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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
Skolsjuksköterska 2021-03-09
Stödpedagog till LSS boende  2021-03-10
Socialsekreterare vuxna 2021-03-12
Digitalisering och IT-chef 2021-03-22
Sommarjobba inom 
Vård och omsorg & LSS 2021-03-31
Biståndshandläggare (sommarvikarie) 2021-04-30 
 
Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Besöksförbudet har upphört att gälla på kom-
munens äldreboenden, LSS-boenden och för 
besök inom socialpsykiatrin.
 
Dock är det fortsatt försiktighet som gäller vid besöken, 
vilket innebär att man återgår till besöksrutinerna som 
gällde innan besöksförbudet. Som anhörig eller vän 
bokar du ditt besök i förväg hos enhetschefen på det 
aktuella boendet.

I första hand rekommenderas du att genomföra 
besöket utomhus. På respektive äldreboende finns 
möjlighet att träffas coronasäkert med en plastskärm 
mellan sig.

Det finns också möjlighet att besöka din anhörige 
inne i dennes bostad, eller i avsedd möteslokal på 
äldreboendet. Det är enhetschefen som avgör var 
besöket genomföras på bästa sätt.

Besöksförbudet har upphört

Kontakta respektive äldreboende 
innan ditt besök!
• Ängslyckan i Teckomatorp  0418-47 52 02
• Solgården i Svalöv  0418-47 54 90
• Åsgården i Kågeröd  0418-47 50 06

Nu kan du se samtliga detaljplanerade områden i 
kommunen på en interaktiv karta och enkelt ta del av 
plankarta och planbeskrivning.

Du hittar den interaktiva kartan på www.svalov.se/
gällandedetaljplaner 

Med detaljplan reglerar kommunen hur mark och 
vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. 
Detaljplanen är juridiskt bindande och talar om vad 
du och andra får och inte får göra för byggåtgärder 
inom planområdet. Alla mer betydande byggnationer 

föregås i allmänhet av detaljplanläggning. I detalj- 
planen prövas projektets och områdets lämplighet 
och om det kan tillåtas med hänsyn till stads- och 
landskapsbild.

Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, 
ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Pågående 
detaljplanearbete hittar du på www.svalov.se/
pågåendedetaljplanearbete.

Kontakta Plan- och exploateringenheten på  
plan@svalov.se vid frågor.

Stödlinjen för seniorer och 
anhöriga fortsatt öppen 
Är du senior och känner dig ensam eller orolig 
under pandemin? Eller är du anhörig till någon 
som du inte kan hälsa på? Känner du oro för att 
din närstående inte mår bra? Ring stödlinjen 
om du behöver råd eller tips, vill ha hjälp med 
att skingra tankarna eller bara vill höra en 
vänlig röst. Nu kan du även boka in ett enskilt 
samtal med anhörigsamordnaren vid den 
coronasäkrade träffbänken i Svalöv. 

Vi befinner oss fortfarande mitt i en pandemi. Månad 
efter månad uppmanar myndigheterna oss att tvätta 
händerna, att hålla avstånd till andra människor, att 
stanna hemma när vi är sjuka och så vidare. Syftet är 
förstås att få bukt med smittspridningen i samhället, 
men i längden kan det vara mycket påfrestande 
psykiskt att inte veta när pandemin kommer att vara 
över, liksom att inte veta när vi kommer att kunna träffa 
våra närmaste igen. 

Det är med andra ord inte konstigt om man i det 
rådande läget känner sig både ensam, nedstämd 
och orolig för framtiden. Att ringa och prata med en 
utomstående medmänniska kan minska oron och 
känslan av ensamhet. Därför håller Svalövs kommun 
fortsatt en särskild stödlinje öppen just för dig som är 
senior eller är anhörig till någon som är äldre eller som 
är långvarigt sjuk. Du behöver inte vilja något särskilt 
för att ringa och växla några ord. En nyhet för i år är att 
det nu även går att boka in ett personligt möte vid den 
coronasäkrade så kallade träffbänken i Svalöv. 

Att ringa kommunens stödlinje är kostnadsfritt och vi 
som svarar arbetar normalt inom anhörigstödet. Vi 
har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym.   
 Telefonen är bemannad helgfria vardagar under 
kontorstid. Det går också bra att skicka en e-post till 
anhorig@svalov.se så ringer vi upp dig. 

Ring stödlinjen på 0418 - 47 54 65 så pratar vi bort 
en stund eller två!

Se gällande 
detaljplaner 
på karta!

Ulrika och Gittan provar den nya träffbänken i Svalöv


