Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Oroar du dig över någon i din omgivning som har problem med
att hantera alkohol, missbrukar narkotika/mediciner eller har
tappat kontrollen över spel om pengar?
Vill du lära dig mer om hur du kan hantera din situation?
Anhörigprogrammet vänder sig till dig som har eller har haft
en relation med, arbetar eller har arbetat med, lever eller
har levt med en person som tappat kontrollen över spel om
pengar, alkohol-, narkotika- eller tablettmissbruk/beroende.
Anhörigprogrammet är kostnadsfritt om du bor i Svalövs
kommun.

Sommarjobb för unga

- en introduktion till arbetslivet!
Under sommaren 2020 kommer Svalövs kommun
att erbjuda 50 sommarjobbsplatser till ungdomar
som är folkbokförda i kommunen och är födda
2003 och 2004.
Syftet är i huvudsak att ge skolungdomar en introduktion
till arbetslivet. Men det ger också kommunen en möjlighet
att presentera sina verksamheter och väcka ungdomarnas
intresse för att i framtiden arbeta inom kommunal
verksamhet.
Inom vilka områden finns sommarjobben?
Sommarjobben som erbjuds finns bland annat inom
områdena barnomsorg, äldreomsorg, park- och trädgårdsarbete, föreningsverksamheter samt inom kost och
städ. Enstaka diverse arbeten inom andra områden kan
förekomma.
Eftersom antalet sökande ofta är fler än antalet platser
så kan inte alla erbjudas sommarjobb, det rekommenderas
därför att ni aktivt söker andra jobb. De sökande som inte
tidigare haft jobb inom kommunen kommer prioriteras.
Sommararbetet omfattar två perioder
Period 1: 15 juni - 6 juli
Period 2: 20 juli - 7 augusti
Du har möjlighet att endast erhålla plats under en av
perioderna, detta för att så många som möjligt ska få
chansen till ett sommarjobb. Midsommarafton är en ledig
dag, den infaller för dig som arbetar under den första
perioden (därför jobbar du en dag längre mot slutet).

Start för ny grupp
Nästa anhöriggrupp/program startar tisdagen den 31 mars,
kl. 17.00-20.00, på Carl XI:s gata 17 i Svalöv.
Information och anmälan
För ytterligare information kontakta Linda Andréasson eller
Jenny Kristinsson, se information till höger.

Hur mycket arbetar man?
Dina arbetstider kan variera beroende på arbetsplats.
Arbetet ska dock utföras måndag till fredag 4 timmar/dag.
Det kan förekomma längre arbetstid på vissa arbetsplatser,
t.ex. inom Park- och trädgårdsarbete och arbetsperioden
blir därmed kortare.
Ansök senast den 31 mars!
Mer information om hur du ansöker hittar du på
www.svalov.se/sommmarjobb.
Viktigt att tänka på!
Om du ska jobba inom skola/barnomsorg behöver
arbetsplatsen ett utdrag ur belastningsregistret innan
sommarjobbet kan påbörjas. Ansök därför om utdrag ur
belastningsregistret i god tid, det brukar ta cirka 2 veckor
handläggningstid. Blankett för detta hittar du på
www.polisen.se.

Besök polisens mobila kontor

I det mobila kontoret ger polisen råd och svar på frågor från
allmänheten. De tar gärna också emot tips och det går också
att få hjälp med att lämna anmälningar. I stort sett ska du
som medborgare kunna göra samma saker som i en vanlig
polisreception.

Var hittar du mobila kontoret?
I Röstånga, Teckomatorp och Svalöv finns det vid respektive
orts ICA-butik.I Kågeröd finns det vid parkeringen mitt emot
Mer information om sommarjobb hittar du på
Coop.
www.svalov.se/sommarjobb.
Schema 2020
Polisens mobila kontor har ett fast schema för sin verksamhet.
Vid frågor och funderingar, vänligen kontakta:
Ojämna veckor:
Suzana Majetic, arbetsmarknadskonsulent
Onsdagar:
Torsdagar:
Tel: 0418-47 50 41
09.30-11.30, Svalöv
09.30-11.30, Röstånga
E-post: suzana.majetic@svalov.se
13.00-15.00, Teckomatorp
13.00-15.00, Kågeröd
Jämna veckor:
Torsdagar:
Onsdagar:
09.30-11.30, Röstånga
09.30-11.30, Svalöv
Övriga orter i kommunen kommer att besökas vid behov och i
samband med speciella evenemang.
Kommunfullmäktiges presidium bjuder in allmän- OBS! Det kan ske ändringar i schemat i de fall något akut händer
heten till en informations- och frågestund gällande som medför att polisen måste omprioritera sina resurser.

Öppen informationsoch frågestund

kommunens samhällsbyggnadsfrågor.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdatum
· Lärare i svenska och engelska,
Svalöfs gymnasium och vuxenutb.
2020-03-10

· Speciallärare/specialpedagog
· Stödpedagog
· Personlig assistent

2020-03-15
2020-03-15
2020-03-31

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

När: torsdagen den 5 mars, kl. 18.30.
Var: matsalen, Heleneborgshallen, Svalöv

Polisens mobila kontor i närområdet utanför kommunen
Polisens mobila kontor besöker även andra orter i närområdet,
utanför kommunen. Hit är också alla Svalövsbor välkomna!

På mötet kommer det att informeras om:
Ojämna veckor
• Söderåsbanan
Tisdagar:
• Området Lantlyckan i Svalövs tätort
09.30-11.30, Perstorp
• Bostadsförsörjningsprogrammet
(vid ICA)
Dessutom kommer det att finnas ett bord där sakkunniga 13.00-15.00, Ljungbyhed
besvarar individuella frågor gällande:
(vid Hemköp)
• Gata och Park
• Bygglov
• Plan och exploatering
Varmt välkomna!

Jämna veckor
Tisdagar
09.30-11.30, Perstorp (vid Ica)
13.00.15.00, Ljungbyhed
(vid Hemköp)
Onsdagar
13.00-15.00, Ekeby
(vid Ekebyhallen)
Torsdagar
13.00-15.00, Östra Ljungby
(vid ICA)
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