Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Anhörigprogram Adato

Rätt Insats Svalöv
Under perioden maj-december 2019 har 20
Svalövsbor fått möjlighet att delta i processen
Rätt Insats Svalöv. Det är FINSAM Landskrona
Svalöv som finansierat satsningen. Processen
har vänt sig till medborgare i Svalövs kommun
som har ekonomiskt bistånd och även en ohälsa
och/eller är sjukskrivna utan rätt till sjukpenning.
Målet har varit att deltagarna ska kunna närma sig
självförsörjning.
Enheten för Arbete, Integration & Välfärds avdelning
Ekonomiskt bistånd i Svalövs kommun har hittat ett
arbetssätt tillsammans med rehabkoordinator på
Vårdcentralen i Svalöv och psykiatrin i Landskrona. Arbetet
har gått ut på att kartlägga och identifiera medborgare
i Svalövs kommun som dels har ekonomiskt bistånd
och även en ohälsa och/eller är sjukskrivna utan rätt till
sjukpenning. I dialog med vården har man kommit fram till
en tydlig planering för hur den enskilde på ett så effektivt
sätt som möjligt ska kunna närma sig självförsörjning.
När man talar om självförsörjning menar man att
medborgare ska få stöd och hjälp för att kunna försörja sig
själva. Detta kan innebära att man kommer ut i någon form
av sysselsättning, eller tar steg mot sysselsättning, för den
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Sysselsättning och
självförsörjning stärker också individens självständighet

och ger möjlighet till delaktighet i ett annat sammanhang.
Processen handlar även om att underlätta för personer
som lätt kan hamna mellan stolarna. Man får hjälp med
att hantera kontakter med till exempel myndigheter,
kommunen och vården.
I processen har det blivit tydligt att det behövs ett fördjupat
samarbete mellan kommunen, vården, Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan vilket i dagsläget kan vara svårt
utifrån exempelvis omorganisationer. Det kommer att
vara viktigt framöver att fokusera på en ännu tydligare
samverkan.
För många av deltagarna har det verkligen hänt något
i deras planering mot självförsörjning. En del har blivit
beviljade sjukersättning och aktivitetsersättning från
Försäkringskassan och har därmed blivit självförsörjande.
Andra har brutit sin sjukskrivning och hittat en annan insats
som kan vara aktuell för dem. En del personer står på kö
för utredning och en del har avslutat sin utredning och där
kommer det vara aktuellt att söka om andra insatser via
kommunen samt ersättning från Försäkringskassan.
Efter processens slut kommer man ta tillvara erfarenheter
och metoder från processen och föra in i den ordinarie
verksamheten på ett sätt som möjliggör samverkan och
samarbete. Detta underlättar för medborgarna att närma
sig självförsörjning och för att hjälpa dem med stöd och
guidning till rätt insats.

Oroar du dig över någon i din omgivning som har problem
med att hantera alkohol, missbrukar narkotika/mediciner eller
har tappat kontrollen över spel om pengar?
Vill du lära dig mer om hur du kan hantera din situation?
Anhörigprogrammet vänder sig till dig som har eller har haft
en relation med, arbetar eller har arbetat med, lever eller
har levt med en person som tappat kontrollen över spel om
pengar, alkohol-, narkotika- eller tablettmissbruk/beroende.
Anhörigprogrammet är kostnadsfritt om du bor i Svalövs
kommun.

Start för ny grupp
Nästa anhöriggrupp/program startar tisdagen den 31 mars,
kl. 17.00-20.00, på Carl XI:s gata 17 i Svalöv.

Information och anmälan
För ytterligare information kontakta Linda Andréasson,
tel 0709-47 50 55 eller Jenny Kristinsson, tel 0709-47 52 05

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

· Sjuksköterska
· Specialpedagog Lunnaskolan
· Förskollärare och barnskötare

Sista ansökningsdatum
2020-02-16
2020-02-21

till Ekdungens förskola

2020-02-23
2020-02-29

kontaktpersoner, avlösare

2020-02-29
2020-02-29

· Undersköterska
· Vi söker ledsagare,
· Parktekniker

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

Sommarjobb för unga - en introduktion till arbetslivet!
Under sommaren 2020 kommer Svalövs kommun att
erbjuda 50 sommarjobbsplatser till ungdomar som
är folkbokförda i kommunen och är födda 2003 och
2004.
Syftet är i huvudsak att ge skolungdomar en introduktion
till arbetslivet. Men det ger också kommunen en möjlighet
att presentera sina verksamheter och väcka ungdomarnas
intresse för att i framtiden arbeta inom kommunal
verksamhet.
Inom vilka områden finns sommarjobben?
Sommarjobben som erbjuds finns bland annat inom
områdena barnomsorg, äldreomsorg, park- och trädgårdsarbete, föreningsverksamheter samt inom kost och
städ. Enstaka diverse arbeten inom andra områden kan
förekomma.
Eftersom antalet sökande ofta är fler än antalet platser så
kan inte alla erbjudas sommarjobb, det rekommenderas
därför att ni aktivt söker andra jobb. De sökande som inte
tidigare haft jobb inom kommunen kommer prioriteras.

Sommararbetet omfattar två perioder
Period 1: 15 juni - 6 juli
Period 2: 20 juli - 7 augusti
Du har möjlighet att endast erhålla plats under en av
perioderna, detta för att så många som möjligt ska få
chansen till ett sommarjobb. Midsommarafton är en ledig
dag, den infaller för dig som arbetar under den första
perioden (därför jobbar du en dag längre mot slutet).
Hur mycket arbetar man?
Dina arbetstider kan variera beroende på arbetsplats.
Arbetet ska dock utföras måndag till fredag 4 timmar/dag.
Det kan förekomma längre arbetstid på vissa arbetsplatser,
t.ex. inom Park- och trädgårdsarbete och arbetsperioden
blir därmed kortare.
Ansök senast den 31 mars!
Mer information om hur du ansöker hittar du på
www.svalov.se/sommmarjobb.
Viktigt att tänka på!
Om du ska jobba inom skola/barnomsorg behöver arbets-

platsen ett utdrag ur belastningsregistret innan sommarjobbet kan påbörjas. Ansök därför om utdrag ur belastningsregistret i god tid, det brukar ta cirka 2 veckor handläggningstid. Blankett för detta hittar du på www.polisen.se.
Mer information om sommarjobb hittar du på
www.svalov.se/sommarjobb.
Vid frågor och funderingar, vänligen kontakta:
Suzana Majetic, arbetsmarknadskonsulent Tel:0418-47 50 41
E-post: suzana.majetic@svalov.se
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