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Lediga jobb 
i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
· Arbetsterapeut 2020-05-31
· Förskollärare till Garvarens förskola 2020-05-31
· Förskollärare till Torpets förskola 2020-05-31
· Lärare i matematik, NO och teknik 2020-05-31

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

Nedskräpning är ett stort problem. Skräp kastas både 
på marken och i gatubrunnarna. När det regnar sköljs 
skräpet ner i dagvattensystemet och rinner orenat ut 
i närliggande vattendrag. Till sist hamnar det i havet.

Skräp skadar
I naturen skadar skräpet växter och djur.  Sjöfåglar och 
andra marina djur trasslar in sig i plasten eller misstar den 
för mat. Plast blir också till mikroplast när den hamnar i 
naturen och kan tränga in i de marina djurens celler och 
vävnader.
 Även vi människor påverkas. Skräpet rinner ut i vatten 
som vi ska göra dricksvatten av, på marker där våra barn 
leker eller på badplatsen där vi badar.

1 miljard fimpar slängs varje år
Cigaretter och snus är det vanligaste skräpet i tätorter. 
Varje år slängs 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige 

enligt en undersökning som Håll Sverige Rent har gjort. 
Fimpen innehåller ämnen som är skadliga för naturen, 
bland annat kadmium och plast.

Släng skräpet i soptunnan
Släng skräpet i soptunnan istället. Tänk också på att inte 
tvätta bilen, sopkärlet, skottkärran och låta smutsvattnet 
rinna ner i gatubrunnen. Speciellt viktigt är detta om 
vattnet innehåller kemikalier, målarfärg, betong eller andra 
skadliga ämnen.

Tack för att du tar hand om vårt vatten!

Kasta inte skräp Kasta inte skräp 
i gatubrunnen!i gatubrunnen!

I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste 
nöjd-kund-undersökning Insikt uppvisar Svalövs 
kommun fortsatt bra värden. Det som undersöks 
är kommunens myndighetsservice till gruppen 
företagare.

Kommunens medelvärde ligger fortsatt högt med ett 
medelvärde på 71. I undersökningen definieras värden 
mellan 70-80 som högt och godkänt ligger i spannet 62-69.
 - Jag är glad att vi återigen får ett bra övergripande 
resultat i undersökningen. Särskilt glädjande är det 
att räddningstjänsten, som arbetat systematiskt med 
sitt förbättringsarbete under ett antal år, landat på en 
stabil och fantastiskt hög nivå, säger Joakim Nilsson, 
näringslivsansvarig i Svalövs kommun.
 Enkäten innehåller 40 frågor och den skickas ut till företag 
som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. 
Myndighetsområdena som mäts är brandskydd, bygglov, 
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll 
samt serveringstillstånd.
Inom de olika mätområdena uppvisar kommunen höga 
värden. Högst mätresultat noterar räddningstjänsten med 
värdet 87. Lägst värde noteras inom miljö och hälsoskydd.

- När det gäller miljö och hälsoskydd, som fått ett lägre 
resultat än förra året, har Söderåsens Miljöförbund en ny 
handlingsplan antagen och förhoppningen är att detta ska 

få ett snabbt genomslag hos våra företagare och synas 
redan i nästa års undersökning, säger Joakim Nilsson.
SKR har genomfört undersökningen sedan 2010 och i 
årets mätning deltog 188 kommuner och 17 gemensamma 
förvaltningar/förbund. Läs mer på SKR:s hemsida: 
www.skr.se, sök på företagsklimat 2019. 

Fortsatt bra värde 
i SKR:s senaste 
servicemätning

Detaljplan för Röstånga 1:78 
och del av Röstånga 1:68 
”Odengården” är ute på samråd 
Förslag till detaljplan för Röstånga 1:78 och del av 
Röstånga 1:68 ”Odengården” finns tillgängligt för 
samråd under perioden 2020-06-07 – 2020-06-29. 
 Planområdet, norr om Blinkarpsvägen och Röstånga 
camping, angränsar till den kommunala fastigheten Röstånga 
1:68 både i öster och söder. Området angränsar i väster till 
fastigheterna Blinkarp 1:11 och Blinkarp 1:5. Det angränsar 
även i norr till Blinkarp 1:5. 
 Det primära syftet med planändringen är att skapa 
förutsättningar för pågående verksamhet att utvecklas. 
Även möjlighet till alternativa användningar föreslås såsom: 
centrum (samlingslokal), vård, skola, tillfälligt boende och/eller 
bostad. Del av allmän plats, Odengatan närmast fastigheten, 
överförs till kvartersmark. Ett mindre område inom fastigheten 
reserveras för tekniska anläggningar.
Planen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och 
bygglagen. Planförslaget bedöms inte strida mot gällande 
översiktsplan och inte innebära betydande miljöpåverkan 
enligt 6 kap. Miljöbalken. 
 Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats 
www.svalov.se samt under öppettider på biblioteket i 
Röstånga och kommunhuset i Svalöv under perioden  
2020-06-07 – 2020-06-29. Handlingar kan även beställas 
på Plan & Exploateringsenheten, via kommunens växel på 
telefon 0418-47 50 00. 

Eventuella synpunkter framförs senast den 29 juni 2020 
skriftligen till Plan & exploatering, Svalövs kommun, 268 
80 Svalöv eller via e-post, info@svalov.se. Den som inte 
framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Ny stödlinje för seniorer och 
anhöriga i coronatider
Är du senior och sitter i ofrivillig karantän? Eller är du 
anhörig till någon som du inte får eller kan hälsa på? 
Känner du dig ensam? Längtar du efter att få höra en 
vänlig röst? Behöver du hjälp med att skingra tankarna? 

Myndigheterna uppmanar oss alla, men särskilt de som är 
över 70 år, att stanna hemma och hålla avstånd till andra 
människor för att undvika att bli smittade av virussjukdomen 
Covid-19. Att inte veta när man åter får träffa sina nära 
och kära, eller för den delen när man kan gå och handla i 
mataffären som vanligt igen, kan vara mycket påfrestande. 
Det är inte alls konstigt om man i det rådande läget känner 
sig både ensam, nedstämd och orolig för framtiden. Att ringa 
och prata med en utomstående medmänniska kan minska 
oron och känslan av ensamhet. Därför har Svalövs kommun 
öppnat en särskild stödlinje för dig som är senior eller anhörig 
till någon som är äldre eller som är långvarigt sjuk. Du behöver 
inte vilja något särskilt för att ringa och växla några ord. 
 Att ringa kommunens stödlinje är kostnadsfritt och vi som 
svarar arbetar normalt inom anhörigstödet. Vi har tystnadsplikt 
och du kan välja att vara anonym. Telefonen är bemannad 
helgfria vardagar under kontorstid. Det går också bra att 
skicka ett mail på anhorig@svalov.se så ringer vi upp dig. 

Ring stödlinjen på 0418-47 54 65 så pratar vi bort en 
stund eller två!


