Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Är du intresserad
av att arbeta som
röstmottagare?
Under våren 2019 kommer det att hållas val till
Europaparlamentet den 26 maj. Därför rekryterar nu valnämnden personer som är intresserade av att arbeta som röstmottagare.
I arbetsuppgifterna som röstmottagare ingår bland annat
att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster
och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.
Alla personer som arbetar som röstmottagare måste
genomgå en obligatorisk utbildning samt vara myndig.
Om du är intresserad av att tjänstgöra som röstmottagare under valdag eller vid förtidsröstningen anmäler
du det via E-tjänsten på kommunens hemsida:
www.svalov.se/rostmottagare
Ola Odebäck, Starpoint Advisory, presenterar genomförandeprocessen av visionsarbetet för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vid frågor är du välkommen att kontakta valadministrationen på telefonnummer 0418-47 50 00 eller via mail
info@svalov.se

Nu tar Svalövs kommuns
visionsarbete fart

Den 25 februari ﬁck kommunstyrelsens arbetsutskott besök av Ola Odebäck från Starpoint Advisory, företaget som ska projektleda arbetet med
att ta fram en vision för Svalövs kommun.
På mötet presenterade Ola Odebäck processen för genomförandet av visionsarbetet. Processen kommer att bestå av
faserna planering, dialog och dokumentation och uppdraget
för Starpoint Advisory är att ta fram ett underlag för beslut om
kommunens framtida vision.
– Äntligen är vi igång med detta mycket viktiga strategiska
arbete för vår kommuns utveckling och syftet är att ta fram
en gemensam vision för hela Svalövs kommun, både geo-

graﬁskt och för vår organisation, säger Fredrik Jönsson (C),
kommunstyrelsens ordförande.
Det var i november 2016 som kommunfullmäktige fattade
beslut om att en vision för Svalövs kommun skulle tas fram.
Arbetet påbörjades våren 2018 med en omvärldsdag där politiker, chefer och tjänstepersoner deltog och fokus var omvärldstrender och nu fortsätter arbetet under 2019.
– Under våren fortsätter arbetet och det kommer bland annat att genomföras en rad workshops där våra kommuninvånare, företagare och föreningar bjuds in tillsammans för
att ge sin syn på hur det framtida Svalövs kommun ska vara
år 2040. Målet är att vi ska ha en vision som hela kommunfullmäktige står bakom och som antas under 2019, säger
Fredrik Jönsson.

Socialtjänsten söker
kontaktpersoner

Socialtjänsten i Svalövs kommun söker personer som är intresserade av att ha uppdrag
som kontaktperson för vuxna.
Som kontaktperson agerar du som ett stöd till personer
som kanske inte har ett så stort nätverk eller som har
eller har haft olika typer av problematik, så som psykisk
ohälsa, missbruk eller psykisk funktionsnedsättning.
Är du intresserad eller vill veta mer?
Kontakta socialsekreterare Rebecca Svensson
på e-post: rebecca.svensson@svalov.se
eller på tel. 0418-47 50 62.

Att leva nära

En samtalsgrupp för anhöriga

Lediga jobb

Känner du dig ensam i din situation? Har du behov
av att träﬀa andra som beﬁnner sig i en liknande
sits? Anhörigstödet i Svalövs kommun bjuder in
dig som stöttar eller vårdar någon som är långvarigt sjuk, är äldre eller har en funktionsnedsättning
till en samtalsgrupp under våren 2019.
Att stödja och hjälpa en närstående ger både glädje och mening men kan också bitvis vara en ansträngande, ibland en
direkt tung och många gånger en ensam uppgift. I gruppen
kommer du att vid fyra tillfällen få träﬀa andra anhöriga som
är i en liknande situation. Syftet med samtalsgruppen är att
du ska få tillfälle till samtal, reﬂektion och erfarenhetsutbyte
och att du därigenom blir stärkt i ditt anhörigskap.
Vi kommer att arbeta utifrån ett nytt studiecirkelmaterial
som heter ”Att leva nära”. Studiematerialet bygger på olika
samtalsämnen som visat sig vara angelägna och som ofta
återkommer i samtalen med anhöriga. Vid varje träﬀ har vi
därför ett övergripande tema som är kopplat till din anhörigsituation (t. ex. egen tid, stress, min identitet, känslor mm)
och som sedan vi diskuterar och reﬂekterar kring. Kan detta
vara något för dig?
Varmt välkommen!

i Svalövs kommun
Just nu söker vi 100 sommarvikarier inom vård
och omsorg och LSS!
Är du intresserad av att arbeta hos oss i sommar?
Läs mer om tjänsterna och hur du ansöker på:
www.svalov.se/jobba hos oss

Foto: Mostphotos
Träﬀarna är kostnadsfria och det bjuds på ﬁka.
Plats: Kommunhuset, Herrevadsgatan 10, Svalöv.
Datum: 25/4, 2/5, 9/5, 16/5
Tid: 14-16
Anmälan: anmäl dig senast den 18/4
(max. antal deltagare är 8)
För anmälan och mer information:
Anna Helkama-Rågård, anhörigsamordnare
tel: 0418-47 64 65
e-post: anhorig@svalov.se

Titel
Sista ansökningsdag
■ Sommarvikarier till Vård och Omsorg 2019-03-31
■ Sommarvikarier till LSS och
2019-03-31
personlig assistans
■ Timvikarier inom vård och omsorg
2019-03-31
och LSS
Vi söker även:
Förskollärare till område Teckomatorp 2019-03-25
■ Fysioterapeut
2019-03-28
■ Timvikarier och vikarier i sommar
2019-03-31
sökes på socialpsykiatriskt boende
■

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