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Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
Lärare till årskurs 4 i Röstånga 2021-04-05
Slöjdlärare årskurs 1-6 2021-04-16
  
Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Dags att nominera till vandringspriser 
och stipendium inom idrotten
Nu är det dags att nominera 
kandidater inom idrotten för 
prestationer utförda under 2020. 
Hoppas att ni inom er förening 
har en eller ett par kandidater till 
något av de priser som ska delas 
ut. Tveka inte att nominera någon 
till priserna, ju fler nomineringar 
desto värdefullare blir det att erhålla 
priset.

Följande kategorier går att 
nominera till:
• Bästa seniorprestation
• Bästa juniorprestation
• Bästa ledarprestation
• Bästa idrottsprestation

• Handikappidrottsstipendium

Mer information om nominerings-
kategorierna och hur du nominerar 
hittar du på
www.svalov.se/
idrottsnominering 

OBS! sista dag för nominering 
är den 11 april.

Har du frågor, vänligen kontakta:
Niklas Fonskov, fritidschef
Tel: 0418-47 50 30
niklas.fonskov@svalov.se

Nominera senast
11 april

Vid den digitala Familjerätts-
dagen, anordnad av Familjerätts-
socionomernas riksförening 
offentliggjordes också att 
familjerättspriset 2021 gick till 
nordvästra Skåne.

Så här lyder årets motivering:

"Årets pristagare är den 
familjerättsliga enhet, som har 
utvecklat stödet för separerade 
familjer genom att satsa på 
det danska digitala verktyget 
"samarbete efter skilsmässa" 
(SES). I coronatider har enheten 
dessutom varit en förebild för 
andra genom att digitalisera 
möten och införa e-tjänster. För 
en familjerätt, som ligger helt 
rätt i tiden, går 2021 års pris till 
den familjerättsliga enheten för 
Helsingborg, Klippan, Svalöv, 

Åstorp, Örkelljunga och Båstad."

 − Det känns fantastisk roligt att 
vår enhet, som har så mycket driv, 
får en bekräftelse på allt bra vi 
gör. Det är ett otroligt kompetent 
och sammansvetsat gäng som 
alla ska känna en stor stolthet 
över den här utmärkelsen, säger 
Lisbeth Davidsson, enhetschef 
på familjerättsenheten i 
Helsingborg.

Digital hjälp för skilsmässo-
familjer
Den digitala tjänsten SES vänder 
sig till par som har bestämt sig för 
att gå skilda vägar och har barn. 
Det handlar om ett verktyg för 
självreflektion, där användaren 
får kunskap och exempel på 
reaktioner hos barn och föräldrar 
vid separationer och själv kan 

fundera över vilka val som görs 
i samband med en separation. 
Och hur du som förälder berättar 
om valen för dina barn.

 − Tjänsten är gratis och den 
som väljer att använda tjänsten 
får vara helt anonym. Vi planerar 
en nylansering den 15 april då 
hela stödet är fullt utbyggt med 
versioner även på engelska och 
arabiska. Det kommer också 
en barnmodul under 2022 som 
riktar sig direkt till barnen som 
de själva kan hantera utan hjälp 
från föräldern, fortsätter Lisbeth 
Davidsson.

Information om SES
Mer information om SES - digital 
hjälp för skilsmässofamiljer finns 
på www.svalov.se/ses

Nyöppning av dagverk-
samheten i Teckomatorp 
På grund av coronapandemin har dagverksamheten 
som riktar sig till personer med demenssjukdom varit 
stängd för besökare i nästan ett år. Men nu har den 
öppnat upp igen. 
 − Under tiden som det varit stängt har vi passat på 
att modernisera lokalerna och verksamheten och nu 
nystartar vi en varm och inbjudande mötesplats för den 
som lever med en kognitiv sjukdom, säger Ulrika Granér, 
demenssjuksköterska i Svalövs kommun.
I samband med nyöppningen passade man också på 
att ge verksamheten ett nytt namn och det nya namnet 
fick man fram genom en tävling. Det vinnande förslaget 
lämnades in av Ilona Sidenros från Teckomatorp och det 
nya namnet på verksamheten är nu Tussilago.

Anhörig/seniorträff: 
Promenad i lugnt tempo 
runt Svalövssjön
Vi träffas på parkeringen vid Svalövs kyrka och går 
sedan en promenad runt Svalövssjön. Ta med egen fika. 
Vi håller coronasäkert avstånd till varandra.

När: 7 april kl. 13.30-14.30
Plats: samling vid Svalövs kyrka 
Anmälan: senast den 6 april till  anhörigsamordnaren 
0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se 

Välkommen!

Familjerätten i nordvästra Skåne 
prisas för sitt innovativa arbetssätt
Familjerätten i nordvästra Skåne är ett föredöme. Utvecklingen av allt fler personligt anpassade 
sociala tjänster för invånarna i kommunerna Helsingborg, Båstad, Klippan, Svalöv, Åstorp och 
Örkelljunga har uppmärksammats från många håll i landet.

Personalen välkomnar till Tussilago i Teckomatorp - 
dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Här syns de glada medarbetarna på familjerätten


