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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
Personlig assistent 2020-09-30
Timvikarie till hemvården 2020-10-04
Sjuksköterska 2020-10-11
Undersköterska hemvården 2020-10-11

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

Kommunfullmäktige sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges 
sammanträde i Linåkerskolans matsal, 
måndagen den 28 september 2020, kl. 18.30. 

Vid behov fortsätter sammanträdet på tisdagen 
den 29 september 2020, kl. 18.30.  

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
• Efterutdelning år 2020, AB SvalövsLokaler
• Lokalförsörjningen inom kommunen - Bolagspolicy  
 samt bildande av koncern och Svalövs Kommunhus  
 AB m.m

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare 
ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning 
i beaktande och inte närvara vid sammanträdet vid 
uppvisande av sjukdomssymptom.

Fullmäktiges sammanträden spelas in och det fi nns 
möjlighet att ta del av information och debatt via 
kommunens webbplats www.svalov.se.

I kommunhusets reception fi nns kallelse och 
protokollsutkast att hämta. 

Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande

Öppet Hus på budget- och 
skuldrådgivningen 
Vill du ha hjälp med din ekonomi? Kom och prata med 
oss. Vi kommer att ha öppet hus vid fyra tillfällen nu i 
höst.

När: onsdagar 30 september, 7 oktober och 14 oktober 
kl. 15.00-18.00
Var: Kvarnhuset, Svalegatan 4 B, Svalöv

Här kan du få träffa oss som jobbar med budget- och 
skuldrådgivning. Vi har med oss informationsmaterial och kan 
ge grundläggande rådgivning på plats. Om det behövs kan vi 
boka in tid för ett senare tillfälle då vi går igenom din ekonomi 
i lugn och ro.

Välkommen till oss!

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 fi ka. Vi håller 
coronasäkert avstånd till varandra.

När: 30 september kl. 13.00-14.30
Plats: samling vid Svalövs kyrka 
Anmälan: senast den 29 september till  anhörigsamordnaren 
0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se 
Välkommen!

Prova-på-dag på 
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten bjuder in till prova-på-dag. 
Kom till brandstationen och få inblick i verksamheten!

När: lördag 3 oktober kl. 9.00 - cirka 13.00
Var: Brandstationen i Svalöv, Onsjövägen 2
Föranmälan och frågor: via Rickard Nilsson på 
Räddningstjänsten, rickard.nilsson@svalov.se
eller 0709-47 51 75

Utmana dig själv genom att testa de fysiska momenten vi har 
för anställning.
Kanske kan arbetet som deltidsbrandman vara en möjlighet 
för dig.
Grundkrav är att du bor och/eller arbetar inom 5 minuter från 
brandstationen i Svalöv eller Röstånga.
Utrustning för deltagare:
• Träningskläder/underställ
• Lämpliga skor för gångband
• Vattenfl aska

Välkommen!

Är du intresserad och nyfi ken på Svalöfs Gymnasium? 
Passa då på att besöka oss när vi har Öppet Hus!

När: lördag 3 oktober kl.10.00-14.00
Var: Svalöfs gymnasium, Rönnebergsvägen 8, Svalöv 
Du får träffa personal och elever, titta runt i alla våra härliga 

lokaler, prova maskiner, hälsa på i alla våra verkstäder, 
veterinärklinik, skolans hunddagis och träffa alla våra djur.
Du får information om alla våra utbildningar, skola och internat,
Vi ser fram emot en härlig lördag.

Vi hälsar alla blivande gymnasieelever och föräldrar välkomna!

Vi behöver din hjälp med förslag på kandidater!

Nu är det dags att nominera en person eller en förening som på 
olika sätt i eller utanför kommunen, lyfter fram Svalövs kommun 
på ett positivt sätt, sprider ett positivt budskap om Svalöv eller 
gjort en god gärning alternativt ett gott arbete
För att kunna utnämnas till Svalövsambassadör ska den 
nominerade vara boende eller verksam i kommunen under det 
aktuella året. Anställd i kommunen kan också utses. 

I år delas utmärkelsen ut i samband med kommunfullmäktiges 
möte den 7 december.

Vem kan nominera?
Som kommuninvånare kan du nominera och ditt förslag ska 
innehålla en motivering till varför den nominerade är en bra 
ambassadör. Det går inte att nominera anonymt. Förslagen på 
pristagare samordnas sedan av Svalövs kommun.
Mejla ditt förslag till: gisela.christensson@svalov.se senast 
den 31 oktober.

Öppet Hus på 
Svalöfs gymnasium

Dags att nominera Svalövsambassadör 2020


