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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

 
 Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 2022-03-13
IT-drifttekniker 2022-03-18
IT-tekniker och systemförvaltare IT 2022-03-18
Chef för fastighetsförvaltning 2022-03-18
Aktivitetssamordnare 2022-03-20
Ekonom 2022-03-21
Undersköterska vikariat 75-100 % 2022-03-30
Kock till vår specialkost 2022-03-31
Måltidsservice utvecklar verksamheten  
med en ny roll som 1:e kock 2022-03-31
Timvikarier till hemvården 2022-03-31
Timvikarier till äldreboende 2022-03-31
Sommarvikarier till LSS verksamheter 2022-03-31
Sommarvikarier till Vård och Omsorg 2022-06-12

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

Sommarjobba inom LSS och 
Vård och omsorg
Nu söker vi sommarvikarier till Bemannings- 
enheten för att kunna ge den bästa vården och 
omsorgen till invånarna i Svalövs kommun.

Vi söker vikarier för sommarschema inom LSS samt 
timvikarier till alla verksamheter inom både LSS och 
Vård och omsorg.

Ett perfekt sommarjobb för dig som är minst 18 år, har 
ett genuint intresse av att arbeta med människor och 
vill underlätta vardagen för någon annan.

Urval sker löpande så ansök snarast. 
Läs mer och ansök på: 
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Dags att nominera 
Svalövsambassadör 2022!
Vi behöver din hjälp med förslag på kandidater!

Nu är det dags att nominera en person eller en förening 
som på olika sätt i eller utanför kommunen, lyfter 
fram Svalövs kommun på ett positivt sätt, sprider ett 
positivt budskap om Svalöv eller gjort en god gärning 
alternativt ett gott arbete.
För att kunna utnämnas till Svalövsambassadör 
ska den nominerade vara boende eller verksam 
i kommunen under det aktuella året. Anställd i 
kommunen kan också utses.

Vem kan nominera?
Som kommuninvånare kan du nominera och ditt 
förslag ska innehålla en motivering till varför den 
nominerade är en bra ambassadör. Det går inte 
att nominera anonymt. Förslagen på pristagare 
samordnas av Svalövs kommun.

Mer information om Svalövsambassdörer finns på 
hemsidan.

Mejla ditt förslag till utvecklingschef Hanna Åstrand, 
e-post hanna.astrand@svalov.se

Vi behöver ditt förslag senast den 30 april.

Information om Röstångabadet
Svalövs kommun är i full gång med planer- 
ingen för att åter kunna öppna Röstångabadet 
inför säsongen 2022.

Inför planeringen av arbetet har en omfattande 
utredning gjorts för att säkerställa behovet av 
åtgärder.

Utöver detta har även en besiktning av anläggningen 
gjorts den 14 februari 2022, för att säkerställa  
detaljer i de kommande arbetena.

Svalövs kommun kommer att påbörja arbetet med 
upprustningen av badanläggningen i början av våren. 
Ambitionen är att kunna öppna badet till säsongen 
2022 under förutsättning att inga oväntade hinder 
uppstår.

Du som bor i Svalövs kommuns tätorter kan få 
möjlighet att hyra blomlådor om du upplever 
att bilar som kör förbi din fastighet inte håller 
hastighetsbegränsningen. Det är sedan du 
och dina grannar som ansvarar för att plantera 
blommor och sköta om lådorna.

Sektor Samhällsbyggnad ska under 2022 testa 
och utvärdera blomlådor som hastighetsdämpande  

åtgärd på villagator på fem till åtta platser i kommunen. 
Efter utvärdering tas sedan beslut om blomlådor ska 
vara en permanent åtgärd som går att ansöka om 
årligen. 
 Du som är boende på en villagata kan ansöka till 
testprojektet fram till den 1 april. 

Ansök och läs mer om förutsättningarna på 
www.svalov.se/blomlador

I år testar kommunen 
blomlådor på villagator

Lätt att göra rätt med Svalövs 
e-tjänst för bygglovsansökan
Nu blir det ännu enklare för dig som invånare att söka 
bygglov i Svalövs kommun.

Hanteringen blir helt digital och du som söker får en 
ökad insyn i dina pågående ärenden. Där kan du även 
följa dina pågående ärenden, lämna kompletteringar, 
begära start- och slutbesked och ta del av beslut.

Våra e-tjänster hittar du under rubrik ”Bo, bygg och 
miljö” i kommunens e-tjänstportal: eservice.svalov.se


