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Kvinnoöppet startar igång
verksamheten igen

Kvinnoöppet är en verksamhet för kvinnor som bor i
Svalövs kommun och är mellan 18 och 67 år.

Här erbjuds gemenskap och social samvaro i trevlig miljö
samt olika aktiviteter. Dessa deltar du på om du vill. Du kan
också komma och bara fika, prata lite eller bara titta på. Under
våra öppettider kan du komma och gå som du vill och kontakten med Kvinnoöppet är kostnadsfri.

God man – vill du hjälpa en
medmänniska?
Vi söker dig som är intresserad av att bli god man
eller förvaltare för vuxna personer i behov av hjälp
och stöd i vardagen.
Som god man eller förvaltare hjälper du en annan person
med bland annat ekonomi, avtal och myndighetskontakter. Du ska se till att den du hjälper får den vård och tillsyn
som denne behöver och alltid verka för huvudmannens
bästa och ta tillvara dennes intressen.
På www.svalov.se/godman kan du läsa mer om uppdraget. Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare lämnar du in en intresseanmälan via vår e-tjänst:
eservice.svalov.se/OF109.
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När: varje tisdag, med start den 14 januari,
mellan klockan 10.00 - 12.30 (med reservation för ändringar).
Var: Carl XI gata 17, Svalöv.
Kontakt: 0418-66 52 63 (Vivo/Adato) eller
0418-47 50 00 (växeln).
Välkomna!

Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Rikspolisstyrelsens belastningsregister och socialtjänstens register samt
hos kreditinstitut för uppgift om eventuella betalningsanmärkningar.
Uppdraget är arvoderat och utbildning i redovisning samt
handbok erbjuds.
Kontakta gärna överförmyndarkansliet om du har frågor:
Telefon: 0418-47 54 70, vardagar kl. 10.00-11.30.
Mottagningstider: onsdagar, kl. 13.30-15.30.
E-post: overformyndare@svalov.se

Näringslivet är topp
fyra i Skåne!

NSVA erbjuder
driftsinformation via SMS

Vill du få information om driftstörningar som berör
din fastighet via SMS? Registrera ditt mobilnummer.
Kundnummer och anläggningsnummer hittar du på
fakturan från NSVA.
Tjänsten fungerar i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona
och Svalöv, de kommuner där NSVA hanterar fakturering av
VA-avgifter.
I dagsläget skickar NSVA bara driftinformation via SMS, men
det går också att registrera sin e-postadress, då påminnelser
om mätaravläsning också skickas via e-post.
Registrera dig på www.nsva.se

I SYNA:s senaste mätning placerar sig näringslivet
i Svalövs kommun på en fin fjärde plats.
Sedan 2007 delar SYNA ut priset Bästa Tillväxt till de kommuner i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.
- Svalövs kommun vill utbringa ett stort grattis till alla våra
fantastiska företagare i kommunen. Det är glädjande att se
hur våra företag växer och utvecklas, vilket undersökningen bekräftar, säger Katarina Borgstrand, utvecklings- och
näringslivschef i Svalövs kommun.
Undersökningen bygger på fakta där AB SYNA granskar
siffror från företagens bokslut och utifrån tre värden:
• Andelen företag som har en omsättningsökning över
fem procent mellan de två senaste årsredovisningarna.
• Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de
två senaste årsredovisningarna.
• Andelen företag som går med vinst enligt senaste års
redovisningen.
Av dessa tal skapas ett tillväxtindex som används för att
jämföra kommunerna.

Svalövs kommun avbryter LOV
Kommunfullmäktige beslutade på mötet den 16
december att tidigare beslut om Lag om valfrihetssystem, LOV, gällande hemtjänstinsatser i Svalövs
kommun hävs.
Anledning till att beslutet upphävs är att man inom vårdoch omsorgssektorn, i samband med omorganisation,
uppmärksammat att en genomgripande utredning och
kvalitetssäkring av valfrihetssystemet krävs.
I dagsläget finns inga privata aktörer som erbjuder
hemtjänstinsatser och under tiden sektorn utreder och
tar fram nytt underlag för valfrihetssystemet kommer inga
nya externa leverantörer att beviljas leverantörsstatus av
hemtjänstinsatser.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

· Speciallärare till grundskolan
· Lärare i mellanstadiet,

Sista ansökningsdatum
2020-01-20

svenska och engelska

2020-01-26
2020-01-31
2020-01-31
2020-01-31
2020-02-02
2020-02-02
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· Projektledare Gata
· Instruktör i växtodling
· Skolsköterska, vikariat
· Lärare i Sv A, f-6 skola
· Slagverkslärare, kulturskolan, vikariat 40 %
· Vi söker ledsagare, kontaktpersoner,
· Sommarvikarie Vård och Omsorg, LSS

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