Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Förtidsrösta i valet
till Europaparlamentet
Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet i Bryssel de kommande fem åren. Vilken
vallokal du ska rösta i framgår av ditt röstkort som
kommer i din brevlåda i början av maj.

Från perioden den 8 maj till den 26 maj är det möjligt att
förtidsrösta i någon del av kommunen.
För att förtidsrösta behöver du ha med dig giltig id-handling
och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta
någon annan person intyga din identitet. Den person som
intygar måste då visa en id-handling. Om du skulle ha glömt
ditt röstkort hemma, kan ett dubblettröstkort skrivas ut av
röstmottagarna i de ﬂesta röstningslokaler.

Här kan du förtidsrösta i Svalös kommun

Förtidsröstningen äger rum mellan 8 maj och 26 maj.

I veckan som gick skickades en informationsfolder ut till hemvårdens matgäster och brukare som ska delta i en pilotstudie gällande kylda
måltider.
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Lediga jobb
i Svalövs kommun
Just nu söker vi 100 sommarvikarier inom vård
och omsorg och LSS!
Är du intresserad av att arbeta hos oss i sommar?
Läs mer om tjänsterna och hur du ansöker på:
www.svalov.se/jobba hos oss

Sommarvikarier till Vård och Omsorg
Sommarvikarier till LSS och
personlig assistans
■ Timvikarier inom vård och omsorg
och LSS
■
■

Vi söker även:
Svalöfs gymnasium behöver en
ny fastighetsskötare
■ Sjuksköterska – dag
■ Sjuksköterska – natt
■
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Under maj månad kommer en pilotstudie att genomföras gällande matdistribution av kylda måltider, så kallad ”Cook and Chill”, till några av kommunens brukare av
hemvård i Svalös tätort. Det är kommunens egen måltidsservice som står för tillagningen av måltiderna.
Maten är som tidigare lagad från grunden men skillnaden är nu att efter tillagning så kyls måltiden ner och
förpackas kall i matlådor, som sedan levereras hem till
brukaren ett par dagar i veckan. Detta gör att brukaren
själv kan bestämma när måltiden ska värmas och ätas.
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Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.oﬀentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv
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Större utbud och ökad valfrihet
Brukaren som deltar i pilotstudien kommer att erbjudas
en matsedel med ett större utbud och en ökad valfrihet
gällande val av maträtter. Matsedeln kommer att erbjuda
klassisk husmanskost, kött- och ﬁskrätter, soppor och
vegetariska alternativ, men även lite gott efter maten.
Efter avslutad pilotstudie kommer en utvärdering att
sammanställas där de medverkande får ge sitt betyg för
tjänsten.

■

Nu är det dags att
nominera Svalövsambassadör 2019

Pilotstudien återrapporteras i september
Pilotstudien genomförs som en del av den utredning som
politiken i Svalövs kommun gett verksamheten. Uppdrag
är att utreda möjligheter och konsekvenser av att införa
en ny metod för matdistribution till brukare inom hemvården. Bakgrunden till utredningen är att matdistributionen
inom hemvården har haft betydande utmaningar att leverera varm mat till hemvårdens brukare på ett rationellt
och eﬀektiv sätt under en längre tid. Utredningen samt
resultatet av pilotstudien ska återrapporteras till kommunstyrelsen i september 2019.

Hjälps oss med förslag på kandidater
Svalövsambassadör 2019
Utmärkelsen delas ut i samband med Svalövsmässan vartannat år och på kommunfullmäktige vartannat år. I år kommer utmärkelsen att delas ut i samband med Svalövsmässan
i september.
Kriterier för att nomineras
De som kan nomineras är personer eller föreningar som
på olika sätt i eller utanför kommunen, lyfter fram Svalövs
kommun på ett positivt sätt, sprider ett positivt budskap om
Svalöv eller gjort en god gärning alternativt ett gott arbete.
För att kunna utnämnas ska man vara boende eller verksam
i kommunen under det aktuella året. Anställd i kommunen
kan också utses.
Vem kan nominera?
Som kommuninvånare kan du nominera och ditt förslag ska
innehålla en motivering till varför den nominerade är en bra
ambassadör. Det går inte att nominera anonymt. Förslagen
på pristagare samordnas sedan av Svalövs kommun.
Mejla ditt förslag till: gisela.christensson@svalov.se
senast den 30 april.

Fredagscafé
på Solgården

När: 19 april kl.14.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: Kaﬀe och kaka 35 kronor
Sång och musik med Ronnie
Välkommen!
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