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Drogpreventivt arbete
för barn och unga
För att vidareutveckla kommunens drogpreventiva arbete gentemot barn och unga har socialtjänsten och utbildningsverksamheten bjudit in
Staffan Hübinette. Staffan är författare och lärare
i drogprevention och socialpedagogik och har under många år varit engagerad i Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle.
Staffan Hübinette kommer att ge en föreläsning i ämnet
samt berätta vad som gäller i dag utifrån två domar i högsta
förvaltningsrätten. Domar som riskerar att försvåra skolans
drogpreventiva arbete och dialog med föräldrarna. Föreläsningen ska ses som ett steg av flera för hur Svalövs kommun
ska bli än bättre i det drogpreventiva arbetet för främst barn
och unga.
Det var för knappt två år sedan som domarna avkunnades

mot Linköpings kommun och deras arbete mot droger.
– Det olyckliga med domarna är att det kan leda till att
skolans möjlighet att genomföra drogtester, som alltid görs
i dialog med föräldrarna, minskar när misstanke finns kring
enskild ungdom, säger Mikael Lindberg, verksamhetschef
inom individ- och familjeomsorgen.
Som ett resultat av domarna har man i andra kommuner beslutat att ta bort möjligheten att drogtesta i skolan
vid misstanke och i stället ska skolan göra en anmälan till
socialtjänsten som sedan avgör om det är aktuellt med ett
drogtest. Man säger vidare att skolan inte bör ta initiativ till
drogtester, det kan bara socialtjänsten göra.
– Socialtjänstens uppdrag har blivit än mer reglerat, vilket
förvaltningsrättens domar är en indikation på. Det är dessutom beslutat att en översyn av socialtjänstlagen ska ske och
den ska vara färdigt till den 1 december i år, berättar Mikael
Lindberg.
Den översyn som Mikael beskriver har till uppgift att utreda
möjligheten för kommuner att erbjuda insatser på ett enklare
sätt än i dag och samtidigt säkerställa en socialtjänst som
är jämlik, jämställd, likvärdig och rättssäker. Den ska också
förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten i vården och omsorgen riskeras, samt analysera konsekvenserna av en förenkling och vad för- och nackdelarna
med förändringen blir.
– Vi välkomnar detta uppdrag inom socialtjänsten. Vi i
Svalövs kommun, likt andra kommuner, vill möta medborgare och andra aktörer med en högre flexibilitet men också
bibehålla rättssäkerheten för den enskilde, säger Mikael
Lindberg.

Anhörigprogram
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 (Craft) startar tisdagen
den 27 mars, kl 17.00-20.00 på Carl XI:s gata 17 i
Svalöv.
Information och anmälan
För ytterligare information och anmälan, kontakta Linda
Jaglén, tel 0709-47 50 55 eller Jenny Kristinsson, tel
0709-47 52 05.

Granskning avseende detaljplan
för Hjalmar Nilssons park
Detaljplan för Södra Svalöv 32:1 m fl. (Hjalmar Nilssons park) i Svalövs tätort, Svalövs kommun,
ställs ut för granskning II 20180307-20180406 under öppettider på biblioteket och kommunhuset
i Svalöv samt på kommunens webbplats www.
svalov.se.
Planområdet omfattar cirka 11,5 ha. Området avgränsas av
Järnvägsgatan och fastigheten Södra Svalöv 24:1 i väster
samt Onsjövägen i söder. I norr och i öster gränsar området
till fastigheten Södra Svalöv 18:1. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens övergripande ambitioner.
Syftet med detaljplanen är att förutom boende pröva,

Nu är det dags att
söka sommarjobb

Under sommaren kommer Svalövs kommun
att fördela 50 sommarjobbsplatser till ungdomar som är folkbokförda i kommunen och
är födda 2001 och 2002.
Sommarjobben som erbjuds finns bland annat inom områdena barnomsorg, äldreomsorg, park- och trädgårdsarbete, föreningsverksamheter samt inom kost och städ.
Sommararbetet omfattar två perioder
Period 1: 11/6 – 2/7
Period 2: 16/7 – 3/8
Ansök senast den 23 mars!
Mer information om sommarjobb
och hur du ansöker hittar du på
www.svalov.se/sommarjobb

småskalig vårdverksamhet och icke störande verksamhet
samt kontors-, centrum- och skoländamål. Planförslaget
innebär att mindre del av fastigheten Södra Svalöv 20:1 till
följd av planens antagande kan komma att tas i anspråk
enligt, plan- och bygglagen. Förslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. För information och utskick av handlingar kontaktas Bo & Bygg, Vx
0418 - 47 50 00.
Synpunkter framförs skriftligen till Bo & Bygg, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post (info@svalov.se) senast
den 6 april 2018. Den som inte framfört skriftliga synpunkter
senast under granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel			
Sista ansökningsdag
n Förskollärare till Torpets förskola,
2018-03-07
Teckomatorp
n Förskollärare till Kågeröd		
2018-03-11
n Sjuksköterskor dag		
2018-03-1
n Sjuksköterska grav-vik dag
2018-03-15
n Lärare till särskild utbildning
2018-03-18
för vuxna
n Instruktör på Jordbruket på Svalöfs 2018-03-18
gymnasium
n Lärare till vuxenutbildningen
2018-03-18
Vård- och omsorgsprogram
n Arbeta hos oss i sommar som
2018-03-31
vårdbiträde
n Timanställd undersköterska
2018-03-31
n Sommarjobb på socialpsykiatriskt 2018-04-03
boende
n Semestervikariat sjuksköterskor
2018-05-31
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Nu startar vi
nya V.I.P-kurser
V.I.P – Viktig Intressant Person är ett utbildningsprogram som syftar till att stärka självkänslan.
Kursen vänder sig till dig som vill träna på att uttrycka och
bli medveten om dina känslor. Att dela dina åsikter och erfarenheter i grupp sätter igång processer som kan leda till
en förändring och öka självkänslan. Det blir då också lättare
att göra bra val i olika situationer.
Information om kursen
Kursen består av 12 utbildningstillfällen. Vi träffas en gång
i veckan och varje träff varar i cirka två timmar. Vi bjuder på
fika. Varje utbildningsgrupp består av ungefär sex personer.
Kvinnor och män går i olika grupper.
Löpande anmälning
Vi tar emot anmälningar löpande och startar nya grupper
efterhand.
Läs mer och anmäl dig!
Preliminärt startar första kurstillfället i vecka 10. Exakt tid
och datum meddelas senare. Läs mer om kursen samt hur
du anmäler dig på www.svalov.se/viputbildning
Vid frågor och funderingar,
vänligen kontakta:
Gunnel Fjell, socialrådgivare
Tel: 0418-47 53 30
E-post. gunnel.fjell@svalov.se
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