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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

 
 Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Lärare 1-7 till Parkskolan 2021-05-15
Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör 2021-05-15
Musiklärare F-6 2021-05-16
Parkchef inom verksamheten  
Gata, Park och Idrotts/Fritidsanläggningar 2021-05-23
Timvikarier till Vård och omsorg & LSS  2021-05-30
Lärare i tyska och engelska 2021-05-31
Lärare i svenska/svenska  
som andraspråk och bild 2021-05-31
Lärare i matematik/NO och teknik 2021-05-31
Lärare i SO-ämnena samt  
gärna svenska/sva och/eller engelska 2021-05-31 
Sommarvikarier till LSS 2021-05-31

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

Sommarjobba inom 
Vård- och omsorg & LSS!
Nu mer än någonsin behöver vi sommarvikarier 
för att kunna ge den bästa vården och omsorgen 
till invånarna i Svalövs kommun.

Ett perfekt sommarjobb för dig som är minst 18 år och 
har ett genuint intresse av att arbeta med människor 
och vill underlätta vardagen för någon annan.

Urval sker löpande så ansök snarast. Läs mer och  
ansök på: 
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv
 

Dags att nominera 
Svalövsambassadör 2021 
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. 

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: 
katarina.borgstrand@svalov.se senast den 31 maj.

Detaljplan för del av Knutstorp 
10:6 (Ring Knutstorp) i 
Kågeröd är nu ute på samråd 
Förslag till detaljplan för del av Knutstorp 10:6 
(Ring Knutstorp), Kågeröd, Svalövs kommun 
finns tillgängligt för samråd från den 10 maj till den  
7 juni 2021.

Planområdet är beläget sydost om Kågeröd och 
omfattar delar av det område som redan används av 
Ring Knutstorp. 

Syftet med detaljplanen är att planlägga den befint- 
liga anläggningen samt en utbyggnad av motor-
banan. Syftet är också att möjliggöra högskola, 
gymnasieskola och utveckling av verksamheter i 
området i form av en företagsby för teknikrelaterade 
företag. 

Detaljplanens genomförande har bedömts kunna 
medföra sådan betydande miljöpåverkan som 
åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller Miljö-
balken 6 kap 11 §. En miljökonsekvensbeskrivning 
har därför upprättats. 

På grund av rådande pandemi och folkhälsomyndig- 
hetens rekommendationer kan inget samrådsmöte 
hållas. På hemsidan finns istället en film där planför-
slaget presenteras. Planhandlingarna finns utställda 
från den 10 maj till den 7 juni 2021 på kommunens 
webbplats www.svalov.se samt under öppettider på 
Kågeröds bibliotek och kommunhuset i Svalöv. 

Planförslaget berör samfällda områden och hålls till-
gängligt enligt ovan för delägarna i samfälligheterna: 
Knutstorp S:2 för väg.  

Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast 
den 7 juni 2021 till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv 
eller via e-post till plan@svalov.se.

Vid eventuella frågor kontakta planarkitekt 
Anna Heyden via telefon 0418-47 50 00 eller 
e-post plan@svalov.se 

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat 
planförfarande.

Öppna förskolan på Guldkornets 
familjecentral har öppnat upp
Verksamheten som har varit stängd i sex 
månader, på grund av pandemin, har nu öppnat 
upp så smått igen.

Sedan onsdagen den 5 maj är uteverksamheten 
i gång på vår nya fina lekplats utanför Guldkornets 
lokaler. Till att börja med kommer vi att ha öppet på 
onsdagseftermiddagar kl. 13-16 och sen kommer vi 
att utöka antal dagar efterhand.

Alla som är hemma, föräldralediga eller lediga av 
annan anledning och har barn 0-6 år är välkomna till 
vår uteverksamhet på Guldkornet. Kläder efter väder 

gäller och det finns tillgång till toalett med skötbord 
inne i vår entré på Guldkornet. Vår förskollärare 
i öppna förskolan ser till så att det finns saker att 
leka med utomhus förutom den nya fina lekplatsen 
med hinderbana, sandlåda, gungor och rutschkana, 
såsom sandleksaker, möjlighet till att prova på att 
måla på staffli utomhus, när vädret tillåter, böcker, 
spel, bollar med mera. Ta gärna med fika. Vi har 
bord med bänkar och tillgång till parasoll för de som 
behöver extra skugga. Följ oss på vår facebooksida 
vad som gäller aktuell utedag.

Välkomna till vår uteverksamhet på Guldkornet!


