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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
· Studiehandledning på olika språk 
 till F-6 skola i Svalöv 2020-03-29
· Fysioterapeut/Sjukgymnast 2020-03-29
· Undersköterska 2020-03-29 
· Enhetschef LSS 2020-03-31
· Personlig assistent 2020-03-31
· Timvikarier/sommarvikarier till 
 Vård och Omsorg och LSS 2020-03-31 
· Lärare i matematik, NO och teknik 2020-05-31
· Lärare i franska och svenska 2020-05-31

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

Utökat telefonstöd 
till anhöriga

Kommunfullmäktige 
sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges 
sammanträde i kommunhuset, Svalöv, 
måndagen den 30 mars 2020, kl. 18.30. 
   
Ärende som kommer att behandlas:
· Utökat anslag till förfogande för kommunstyrelsen 
med anledning av pandemin

Föredragningslistan med samtliga handlingar finns 
att läsa på kommunens webbplats www.svalov.se, 
”Handlingar, kallelser och protokoll”. Handlingarna 
finns också att hämta i kommunhusets reception.

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare 
ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning 
i beaktande och inte närvara vid sammanträdet vid 
uppvisande av sjukdomssymptom.

Ann Pettersson (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Information om 
coronaviruset
Svalövs kommun följer utvecklingen 
kring coronaviruset och covid-19 och 
agerar efter Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Läget ändras 
kontinuerligt och vårt råd är att du som 
medborgare följer utvecklingen och 
rekommendationerna på följande 
hemsidor:
Svalövs kommun: www.svalov.se
Folkhälsomyndigheten: 
www.folkhalsomyndigheten.se 
Region Skåne: www.skane.se
Krisinformation från svenska myndig-
heter finns även på: 
www.krisinformation.se
Några tips om hur du skyddar dig och 
andra från smittspridning:
• Stanna hemma när du är sjuk
• Var uppmärksam på symtom på covid-19
• Tvätta händerna ofta med tvål och 
 varmt vatten
• Hosta och nys i armvecket
• Undvik att röra ansiktet
• Använd handsprit

Coronaviruset har förändrat 
mycket i vår vardag och det 
påverkar oss alla. Du som 
anhörig ställs inför nya frågor 
och situationer. Med anledning 
av detta finns det nu möjlighet att 
ringa kommunens anhörigstöd för 
att få råd och stöd.

Att stödja och hjälpa en sjuk, äldre eller 
funktionsnedsatt närstående ger både 
glädje och mening men kan också bitvis 
vara en ansträngande, ibland direkt tung 
och många gånger ensam uppgift. Denna 
uppgift kan vara särskilt påfrestande i detta 
nya läge där vi av Folkhälsomyndigheten 
med flera uppmanas till social distansering 
för att minska en spridning av viruset 
Covid-19 i syfte att skydda de mest 
sårbara i samhället, våra sjuka och äldre 
närstående. 

Den som vårdar en närstående tar ett 
stort ansvar och gör en oerhört värdefull 
insats, men glömmer inte sällan bort sina 
egna behov. Svalövs kommun brukar i 
normalfallet erbjuda dig som är anhörig 
olika former av stöd och aktiviteter för att 

du ska må bra, få kraft, inspiration och 
hopp. Men för att minska en ytterligare 
spridning av Covid-19 ställer kommunen 
tillfälligt in de sedvanliga anhörigträffarna 
som syftar till att ge ökad kunskap och 
en känsla av gemenskap med andra som 
befinner sig i en liknande situation.
Då det uppkomna läget, som även innebär 
att många offentliga utrymmen som vi är 
vana att vistas i begränsar sina öppettider, 
kan upplevas som mycket påfrestande 
och oroande för många anhöriga har 
kommunen ökat möjligheten till att få 
enskilda samtal per telefon. Om du som 
anhörig önskar få råd och stöd kan du 
ringa kommunens anhörigsamordnare 
på vardagar för ett enskilt samtal 
Anhörigstödet formas alltid utifrån dina 
behov och din livssituation. Vi för inga 
journaler och har tystnadsplikt.

Du är alltid välkommen att kontakta 
anhörigsamordnaren, Anna Helkama-
Rågård, på telefon 0418-47 54 65 eller på 
epost: anhorig@svalov.se för att få hjälp. 
Mer info finns även på hemsidan 
www.svalov.se

Detaljplanen för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del av 
kv Lantlyckan i Svalöv ställs ut för samråd under perioden  
2020-03-19 – 2020-04-09.

Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunhuset i Svalöv 
och på Svalövs bibliotek (under öppettider). De finns även på 
www.svalov.se. 
Planområdet omfattar 11 370 m2 och ligger i sydöstra delen av 
Svalövs samhälle inom ett område som idag är detaljplanerat 
för småindustriverksamhet. Området är en del av den gamla 
lantmännentomten. 

Syftet med planförslaget är att pröva lämpligheten i att uppföra 
bostäder för särskilt boende, trygghetsboende och vård samt 
kontors- och administrationslokaler för dessa inom den södra delen 
av kv Lantlyckan. Genom den föreslagna nybyggnationen skapas 
möjlighet till boende med god närhet till service och kollektivtrafik.

Planen överensstämmer med intentionerna i Svalövs kommuns 
översiktsplan och förändringen är av begränsad omfattning inom 
område som idag redan är detaljplanerat för bebyggelse. 
Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Svalövs kommun, 
268 80 Svalöv eller via e-post, info@svalov.se, senast den 9 april 
2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under 
granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att 
anta detaljplanen.

Blodgivartrailern kommer till Röstånga
Den 2 april kommer blodgivartrailern till Röstånga

Många små avloppsanläggningar är gamla och 
lever inte upp till dagens reningskrav. Därför 
kommer Söderåsens miljöförbund så småningom 
att kontrollera alla små avloppsanläggningar i 
Svalövs kommun. Med start 1 april 2020 kommer vi 
kontrollera avloppen i områdena Kolema, Härsnäs 
och Nackarp samt de fastigheter i områdena 
Knutstorp, Fåglasång, Möllarp, Håkantorp, 
Kråkebacken och Fiskarehus som vi inte har 
kontrollerat vid tidigare kontroll i området. 
Vi har tidigare skickat brev till de fastighetsägare 
som berörs av kontrollen. Har du inte fått brevet 
och undrar om din fastighet ingår i kontrollen är du 
välkommen att kontakta oss. 

Hur går kontrollen till?
Om vi saknar uppgifter om din avloppsanläggning 
kommer vi att skicka en blankett till dig där du fyller 
i uppgifter om avloppsanläggningen. På så vis 
slipper vi göra ett platsbesök och det blir billigare 
för dig. Vi kan komma att besöka dig och kontrollera 
avloppsanläggningen om den är äldre än 10 år. Om 
avloppsanläggningen är dålig kommer vi att ställa 
krav på att den åtgärdas. Det innebär oftast att du 
får göra en helt ny anläggning.
Du som fastighetsägare kommer att betala en avgift 
för vårt arbete. Avgiften är 978 kronor per timme.

Kontakt
Har du frågor om hur kontrollen kommer att 
gå till eller vill ha tips på hur du kan åtgärda din 
avloppsanläggning? Läs mer på vår hemsida 
www.smfo.se eller www.avloppsguiden.se. 
Du kan också kontakta oss via e-post 
info@smfo.se eller telefon 0435-78 24 70.

Vad är Söderåsens miljöförbund?
Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund 
som fungerar som en gemensam miljöförvaltning 
för Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga 
kommun. Vår främsta uppgift är tillsyn inom miljö, 
hälsoskydd och livsmedel.

Datum och tid: 2 april kl. 13.30-18.30
Plats: Parkeringen mellan 
Gästis och ICA

De flesta mellan 18 och 65 år som känner 
sig friska och väger minst 50 kilo kan bli 
blodgivare. Vid första besöket fyller du i 
en hälsodeklaration, blir intervjuad och 
tar olika prover. Vid varje besök måste du 

visa en svensk, giltig identitetshandling.

Mer information hittar du på geblod.nu 
eller ring 0200-87 11 22 (måndag-fredag).
Välkommen!

Blodcentralen Skåne – en del av 
Region Skåne.

Avloppskontroll i Kolema, 
Härsnäs, Nackarp, Knutstorp, 
Fåglasång, Möllarp, Håkantorp, 
Kråkebacken och Fiskarehus

Detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 
m.fl., del av kvarteret Lantlyckan, Svalöv 
är ute för samråd


