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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Välkommen till kommunfullmäktiges 
sammanträde i kommunhuset, Svalöv, 
måndagen den 27 april 2020, kl. 13.30. 

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:

· Allmänhetens frågestund
· Årsredovisning för Svalövs kommun 2019 
 (kl. 18.30) samt kompletteringsbudget för 2020
· Information om åtgärder och stöd med anledning  
 av Corona/Covid-19
Sammanträdet är öppet för allmänheten. Ekonomichef 
Jane Bergman informerar om årsredovisningen 2019 
för Svalövs kommun kl. 18.30. Efter informationen 
har allmänheten möjlighet att ställa frågor om 
årsredovisningen. Frågestunden begränsas till 30 
minuter och avser endast detta ärende.

Åhörare ombeds dock ha den rådande risken för 
smittspridning i beaktande och inte närvara vid 
sammanträdet vid uppvisande av sjukdomssymptom. 
För den som önskar finns möjlighet att maila in frågor 
angående årsredovisningen till info@svalov.se. 
Inkomna frågor kommer att läsas upp och besvaras 
under sammanträdet. 

Fullmäktiges sammanträden spelas in och det finns 
därmed möjlighet att ta del av svaren i efterhand via 
kommunens webbplats www.svalov.se. På webbplatsen 
finns också samtliga handlingar att läsa. 

Kallelse och protokollsutkast finns också att hämta i 
kommunhusets reception.

Ann Pettersson (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Kungörelse och granskning av 
vägplan för ombyggnad av väg 13 
och 108, Röstånga, tätortsåtgärder
Trafikverket Region Syd har upprättat ett förslag till 
vägplan för ombyggnad av väg 13 och 108, Röstånga, 
tätortsåtgärder i Svalöv kommun.

Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 2020-04-
23 - 2020-05-25 hos:

• Trafikverket Region Syd, Björkhemsvägen 17, Kristianstad
• Svalövs kommunhus, Herrevadsgatan 10, Svalöv
• Röstånga bibliotek, Billingevägen 26, Röstånga
 Delar av handlingarna finns på Trafikverkets webbplats 
 www.trafikverket.se/rostanga

Synpunkter ska ha inkommit till:
Trafikverket, Ärendemottagningen, 
Investering, Box 810, 78128 Borlänge
eller via e-post till: investeringsprojekt@trafikverket.se 
senast 2020-05-25. 
Ange ärendenummer TRV 2019/55295.
Om du vill ha mer information kontakta projektledare Maria 
Lund, Trafikverket Region Syd, tel. 010-123 35 19 eller, 
e-post maria.a.lund@trafikverket.se

Kommunerna i Familjen Helsingborg går samman 
för att ge invånarna ett späckat kulturprogram att 
njuta av hemma i favoritfåtöljen eller soffhörnan. På 
skärtorsdagen den 9 april var det premiär för första 
avsnittet av den webbsända programserien Rampljus.

– Kulturen spelar en viktig roll i samhället, särskilt i kristider, 
och när våra besökare inte kan komma till oss får vi komma 
till dem. Jag tror att inslag med en stark lokal förankring och 
en tydligt igenkännbar lokal avsändare bidrar till känslan 
av trygghet och signalerar att samhället inte stängt ner. 
Dessutom möjliggör vi ett antal arbetstillfällen för sektorns 
aktörer som idag står helt utan engagemang. Det känns 
riktigt bra att vi kommuner inom Familjen Helsingborg kan 
hjälpas åt med detta, tillsammans, säger Max Granström, 
kulturdirektör i Helsingborg och vd för kultur- och 
evenemangsbolaget Helsingborg Arena & Scen som är en 
av flera aktörer bakom den webbsända programserien.

Förutom humoristiska små inslag bjuder programserien på 
musik av allt från väl etablerade artister till morgondagens 
stjärnor som drömmer om sitt stora genombrott. Det blir 
också intervjuer med olika spännande personligheter och 
du får följa med hem till några av kommunernas konstnärer 
och låt dig inspireras av krögare som lagar mat i rutan. Och 
mycket annat.

-Inom Familjen Helsingborg har vi så många värdefulla, 
starka och kreativa kulturutövare som vi vill lyfta fram 
genom Rampljus. Se våra programpunkter som ett stöd till 
dem och inspiration till att få kultur direkt till dig. Ett ”vaccin” 
mot den sociala isoleringens negativa verkningar och ett 
hopp om att vi snart kan njuta av den tillsammans igen, 
säger Anneli Sjöborg, kultur- och fritidschef i Höganäs.

En majoritet av Familjen Helsingborgs elva kommuner 
deltar i projektet som till stor del finansieras av Familjen 
Helsingborgs Utvecklingsfond. 

Rampljus sänds varje vecka under april och maj med 
start skärtorsdagen, den 9 april. Du hittar programmet på: 
www.stagebackstage.se/rampljus

Rampljus - ny programserie 
ska lyfta den lokala kulturen

Information om 
coronaviruset
Svalövs kommun följer utvecklingen kring coronaviruset 
och covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Läget ändras kontinuerligt och vårt 
råd är att du som medborgare följer utvecklingen och 
rekommendationerna på följande hemsidor:
Svalövs kommun: www.svalov.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se 
Region Skåne: www.skane.se
Krisinformation från svenska myndigheter finns även på: 
www.krisinformation.se

Några tips om hur du skyddar dig och andra från 
smittspridning:
 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Var uppmärksam på symtom på covid-19
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Använd handsprit
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ansiktet
 • Undvik att besöka äldre släktingar
 • Håll avstånd till andra människor på offentliga platser

Ökad ensamhet bland seniorer i 
coronatider - ny stödlinje öppnas för 
dig som känner dig ensam eller orolig  

Är du senior eller är äldre och sitter i ofrivillig 
karantän? Känner du dig ensam hemma? Längtar du 
efter att få höra en vänlig röst? Behöver du hjälp med 
att skingra tankarna? Om du upplever oro och behöver 
stöd och hjälp med dina frågor och funderingar, eller 
om du bara vill prata av dig, så kan du ringa till vår 
nyinsatta stödlinje för seniorer i kommunen. Att ringa 
kommunens stödlinje är kostnadsfritt och vi som 
svarar arbetar normalt inom anhörigstödet. Vi har 
tystnadsplikt. 

Coronaviruset har med sin snabba framfart över hela 
jordklotet förändrat mycket i vår vardag, även för oss som 
bor i Svalövs kommun. Många offentliga utrymmen som 
vi är vana att vistas i har begränsat sina öppettider och vi 
uppmanas av myndigheterna att stanna hemma och idka 
social distansering. Denna förändring med färre sociala 
kontakter i vårt vardagsliv minskar förhoppningsvis den 
snabba spridningen av Coronaviruset, men kan också leda 
till att man isoleras från sina nära och kära. I förlängningen 
kan det bidra till att man känner sig ensam, nedstämd eller 
orolig. Svalövs kommun har därför öppnat en stödlinje dit 
du som är senior kan ringa kostnadsfritt för att prata med en 
medmänniska på kommunens anhörigstöd. Du som ringer 
kan välja att vara anonym. Telefonen är bemannad helgfria 
vardagar under kontorstid. 

Stödlinjens telefonnummer: 0418-47 54 65 


