insynsplatser) 
Föredragningslistan med samtliga handlingar fi nns att 
läsa på kommunens webbplats www.svalov.se, ”Hand-
lingar, kallelser och protokoll”. Handlingarna fi nns också 
att hämta i kommunhusets reception.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ann Pettersson (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

”Totalt gick drygt 112 000 elever ut årskurs 9 i 
våras. 84,3 procent av eleverna var behöriga till 
ett nationellt program i gymnasieskolan”, skriver 
Skolverket. 

På Linåkerskolan i Svalövs kommun blev 86,7 procent be-
höriga till nationellt program på gymnasiet läsåret 18/19. 
Det gör att resultaten i Svalövs kommun nu alltså ligger över 
rikssnittet. Sett över en tioårsperiod har det bara inträff at en 
gång tidigare.

Positiva tendenser
Bara året innan låg kunskapsresultaten i Svalöv cirka 6 pro-
centenheter under genomsnittet i riket. 

De senaste två åren kan vi ändå uppvisa tydligt positiva 
utvecklingstendenser, säger utbildningschef Hans Dahlqvist. 

Läsåret 16/17 var behörigheten till gymnasiet nere på 72,8 

procent. Läsåret 17/18 ökade andelen behöriga till 78,5 pro-
cent och i våras blev alltså 86,7 procent  av Linåkerskolans 
elever behöriga till gymnasiet. På två år har Linåkerskolan 
ökat andelen gymnasiebehöriga med närmare 14 procent-
enheter. 

– Även om vi ska vara stolta och glada över utveckligen, 
ska vi också vara försiktiga med att tolka uppgången. Vi 
har i nuläget bara ett års starka resultat att luta oss emot. 
Men några viktiga saker har vi gjort som påverkat resultat-
utvecklingen. Vi har pekat ut en tydlig gemensam riktning 
och identifi erat några gemensamma utvecklingsprocesser, 
som vi tror mycket på. Framför allt har vi börjat prata om 
måluppfyllelse på ett annat sätt än tidigare och vågat uttala 
att vi ska höga ambitioner. Vi har ökat pressen på oss själva. 
Men bryter man ner det, är det ändå alltid så att det vikti-
gaste för måluppfyllelsen är de möten och de sammanhang 
som våra elever och pedagoger skapar tillsammans, säger 
utbildningschef Hans Dahlqvist.

BT Kemi Efterbehandling bjuder in till:

Informationsmöte 
för allmänheten
Tisdagen den 12 november klockan 18.30-
20.00  på Torgskolan, Skolgatan 1b i Teckoma-
torp

Geoserve informerar och svarar på frågor om den teknik 
och metod som de föreslagit för saneringen av det söd-
ra området. Därtill information från projektledningen om 
projektet och tidplanen för det fortsatta arbetet.
Vi bjuder på fi ka!

Välkommen!

Styrelsen för 
BT Kemi Efterbehandling

Anhörigcafé
Fika med en arbetsterapeut!  

När: 7 november kl 14.00-16.00
Var: Åsgården, Tycho Brahesg. 70, Kågeröd
Entré: gratis
Anmälan: senast den 4 november till anhörigsam-
ordnaren, tel 0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se

Har du eller den du vårdar 
svårigheter efter en skada, 
operation eller sjukdom att
klara sin vardag? Kom och
fi ka med kommunens ar-
betsterapeut för att höra 
vad de kan vara behjälp-
liga med. 

Anhörigstödet bjuder på 
fi ka.

Välkommen! 

Fredagscafé
på Solgården

Kom och njut av underhållning och fi ka!

När: fredag 1 november kl 14.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: Kaff e och kaka 40  kronor
Sång och musik med Nilsson Famely. 

Välkommen! 

Henrik Ekman, vd på 
Geoserve, medverkar 

under mötet för att infor-
mera och svara på frågor 

om teknik- och metodval 
för saneringen av det 

södra området.

Linåkerskolan.  


