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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
· Förskollärare till Solstrålens förskola i Svalöv 2020-02-25
· Fysioterapeut 2020-02-28 
· Fritidspedagog/fritidsledare, Lunnaskolan 2020-02-28
· Undersköterska 2020-02-29
· Vi söker ledsagare, kontaktpersoner, 
 avlösare 2020-02-29
· Parktekniker 2020-02-29
· Timvikarier inom LSS och Vård och Omsorg 2020-02-29 
· Två förskollärare/lärare, Svalans förskola 2020-03-01 
· Lärare i svenska och engelska, Svalöfs 
 gymnasium och vuxenutb. 2020-03-10 
· Stödpedagog 2020-03-15 
· Personlig assistent 2020-03-31

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

Förra veckan tog Svalövs kommun, IP-Only 
och NCC symboliska spadtag för den fortsatta 
utbyggnaden av bredband på landsbygden i 
kommunen. Det som IP-Only nu bygger ut med 
NCC som entreprenör är den andra etappen av 
total tre.

  − Det är oerhört positivt att IP-Only kommer i gång med 
etapp två. Med den här etappen utbyggd kommer vi att nå 
580 nya anslutningar och det är glädjande att vi redan nu når 
85 procents anslutningsmöjlighet. Sedan arbetar vi fortsatt 
med etapp tre och här tittar vi på olika lösningar för att nå 
kommunens mål om 95 procent, säger Stefan Pettersson 
(M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
  För etapp två är det NCC som utför fibernedläggningen 
på uppdrag av IP Only och just nu pågår arbete i södra 
delarna av etappen, i området kring Billeberga. Därefter 
kommer NCC att fortsätta från Billeberga och gå norrut 
mot Axelvold, Kågeröd och sedan österut mot Röstånga 
och slutligen söderut mot Ask. Ambitionen är att de första 

kunderna i Billeberga och området söderut kommer att få sin 
fiberanslutning installerad och driftsatt till sommaren 2020.
  I etapp tre, området norr om Kågeröd och resterande del 
av norra Svalöv, arbetas det fortfarande med att hitta en 
ekonomisk lösning för utbyggnaden. Tillsammans med IP-
Only tittar kommunen på en rad olika lösningar för att nå 
målet som säger att 95 procent av alla fastigheter ska ha 
möjlighet till en fiberuppkoppling. Bland annat undersöker 
man möjligheten för utökade samförläggningar, andra 
finansieringsmodeller samt kommunalt stöd. Här är 
anslutningar för e-hälsa och samhällsfunktioner, så kallade 
välfärdsportar, en viktig del.
  − Här arbetar vi fortsatt för att finna en ekonomisk lösning för 
hela etapp tre, även för de fastigheter som tidigare inte hade 
möjlighet att få en anslutning. Nu kommer dessa åter upp 
för diskussion tillsammans med andra eventuella lösningar. 
Vi tittar till exempel på utsikten för att finna synergier med 
IP-Only:s projekt i Bjuv och Åstorp. Denna möjlighet hade vi 
inte vid planeringen för arton månader sedan, säger Robin 
Östlin, bredbandssamordnare i Svalövs kommun. 

Bredbandsutbyggnaden på landsbygden 
fortsätter nu med ny etapp

Samverkan för ökad trygghet 
samt nytt medborgarlöfte
Nu har polisen och Svalövs kommun undertecknat 
den nya överenskommelsen om samverkan för ökad 
trygghet. Man passade även på att skriva under 
parternas medborgarlöfte för 2020. Det var Caroline 
Sempert, t.f. lokalpolischef i LPO Klippan, och Teddy 
Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande som 
satte sina signaturer på dokumenten.

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet
Överenskommelsen är Svalövs kommun och polisens 
gemensamma åtgärdsplan för en ökad trygghet i kommunen för 
åren 2020 till 2022. Dokumentet är framtaget av en arbetsgrupp, 
bestående av tjänstepersoner från polismyndigheten och från 
kommunen.
 − Med överenskommelsen känner jag att vi får en påverkans-
möjlighet. Kommunen ska leverera och polisen ska leverera en 
motprestation och syftet är att utöka, fördjupa samt utveckla det 
preventiva samarbetet och därmed också öka tryggheten för 
våra medborgare, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens 
ordförande.
  − Det är viktigt att vi får en systematisk process på plats som 
visar på att kommunen och polisen jobbar tillsammans och inte i 
separata stuprör. Har vi ett samhällsproblem så måste alla arbeta 
tillsammans. Svalövs kommun är en trygg och bra kommun. 
Sedan finns det problem i alla kommuner, men det är viktigt att 
kunna möta det strukturerat och på vetenskaplig grund så att vi gör 
rätt saker tillsammans, säger Caroline Sempert, t.f. lokalpolischef 
i LPO Klippan.
  För att detta ska få avsedd effekt krävs långsiktigt och 
systematiskt samarbete och utifrån en gemensam problembild har 
parterna beslutat att fokusera på tre prioriterade områden, vilka är: 
det offentliga rummet, barn och unga samt kommunikation. 

Medborgarlöfte 2020
Årets medborgarlöfte fokuserar på det offentliga rummet och ökad 
trygghet på allmänna platser. Bland annat kommer man under 
året att genomföra trygghetsvandringar för att se hur fysiska 
miljöer kan utformas så att brott förebyggs samt att den upplevda 
tryggheten ökar.
Överenskommelsen och medborgarlöftet i sin helhet tar 
du del av här: svalov.se/samarbetemedpolisen

Från v. i bild: Marie Hafström, byggledare IP-Only, Stefan Pettersson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och Pontus Borg, platschef 
NCC, markerade starten för andra etappens fiberutbyggnad.

Från v. i bild: Niklas Schörling, beredskaps- och säkerhetssamordnare, 
Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande, Caroline Sempert, t.f. 
lokalpolischef LPO Klippan samt Björn Johnsson, kommunpolis i Svalövs 
kommun.

Öppen informations- 
och frågestund
Kommunfullmäktiges presidium bjuder in 
allmänheten till en informations- och 
frågestund gällande kommunens 
samhällsbyggnadsfrågor.

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

På mötet kommer det att informeras om:
· Söderåsbanan
· Området Lantlyckan i Svalövs tätort
· Bostadsförsörjningsprogrammet

Dessutom kommer det att finnas ett bord 
där sakkunniga besvarar individuella frågor gällande:
· Gata och Park
· Bygglov
· Plan och exploatering

Varmt välkomna!

Kommunfullmäktige 
sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges 
sammanträde i kommunhuset, Svalöv, 
måndagen den 24 februari 2020, kl. 18.30. 
   
· Tecknande av medfinansieringsavtal avseende 
 gång- och cykelväg Röstånga - Billinge
·  Fråga, interpellationer och motioner  

Föredragningslistan med samtliga handlingar finns 
att läsa på kommunens webbplats www.svalov.se, 
”Handlingar, kallelser och protokoll”. Handlingarna 
finns också att hämta i kommunhusets reception.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ann Pettersson (M)
Kommunfullmäktiges ordförande


