Informerar

På gång inom polisen
Medborgardialoger

Under våren kommer polisen tillsammans med politiker och
tjänstemän att genomföra två medborgardialoger i kommunen.
– Det blir två tillfällen nu under våren. Hinner vi så blir det
ytterligare ett tillfälle innan sommaren och målet är att vi ska
hinna med att genomföra medborgardialoger i respektive tätort i kommunen innan året är slut, säger kommunpolis Björn
Johnsson.
Syftet med dialogerna för polis och kommun är att komma
närmare invånarna genom samtal och på så vis också samla
på sig information
– Vi tycker detta är viktigt, för det ger oss en bild över vad
allmänheten tycker om samhällsläget och vad vi inom polisen ska arbete mot, menar Björn Johnsson.
Första dialogmötet sker tisdagen den 11 april, klockan
16.00 till 19.00, i Teckomatorp och platsen är utanför ortens
ICA-butik.
Det andra dialogmötet blir lördagen den 27 maj, klockan
11.00 till 14.00, i Svalövs tätort och platsen här är utanför
ICA Gunnarsson.

Hastighets- och nykterhetskontroller

I polisens trygghetsmätning, som presenterades i början av
februari, framkom det tydliga klagomål på trafiken i kommunen. Med utgångspunkt i detta så kommer polisen att genomföra fler hasighets- och nykterhetskontroller i kommunen under året.

Arbete mot narkotika

Polisens fokusgrupp mot narkotika och missbruk är åter
igång inom Lokalpolisområde Klippan, i vilken Svalövs kommun ingår.
– Arbetsgruppen har legat nere, men nu är den åter aktiv

Vi söker alltså dig som antingen har hoppat av eller aldrig
börjat i gymnasiet och inte har jobb.
Vad kan vi hjälpa till med?
Genom oss kan du få ta del av aktiviteter från kommunens
arbetsmarknadsenhet. Vi erbjuder dig bland annat information och fördjupad vägledning.
Vårt jobb är att hjälpa dig genom att reda ut vad just du ska

Polisens mobila kontor

Här får du råd och tips och det går också bra att
få hjälp med att lämna in anmälningar. I stort sett
kan du göra samma saker som i en vanlig polisreception.

Här finns vi:

Fr v. i bild: Björn Johnsson, kommunpolis, och lokalpoliserna Amelie Wångklev och Stefan Jansson.
och Svalöv hade besök under vecka 9 där gruppen genomförde en insats mot unga missbrukare som då rapporterades
för narkotikabrott, berättar Björn Johnsson.

Polisens mobila kontor

Det mobila poliskontoret kommer som tidigare att åtföljas av
en polisbil när den besöker kommunens olika tätorter. Detta
för att polisen ska kunna vara flexibel och ingripa vid akuta
ärenden.
I det mobila kontoret kommer polisen att ge råd och svar på
frågor från allmänheten. De tar också gärna emot tips och
det går även att få hjälp med att lämna anmälningar. I stort
sett ska du som medborgare kunna göra samma saker som
i en vanlig polisreception.
Förutom ordinarie schema så kommer mobila kontoret också att närvara på STCC-premiären på Ring Knutstorp den
5-6 maj samt Svalövskalaset den 27 maj.

Det kommunala aktivitetsansvaret

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för dig som är mellan 16-20 år och har gått ut
grundskolan men inte går i gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan.

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

satsa på nu och i framtiden. Du får en personlig coach som
tillsammans med dig kommer fram till hur du kan ta nästa
steg. Det kan till exempel vara studier, arbete eller praktik.
Det är frivilligt att ta del av våra insatser.
Kontakta oss!
Kontakta gärna oss och berätta vad du gör i dagsläget. Tillsammans kommer vi då att titta på olika möjligheter för dig
att komma vidare med studier eller praktik.

