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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Daglig verksamhet flyttar till nya lokaler
Nu är det klart att kommunens dagliga verksamhet 
flyttar från Garvaren i Teckomatorp till nya lokaler i 
Svalövs tätort.

På vård- och omsorgsnämndens möte den 22 januari togs 
beslut om att flytta verksamheten till nya lokaler. Beslutet 
grundar sig på en kartläggning som startade våren 
2019 och där denna särskilt beaktat lokalanvändningen 
utifrån brukarnas behov. Den nya hemvisten för LSS-
brukarna på daglig verksamhet kommer att bli i lokaler på 
Realskolegatan 10 i centrala Svalöv.
 - Det här kommer att bli väldigt bra för våra brukare och 
för LSS-verksamheten. Eftersom de flesta av brukarna bor 
i Svalövs tätort så slipper de transporten mellan Svalöv och 
Teckomatorp, vilket är positivt för både ekonomi och miljö. 
En annan positiv effekt, i ett mer långsiktigt perspektiv, 
är att LSS-verksamheten behöver utvecklas ytterligare. I 
framtiden kommer våra brukare att ha ett annat behov och 
då lämpar sig lokalerna och placeringen i Svalöv mycket 
bra, säger Angelie Fröjd (M), vård- och omsorgsnämndens 
ordförande.
 Verksamheten som idag bedrivs på Garvaren i 
Teckomatorp har behov av förnyelse och utveckling. De 
nya centralt belägna lokalerna, med närhet till övriga 
samhällsfunktioner samt tillgång till större möjlighet för 
aktiviteter utomhus i närmiljön, kommer att ytterligare 

förstärka verksamhetens inriktning mot självständighet för 
den enskilde brukaren. 
 Flytten från Teckomatorp till Svalövs kommer att ske 
sensommaren 2020. I samband med detta planeras det 
också för att en ny förskola med upp till tre avdelningar ska 
flytta in i lokalerna på Garvaren.
 - En ny förskola på Garvaren är mycket välkommet. I 
nuläget kan vi inte erbjuda plats för alla barn i Teckomatorp 
utan här får vi istället hänvisa till Tågarp. Att vi nu är på väg 
att hitta lösningar som gynnar flera verksamheter samtidigt 
är mycket bra. Dels gynnar det våra brukare inom LSS men 
också vardagen för småbarnsföräldrarna i kommunen, 
Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.
 Beslut om en ny förskola på Garvaren i Teckomatorp 
kommer att behandlas på utbildningsnämndens möte den 
30 januari.

Daglig verksamhet kommer att flytta in i lokaler på Realskolegatan 10 i Svalövs tätort.

Fakta: Vad är daglig verksamhet?
Syftet med insatsen daglig verksamhet enligt LSS 
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), 
är att den ska bidra till personlig utveckling och främja 
delaktighet i samhället. Primärt avser insatsen personer 
i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte deltar 
i utbildning. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter den 
enskildes intressen, behov och förutsättningar.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
· Lärare i Sv A, f-6 skola 2020-02-02
· Slagverkslärare, 
 kulturskolan, vikariat 40 % 2020-02-02
· Förskollärare och barnskötare 
 till Ekdungens förskola 2020-02-23
· Undersköterska 2020-02-29
· Vi söker ledsagare, 
 kontaktpersoner, avlösare 2020-02-29
· Sommarvikarier till Vård och Omsorg 2020-02-07
· Sommarvikarier till LSS 
 och personlig assistent 2020-02-07
Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Information om beviljat 
bygglov kring stations-
området i Svalövs tätort
Bygglov har beviljats för åtgärder till stationsområdet kring 
Söderåsbanan för bullerskydd/bullerskärmar, stängsel, 
stödmurar/L-stöd, teknikbyggnader, parkeringsplatser, 
gångbro och hisstorn. 

Marklov har beviljats för justering av höjdskillnader för 
att möjliggöra det nya spåret, plattformarna och den nya 
utformningen av Järnvägsgatan och cykelvägen.

Åtgärder kommer att utföras på fastigheter 
SÖDRA SVALÖV 18:3, 9:33, 8:11,30:7, m.fl.,
Diarienummer BRN 2019-0369
Beslutsdatum 2020-01-20
Handlingar finns tillgängliga på Kommunhuset,
bygglovsenheten, Herrevadsgatan 10 Svalöv.

Fredagscafé på Solgården
Kom och njut av underhållning och fika!
När: fredag 7 februari kl 14.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: Kaffe och kaka 40 kronor
Sång och musik av Nilsson Famely.
Välkommen!

Besök polisens 
mobila kontor
I det mobila kontoret ger polisen råd och svar på frågor från 
allmänheten. De tar gärna också emot tips och det går också 
att få hjälp med att lämna anmälningar. I stort sett ska du 
som medborgare kunna göra samma saker som i en vanlig 
polisreception.

Var hittar du mobila kontoret?
I Röstånga, Teckomatorp och Svalöv finns det vid respektive 
orts ICA-butik.
I Kågeröd finns det vid parkeringen mitt emot Coop.

Schema 2020
Polisens mobila kontor har ett 
fast schema för sin verksamhet. 
Ojämna veckor:
Onsdagar:
09.30-11.30, Svalöv
13.00-15.00, Teckomatorp
Torsdagar:
09.30-11.30, Röstånga
13.00-15.00, Kågeröd
Jämna veckor:
Onsdagar:
09.30-11.30, Svalöv
Torsdagar:
09.30-11.30, Röstånga

Övriga orter i kommunen kommer att besökas vid behov och i 
samband med speciella evenemang.

OBS! Det kan ske ändringar i schemat i de fall något akut 
händer som medför att polisen måste omprioritera sina 
resurser.


