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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Nämnder och styrelser valdes 
vid senaste fullmäktigemötet

Vinterväghållning 
– plötsligt är vintern här
Svalövs kommun utför sedan ett antal år inte 
vinterväghållningen i egen regi utan denna är 
utlagd på entreprenad och där entreprenören 
ansvarar för de kommunala gatorna i Billeber-
ga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp 
samt Tågarp.

Följande entreprenörer utför arbetet denna säsong:
� Härsnäs Maskintjänst - Röstånga
� Svalövs Farmartjänst - Billeberga, Svalöv, 
   Teckomatorp och Tågarp
� Rygab Entreprenad AB - Kågeröd 

Med vintersäsong avses perioden 1 november till 30 
april och det är under denna period som upphandlade 
entreprenörer ska vara beredda att rycka ut om det blir 
vinterväglag. På kommunens hemsida (www.svalov.se/
bo-bygg--miljo/gator-och-trafik/vintervaghallning.
html) fi nns aktuella kartor som visar dels fastighets-
ägarnas ansvar för gångytor och dels entreprenörernas 
ansvarsområden.

För bästa resultat måste entreprenörerna ha fri till-
gång till de ytor som ska skottas och halkbekämpas. For-
don ska parkeras på den egna fastigheten för att under-
lätta entreprenörernas arbete. Detta gäller släp, husvag-
nar etc. I annat fall kan entreprenörerna inte utföra sitt 
arbete enligt uppställda kriterier, vilket försvårar fram-
komligheten för hemtjänst, renhållningsfordon och post-
fordon. Följden blir också att grusning inte kan utföras 
fullt ut, vilket ökar risken för halkolyckor. 

Viktigt är också att vegetation hålls inne så att for-
donen kan komma så nära tomtgräns som möjligt och 
halkbekämpa samt snöröja gångytor för att underlätta 
framkomligheten för oskyddade trafi kanter. Därför är det 
viktigt att fastighetsägaren klipper och beskär vegetation 
som går utanför sin tomtgräns. För vegetation och träd 
gäller också att det för fordonens framkomlighet måste 
vara fri höjd så att en traktor kan passera under utan att 
grenar är i vägen.

För att kunna erbjuda bästa möjliga vinterväghållning, 
vill vi på kommunen därför uppmana alla fastighetsäga-
re att ta ett extra varv i trädgården och även utanför fast-
ighetsgräns för att kontrollera ovanstående. För plötsligt 
är vintern här.

Tack för visad hänsyn!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel             Sista ansökningsdag
� Leg. Arbetsterapeut          2019-01-13
� Fysioterapeut           2019-01-13
� Koordinator till vår Bemanningsenhet       2019-01-20
� Timvikarie/Barnskötare till Kågeröd         2019-01-31
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Det var på fullmäktigemötet den 17 december som 
valen till nya presidier i kommunens nämnder och 
styrelser genomfördes. Dessa är verksamma från 
och med den 1 januari 2019.

Så här utföll valen:
Bildningsnämndens presidium 
Ordförande: Torbjörn Ekelund (L).
Vice ordförande: Émilie Lundgren (S).
BT Kemi Efterbehandlings presidium
Ordförande: Birgit Landquist (C).
Vice ordförande: Hans-Inge Svensson (S).
Bygg- och räddningsnämndens presidium
Ordförande: Håkan Andersson (C).
Vice ordförande: Jörgen Persson (SD).
Krisledningsnämndens presidium
Orförande: Fredrik Jönsson (C).
Vice ordförande: Teddy Nilsson (SD).
Samhällsbyggnadsnämndens presidium 
Ordförande: Stefan Pettersson (M).
Vice ordförande: Annie Karlsson (S).
Socialnämndens presidium 
Ordförande: Aase Jönsson (KD).
Vice ordförande: Hans Lindström (SD).
Valnämndens presidium
Ordförande: Pernilla Ekelund (L).
Vice ordförande: Anette Hallberg (S).
Vård- och omsorgsnämndens presidium 
Ordförande: Angelie Fröjd (M).
Vice ordförande: Anneli Persson (S).

AB SvalövsBostäders presidium
Ordförande: Johan Wigrup (C).
Vice ordförande: Conny Thörncratnz (SD).
AB SvalövsLokalers presidium
Ordförande: Johan Wigrup (C).
Vice ordförande: Conny Thörncratnz (SD).
LSR Landskrona Svalöv renhållnings AB, styrelsen
Ledamot: Marie Irbladh (C).
Ledamot: Krister Olsson (S).
Suppleant: Sten Wendel (M).
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), 
styrelsen
Ledamot: Angelie Fröjd (M).
Suppleant: Teddy Nilsson (SD).
Sydvatten AB, styrelsen
Ledamot: Christer Laurell (C).

Kommunens e-serviceportal
Svalövs kommun har samlat alla  e-tjänster och 
blanketter i ett och samma gränssnitt.  

I e-serviceportalen hittar du kommunens samtliga e-tjänster 
och blanketter samlade inom olika ämnesområden. En del 
av e-tjänsterna innebär att din ansökan eller din anmälan 
skickas in direkt till oss. Andra tjänster kan laddas ner som 
blanketter för att sedan fyllas i, skrivas ut och skickas in.

Du hittar våra e-tjänster och blanketter på www.svalov.se.
Vi kommer kontinuerligt att utveckla nya e-tjänster så att 

du som vill ska kunna sköta den största delen av din kom-
munikation med oss via webben när det passar dig.

Vill du hjälpa 
en medmänniska?
Vi söker dig som är intresserad av att bli god man 
eller förvaltare för vuxna personer i behov av hjälp 
och stöd. 
Som god man eller förvaltare hjälper du en annan person 
med bland annat ekonomi, avtal och myndighetskontakter. 
Du ska se till att den du hjälper får den vård och tillsyn som 
denne behöver och alltid verka för huvudmannens bästa 
och tillvara ta dennes intressen.

På www.svalov.se/godman kan du läsa mer om uppdra-
get. Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare läm-
nar du in en intresseanmälan via vår e-tjänst här: eservice.
svalov.se/OF109 

Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Rikspolisstyrel-
sens belastningsregister och socialtjänstens register samt 
hos kreditinstitut för uppgift om eventuella betalningsan-
märkningar. Uppdraget är arvoderat och utbildning i redovis-
ning samt handbok erbjuds.

Använd kommunens 
system för felanmälan
Du vet väl att som kommuninvånare kan du läm-
na felanmälan inom området gata och park via vår 
mobilapp?

Tjänsten når man antingen via kommunens hemsida eller 
genom att ladda ner mobilappen. Med tjänsten/applikationen 
kan du ta ett foto eller bifoga en fi l till din felanmälan.

Följande kategorier kan anmälas via systemet:
� belysning/trafi ksignal
� dagvatten och brunnslock
� gator/gång- och cykelväg/torg
� park och natur
� skadegörelse 
Mobilappen för felanmälan fi nns att hämta för iPhone/iPad 
samt Android och Windows Phone.

Applikationen är ett verktyg som gör det möjligt för dig att 
påverka din närmiljö och vardag. När du anmält ett fel kan du 
välja att få en bekräftelse på att ärendet har blivit registrerat.

Svalövs kommun har valt att satsa på detta system för att 
underlätta för dig som kommuninvånare att anmäla fel. För 
kommunens verksamhet innebär systemet att vi eff ektivise-
rar felhantering och uppföljning av inkomna ärenden på ett 
bättre sätt än tidigare.