Vecka 12
Onsdag 22/3:
Förmiddag, Röstånga
Eftermiddag, Kågeröd
Vecka 13
Tisdag 28/3:
Förmiddag, Billeberga
Eftermiddag, Teckomatorp
Torsdag 30/3:
Förmiddag, Kågeröd
Eftermiddag, Röstånga
Vecka 14

Tisdag 4/4:
Förmiddag, Teckomatorp
Eftermiddag, Kågeröd
Onsdag 5/4:
Förmiddag, Röstånga
Eftermiddag, Svalöv
Vecka 15
Tisdag 10/4:
Förmiddag, Svalöv
Eftermiddag, Röstånga
Onsdag 11/4:
Förmiddag, Röstånga
Eftermiddag, Teckomatorp

Var hittar du det mobila kontoret?
nI

Röstånga, Teckomatorp och Svalöv finns det vid
respektive orts ICA-butik.
n I Kågeröd finns det vid parkeringen mitt emot Coop.
n I Billeberga finns det vid scoutstugans parkering.
n I Tågarp finns det på busstorget.
Det kan ske ändringar i schemat i de fall något akut
händer som medför att polisen måste omprioritera
sina resurser.

Hyr ut bostad till nyanlända
Vi söker dig som vill hyra ut en hel bostad eller del av din bostad till en ny svalövsinvånare,
så att de kan påbörja sitt nya liv här i Svalövs
kommun.
Vid ett eventuellt hyresupplägg så kommer kommunen
självfallet att vara ett stöd i hela boendeprocessen mellan
fastighetsägaren och den boende.
Är du intresserad så tag gärna kontakt med oss för att får
mer information och diskutera formerna samt förutsättningarna för ett sådant upplägg.
Vänligen kontakta:
Ola Knutsson, flyktingsamordnare
Tel: 0709-47 540 42 – E-post: ola.knutsson@svalov.se

Har du frågor och funderingar, vänligen kontakt:
Suzana Majetic, KAA-samordnare
Tel: 0418-47 50 41
E-post: suzana.majetic@svalov.se

Lediga jobb i Svalövs kommun
Kommunfullmäktige sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den
27 mars 2017, kl. 18.30.
Exempel på ärende som kommer att behandlas:
Köp av fastigheten Kågeröd 3:21
Överföring av investeringar till 2017
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.
Karl-Erik Kruse
Kommunfullmäktiges ordförande

Titel			
Sista ansökningsdag
n Arbetsledare Gata och Park
2017-03-27
n Handledare HVB-hem		
2017-03-28
n Sfi-lärare, vuxenutbildningen
2017-03-30
n Idrottslärare till Svalöfs gymnasium 2017-03-31
n Bitr. rektor till Svalöfs gymnasium
2017-03-31
n Planarkitekt			2017-04-02
n Förskollärare/Lärare i förskolan
2017-04-05
n Boendestödjare socialpsykiatri
2017-04-07
n Boendestödjare socialpsykiatri,
2017-04-09
vaken natt
n Utvecklingsledare Ma/No, 		
2017-04-27
årskurs 4-6
n Sem. Vik, undersköterskor, särskilt 2017-04-30
boende/demens, Åsgården
n Sommarvikarie sökes till		
2017-04-30
Ängslyckan, Teckomatorp
n Semestervikarier Hemvården
2017-05-31
n Sem. Vik, undersköterskor,
2017-05-31
särskilt boende/demens, Solgården
n Lärare 7-9, matematik och No
2017-05-31
n Lärare 7-9, tyska och engelska
2017-05-31
n Lärare 7-9, svenska och engelska 2017-05-31
n Semestervikariat, sjuksköterskor
2017-05-31
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se.

Få goda råd om
din ekonomi

Torsdagen den 6 april, 20 april, 4 maj, och 18
maj klockan 17.00-19.00 har du möjlighet att få
budget och skuldrådgivning på Svalövs bibliotek.
Budget- och skuldrådgivare Lennart Bossen kommer ha
öppen mottagning på biblioteket.
Rådgivningen är gratis och ingen föranmälan krävs.
Välkommen!
Vid frågor, vänligen kontakta:
Lennart Bossen
Tel: 0418-47 50 79 – E-post: lennart.bossen@svalov.se
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