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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Redovisningsansvarig 2020-12-13
Handläggare/nämndsekreterare/jurist 2020-12-13
Sjuksköterska för timanställning 2020-12-15
Systemförvaltare, vård och omsorg 2020-12-17
IT-tekniker och systemförvaltare 2020-12-17
Undersköterska  2020-12-17
Barnskötare timvikarie 2020-12-18
Timvikarie till Hemvården 2020-12-20
Förskollärare 2021-01-08
Parkchef inom verksamheten Park & Fritid 2021-01-10
Fordonssamordnare Gata, Park och Fritid 2021-01-10

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

Folkomröstningen i Svalövs kommun skjuts upp

Vilka är dina arkitekturpärlor i Svalövs kommun?

För att hjälpa till att dämpa den ökade smittspridningen 
av covid-19 i samhället väljer Svalövs kommun att hålla 
kommunens folkbibliotek stängda fram till och med nyår.
På grund av den pågående pandemin har Svalövs kommun 
under 2020 vidtagit en rad åtgärder för att begränsa risken för 
smittspridning av covid-19 i kommunens verksamheter. Detta 
gäller även biblioteken. Men under hösten har smittspridningen i 
samhället åter ökat. Myndigheterna avråder därför allmänheten 
från att besöka offentliga lokaler, såsom bibliotek.
Det betyder att folkbiblioteken i rådande situation varken 
kan eller ska fungera som mötesplatser. Konsekvensen av 
detta är att kommunen inte kan erbjuda allmän tillgång till 
bibliotekslokalerna. Därför har bildningsnämndens ordförande 
Kim Hellström (SD) tagit beslut om att:
 • Folkbibliotekens lokaler ska hållas stängda för besök   
  under perioden 27 november till den 31 december.
 •  Begränsad tillgång genom bokade besök av enskilda   
  tillåts, under förutsättning att det endast gäller en 
  besökare åt gången. Undantaget gäller endast nöd-
  vändiga ärenden som inte kan lösas på annat sätt.
Skolbiblioteken omfattas inte av beslutet ovan.
Neddragningen av service kan drabba folkbibliotekens 
prioriterade målgrupper särskilt hårt. Därför kommer 
biblioteken att kompensera med olika aktiviteter, bland annat 
för att fortsätta stimulera läsningen hos barn och unga.
- Det är lokalerna vi stänger för allmänheten men folkbiblioteken 
som funktion ska verka även under stängningsperioden. Fram 
till nyår kommer vi att erbjuda take-away av böcker och andra 
media. Även hemleverans i viss utsträckning och olika former 
av bokpaket för alla åldrar är aktuellt, säger kulturchef Elisabet 
Viktorsson.
Gå gärna in på bibliotekens sidor på www.svalov.se  och på 
www.bibliotekfh.se eller på sociala medier för att veta mer.

Vi har nu ett allvarligt läge i Skåne och i landet som innebär 
att vi alla måste ta ett större ansvar och hjälpas åt att hålla 
smittspridningen av covid-19 nere. Smittspridningen finns i alla 
åldrar och särskilt oroade är det att smittan åter börjar öka inom 
äldreomsorgen i Skåne.
- Jag vädjar därför till äldreomsorgens besökare såväl som 
till vår personal att inte vistas på arbetet eller besöka våra 
nära och kära om man inte är helt symtomfri, säger vård- och 
omsorgschef Madeleine Moberg.
Det har tyvärr visat sig vid smittspårning att man kan vara 
bärare av viruset utan symtom. Verksamheten rekommenderar 
därför att besök till våra äldreboenden genomförs utomhus. 
Dessa besök ska precis som tidigare bokas på respektive 
äldreboende.       
- Jag vill också passa på att berätta att jag är ödmjukt tacksam 
för att vi endast har eller har haft ett fåtal smittade i vår 
verksamhet. Verksamheten har tydliga rutiner där munskydd 
och visir används i nära omvårdnadsarbete i syfte att skydda 
våra mest utsatta, säger Madeleine Moberg.
Vård- och omsorgschefen vädjar också till oss alla att följa våra 

myndigheters rekommendationer.
- Min vädjan till alla är att vi följer de råd och rekommendationer 
som regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutar om. Det 
är din och min insats tillsammans som göra skillnad om vi kan 
få en smittfri jul och nyår eller inte i Svalövs kommun, säger 
Madeleine Moberg.

Svalövs kommuns folkbibliotek 
håller stängt fram till nyår

Bakgrund folkomröstningen
Mot bakgrund av folkinitiativets namninsamlingar beslutade 
kommunfullmäktige, den 31 augusti, i enlighet med kommunal-
lagen (8 kap, 2§ samt 5 kap §36-§37) att en folkomröstning 
skulle genomföras angående förslag till förändrad 
bolagsorganisation. Valdagen sattes till den 12 december. 

Frågan vid den kommunala folkomröstningen lyder 
enligt följande:
”Ska Svalövs kommun förändra sin nuvarande bolagsstyrning?”
Följande svarsalternativ (röstsedlar) är möjliga vid valet:
 • JA – jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning 
  i Svalövs kommun.
 • NEJ – jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning
  i Svalövs kommun.
 • BLANK – blank röstsedel.

Vid mötet den 30 november togs det officiella beslutet 
av kommunfullmäktige att skjuta upp den kommunala 
folkomröstningen som skulle genomförts den 12 dec-
ember.
Det är den rådande pandemin, med allt högre smittspridning i 
samhället, som är orsaken till att folkomröstningen nu skjuts på 
framtiden. Den skulle genomförts söndagen den 12 december, 
med möjlighet att förtidsrösta från och med den 2 december
 Alla fullmäktiges partier var överens om beslutet att flytta fram 
folkomröstningen.
  − Det är bra att vi är överens om att skjuta den på framtiden. 
I läget vi befinner oss nu, gällande smittspridningen, är det inte 
ansvarsfullt att genomföra en folkomröstning. Vi kommer att ta 
upp frågan i fullmäktige den 25 januari igen och då får vi se 
om vi fortsatt skjuter upp eller om vi kan hitta en ny valdag för 
folkomröstningen, säger kommunstyrelsens ordförande Teddy 
Nilsson (SD).

Vård- och omsorgschefen vädjar om 
att följa råd och rekommendationer

Inför kommunens arbete med en 
arkitekturpolicy behöver vi din hjälp med 
att identifiera byggnader och platser som 
är karaktärsskapande för kommunens 
tätorter och landsbygd. 
Lämna dina synpunkter genom att 
visa dina bästa byggnader och platser 
i vår digitala kartenkät som du når på 
följande länk: arcg.is/1bSbGT eller via 
QR-koden. Där kan du även se andra 
invånares favoriter. 

Har du frågor om enkäten eller 
arkitekturpolicyn maila plan@svalov.se. 
Tusen tack för din hjälp! 


