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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Fysioterapeut/sjukgymnast 2020-10-18
Personlig assistent 2020-10-18
Serviceinriktad vaktmästare 2020-10-25

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

Förändrad bolagsorganisation i 
Svalövs kommun

Anhörig/seniorträff: 
Promenad i lugnt tempo runt 
Svalövssjön
Vi träffas vid ingången till Svalövs kyrka och går sedan 
en promenad runt Svalövssjön. Ta med egen fika. 
Vi håller coronasäkert avstånd till varandra.

När: 22 oktober kl. 13.00-14.30
Plats: samling vid Svalövs kyrka 

Anmälan: senast den 21 oktober till  anhörigsamordnaren 
0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se 
Välkommen!

På september månads kommunfullmäktigemöte togs beslutet om förändrad 
bolagsorganisation i Svalövs kommun.

Om ni har en hjärtstartare så kan ni 
bidra till att fler liv räddas genom att 
registrera den i hjärtstartarregistret. 
Registreringen är frivillig, gratis och 
innebär inga krav.

Hjärtstartarregistret är ett nationellt 
register på initiativ av HLR-rådet och 
Civilförsvarsförbundet med Hjärt-
lungfonden som samarbets-partner. 
Registrering sker på hjärtstartar-
registrets hemsida: 
www.hjartstartarregistret.se
Vid registrering av hjärtstartare är 
det viktigt att ange företagsnamn, 
adress samt tider när hjärtstartaren är 
tillgänglig för allmänheten.

Vad är syftet med registret?
Syftet med registret är att alla publika 
hjärtstartare utanför sjukvården 
ska registreras. De blir då synliga 
på en karta så att livräddare och 
larmcentralen vet var hjärtstartarna 
finns placerade geografiskt. Om ett 
hjärtstopp inträffat i närheten kan 

larmcentralen dirigera en livräddare till 
platsen för att hämta hjärtstartaren. Ett 
annat syfte med registret är även att 
fungera som kunskapsbas för forskning 
inom hjärtstopp, hjärt-lungräddning och 
defibrillering i samhället.

Läs mer om hjärtstartarregistret på 
HLR-rådets webbsida:
www.hlr.nu/sveriges-hjartstartarregister

Svalövs kommun 
avancerar i 
företagsranking!
I Svenskt Näringslivs senaste ranking gällande 
företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner 
avancerar Svalövs kommun i år hela 42 positioner. 
Sedan 2015 har kommunen klättrat från position 227 
till årets plats 135.

  - Det är fantastiskt glädjande att vi tar ett så pass stort kliv 
i rankingen. Vi tillhör just nu Skånes topp fem i kliv uppåt 
samtidigt som vi också noterar vår bästa placering någonsin. 
Ja, då blir man oerhört stolt över det arbete som görs. Det visar 
på att förvaltningen och näringslivsenheten gör rätt saker. 
Men man får inte heller glömma att rankingar är färskvara 
och noterat sedan tidigare är att rankingars svarsfrekvens 
och vår förändringsförmåga påverkar resultatet stort, säger 
Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Varje år sedan 2001 presenterar Svenskt Näringsliv en 
ranking av företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. 
Syftet med jämförelsen är att visa var i vårt avlånga land 
det är mest gynnsamt att starta och driva företag. I årets 
undersökning tog Svalövs kommun ett rejält kliv från plats 
177 till plats 135, vilket också är bästa placeringen sedan 
rankningen startade.

Joakim Nilsson är näringslivsansvarig i Svalövs kommun 
och han är mycket nöjd med det positiva resultatet i 
undersökningen.

  - Det är trevligt att vi klättrar på rankingen, men än 
viktigare är att företagarnas omdömen fortsätter förbättras 
när vi jämför oss med oss själva. Jag ser resultatet som en 
spegling av vårt gemensamma långsiktiga arbete med att 
förbättra förutsättningarna för våra företagare och hoppas 
att vi kan fortsätta resan framåt tillsammans och med gott 
förtroende för varandra, säger Joakim Nilsson.

Läs mer om rankingen och Svalövs resultat på: 
www.foretagsklimat.se/svalov

Har ditt företag eller förening en 
hjärtstartare i verksamheten?

En konsekvens av den nya bolagsorganisationen blir 
att nuvarande SvalövsLokaler AB delas i två delar. Där 
ena delen kommer att ingå i Svalövs Samhällslokaler 
AB och den andra i Svalövs Kommunservice AB. 
Sektorerna som främst påverkas av bildandet av Svalövs 
Kommunhus AB och Svalövs Kommunservice AB är 
kommunledningskontoret samt samhällsbyggnadssektorn.

Den politiska tillsättningen i de olika bolagen är i sin 
helhet inte genomförd, utan detta kommer att ske på 
kommande fullmäktigemöte i oktober. Mer information om 
detta kommer att publiceras här i Lokaltidningen och på 
hemsidan.
På fullmäktigemötet i augusti beslutades att det ska 
genomföras en folkomröstning den 12 december. Detta 
beslut gäller fortfarande och mer information om detta 
kommer också att publiceras i kommunens olika kanaler.


