Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Kommunfullmäktige sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde
i kommunhuset, Svalöv, måndagen den 25 januari
2021, kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
• Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB
• Svalövs kommuns program för familjefrid
2020 - 2022

Vaccineringen har påbörjats på
äldreboenden i Svalövs kommun
Först ut att vaccineras var den prioriterade gruppen
brukare och personal inom kommunens vård- och
omsorgsverksamhet.
Vaccineringen påbörjades den 13 januari på Ängslyckans
äldreboende i Teckomatorp, där 50 brukare ﬁck den första
av två doser vaccin. I första hand är det brukarna på
kommunens särskilda boenden som erbjuds att vaccinera
sig men i takt med att antalet doser levereras får personalen
sedan också möjlighet till vaccinering.
I slutet av 2020 ökade smittspridningen rejält i hela Skåne
och så även i Svalövs kommun. Totalt har det sedan
pandemin startade i mars konstaterats 606 fall av covid-19
bland invånarna i kommunen. Av dessa registrerades hela
100 fall den sista veckan på året och Svalövs kommun
börjar närma sig samma smittspridningsnivå som övriga
kommuner i nordvästra Skåne.

Information om vaccinering i samhället:

Det är Region Skåne som ansvarar för vaccinationen mot
covid-19 och den genomförs i fyra faser
(källa: Region Skåne)
• Fas 1- januari och februari:
Personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller
har hemtjänst med behov av omvårdnad. Personal
inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och
omsorgstagare. Hushållskontakter, det vill säga vuxna
som lever tillsammans med någon som har hemtjänst
med behov av omvårdnad. Prioriterad vårdpersonal inom
akutsjukvården.

Webbinarium:

Läget på kommunens äldreboenden är ansträngt. Smittan
har trots restriktioner kommit in på de tre boendena med
några dödsfall som följd. Även personalläget inom vården
och omsorgen har under lång tid varit väldigt ansträngt.
- Därför är det mycket glädjande att vi nu kan komma
igång med vaccinationen. Jag vill ge en stor eloge till våra
medarbetare som gör ett fantastiskt arbete under dessa
omständigheter. Och nu när vi börjar se ljuset i tunneln så
är min förhoppning att man väljer att vaccinera sig när man
får möjligheten.

Webbinariet är uppdelat i tre delar med tid för frågor
inplanerad mellan respektive del. Inledningsvis kommer
Gustaf Ringsberg från Svalövs kommun ge en övergripande
beskrivning av vilda pollinatörers ekologi, berätta om vilka
nyttor de bidrar med och vilka de huvudsakliga hoten mot
vilda pollinatörer är idag.
Datum: 27 januari
Tid: kl. 18:00-19:00
Arrangör: Svalövs kommun i samarbete med Hushållningssällskapet. Webbinariet är kostnadsfritt.

Fullmäktiges sammanträden spelas in och det ﬁnns
möjlighet att ta del av information och debatt via
kommunens webbplats www.svalov.se.
I kommunhusets reception ﬁnns kallelse och
protokollsutkast att hämta.
Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande

Det är bara tillsammans, genom att följa råd och
rekommendationer, som vi kan ta oss till ljuset i
slutet av tunneln och förhoppningsvis då också lägga
coronapandemin bakom oss, säger Madeleine Moberg,
socialchef vård och omsorg.

• Fas 2 och 3 - februari och mars:
Personer som är 70 år eller äldre. Vuxna personer som
får stöd enligt LSS eller har personlig assistans. Övrig
personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter
och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt
sjuka i covid-19. Personer som är 18–69 år och tillhör en
riskgrupp. Folkhälsomyndigheten arbetar just nu med att
speciﬁcera dessa riskgrupper.
• Fas 4 - när vaccination av prioriterade grupper är
färdig:
Övriga personer som inte tillhör en riskgrupp.
Mer information och om vaccination mot covid-19 på
Region Skånes webbplats www.skane.se.

Vilda pollinatörer i jordbrukslandskapet –
Ekologi, åtgärder och ﬁnansieringsalternativ

Svalövs kommun bjuder in till ett webbinarium
om förutsättningarna för vilda pollinatörer i
jordbrukslandskapet och vilka åtgärder lantbrukare
kan ta för att skapa en miljö som är gynnsam för såväl
lantbruket som pollinatörerna.

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare
ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning
i beaktande och inte närvara vid sammanträdet vid
uppvisande av sjukdomssymtom.

Mötet sker digitalt via mötesapplikationen Micosoft Teams.
Det är inte nödvändigt att ha programvaran installerad utan
det går bra att ansluta via webbläsare. Anslut gärna 15
minuter innan webbinariets start så att vi kan säkerställa
att tekniken fungerar för alla innan vi börjar. Vid eventuella
teknikproblem kan ni ringa 0709-47 51 03.
Länk till mötet ﬁnns i evenemangskalendern på Svalövs
kommuns hemsida.
Hjärtligt välkomna!
Läs mer på www.svalov.se

Detaljplan för del av fastigheten
Röstånga 2:140,
”Villa Söderåsen” i Röstånga är ute på samråd.
Förslag till detaljplan för del av fastigheten Röstånga
2:140, ”Villa Söderåsen”, i Röstånga samhälle ﬁnns
tillgängligt för samråd från den 24 januari till den
14 februari 2021.
Planområdet som omfattar Villa Söderåsen är beläget
väster om Marieholmsvägen och norr om Per Gummessons
väg, i slutet av Nackarpsdalsvägen, bredvid Röstånga
Turistinformation.
Området angränsar till fastigheten Röstånga 2:141 i väster
och till Röstånga 2:141 och 2:142 i norr. I öster angränsar
det till Röstånga 2:34 och söder till fastigheterna Röstånga
5:52, 5:53, 5:13 samt 5:14.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att öka
byggrätten inom fastigheten samt att bekräfta beﬁntliga
förhållanden vad avser boende.
Detaljplanens intention är att säkerställa och bevara den
beﬁntliga byggnadens kulturhistoriska värden liksom
platsens natur- och kulturvärden genom rivningsförbud och
genom att främja en för platsen lämplig utformning.
Ett utökat planförfarande tillämpas eftersom rivningsförbudet som föreslås är till för att skydda ett stort
allmänintresse. Planförslaget bedöms inte strida mot
gällande översiktsplan och inte innebära betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken.
Planhandlingarna ﬁnns tillgängliga på kommunens
webbplats www.svalov.se samt under öppettider på
kommunhuset i Svalöv. Handlingar kan även beställas på
telefon 0418-47 50 00 eller via e-post plan@svalov.se
Eventuella synpunkter framförs senast den 14 februari
2021 skriftligen till Plan & exploatering, Svalövs kommun,
268 80 Svalöv eller via e-post, plan@svalov.se. Den som
inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att
senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.
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