Informerar

Dags att ansöka om
kulturstipendium!
Vill du förkovra dig eller utveckla dina talanger inom konst,
musik, teater, konsthantverk eller något annat uttryck?
Då ska du söka Svalövs kulturstipendium!

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Nominera till Svalövs
kommuns kulturpris!
Nu är det dags att
nominera någon
som du tycker har
med berömvärda
och värdefulla
insatser berikat
kulturens och
folkbildningens
område.
Kulturpristagare ska vara född eller bosatt inom Svalövs kommun
eller ha annan särskilt långvarig
anknytning till kommunen. Priset
ska inte delas mellan flera personer, men kan tilldelas flera personer för en och samma gärning.
Kulturpriset kan också utdelas
till samma person/förening flera
gånger, dock ska ett tidsintervall
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Stipendiet är på 20.000 kr och kan delas
ut till en mottagare eller delas på flera. Efteråt redovisar du vad du har gjort för stipendiet och det kan vara genom ett framträdande eller en presentation, på ett sätt
som passar dig och din inriktning.

kan göras genom en skriftlig berättelse, ett
muntligt framträdande, en offentlig konsert
eller på annat sätt som passar stipendiatens inriktning. Redovisningsformen kommer att vägas in i bedömningen av kandidaternas stipendieansökan.

Kulturstipendiaten ska vara född eller bosatt inom Svalövs kommun eller ha annan
särskild långvarig anknytning till kommunen.

Ansökan görs digitalt via kommunens
e-tjänst:
eservice.svalov.se
E-tjänsten finns under kategorien ”Uppleva och göra” i e-tjänstportalen.

Ansökan
Till ansökan bifogas de handlingar som
den sökande önskar åberopa.
I ansökan ska framgå hur man vill redovisa stipendiet till bildningsnämnden. Detta

Mer information:
svalov.se/kulturstipendium

Vi vill ha din ansökan
senast 1 september!

Resekort till gymnasieelever
Från och med vecka 31 börjar resekorten inför läsåret
2021/2022 att skickas hem till gymnasieelever som ansökt om
resekort och som är skrivna i Svalövs kommun.
Du som redan har ett resekort och fått din
ansökan godkänd kommer att få kortet
laddat inför skolstarten.
Har du ännu inte ansökt om resekort?
Som gymnasieelev måste du ansöka om
resekort för dina resor till ditt gymnasium
inför varje läsår. Har du inte redan gjort det

så är det ännu inte försent. Ansökan måste lämnas in senast den 25 juli annars kan
vi inte garantera att resekorten fungerar i
tid till skolstarten.
Ansök via e-tjänst eller med blankett
Ansökan gör du digitalt via kommunens
e-tjänst eller genom att fylla i och lämna
in en blankett
• Ansök via e-tjänst: eservice.svalov.se
• Ansök via blankett:
”Ansökan om resebidrag”.
Mer information om resor till gymnasiet: svalov.se/resorgymnasiet

Ansök senast den 25 juli!

på minst fem år skilja mellan utdelningarna.
Din nominering lämnas digitalt
via kommunens e-tjänst:
eservice.svalov.se
Mer information:
svalov.se/kulturpris

Vi vill ha din nominering
senast 1 september!

Nominera till Svalövs
kommuns Miljöpris 2021!
Nu är det dags att nominera din kandidat till årets
miljöpris. Priset delas ut som erkänsla och uppmuntran för värdefulla insatser inom natur- och
miljövård.
Miljöpriset kan delas ut till enskild,
skolklass, förening, företag eller
annan grupp som har sin verksamhet Svalövs kommun. Priset
består av en symbol för kommunens miljöarbete.
Det är samhällsbyggnadsnämnden som utser pristagare. Flera
pristagare kan utses och miljöpriset kan utdelas till samma pristagare flera gånger. Dock bör ett
tidsintervall om 5 år tillämpas mellan utdelningarna.

Skicka in din nominering till:
• Svalövs kommun, 268 80 Svalöv
och märk kuvertet med
”Miljöpris”,
• eller via epost: plan@svalov.se.
Mer information om miljöpriset:
svalov.se/miljopris

Lämna din nominering
senast den 1 september!

En nominering ska innehålla
följande:
• Kandidatens namn, adress och
telefon.
• Motivering till varför hen ska
tilldelas miljöpriset.
• Förslagslämnarens underskrift,
namn, adress och telefon.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Sista Ansökningsdatum

Undersköterska med inriktning psykiatri
Yrkeslärare inom praktisk växtodling/lantbruk
Specialpedagog, mobila teamet
Lokalvårdare inom städverksamheten
Lärare i matematik, NO & teknik
Sysselsättningssamordnare
Enhetschef, särskilt boende
Enhetschef, LSS

2021-07-18
2021-07-23
2021-07-25
2021-08-01
2021-08-06
2021-08-08
2021-08-08
2021-08-13

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