
VI SÄGER HEJ TILL VÅR NYA  
KOMMUNPOLIS NENA ERMIN
Svedala kommun har fått en ny polis som har 
uppgiften att arbeta förebyggande för en trygg 
och säker plats att bo och leva på. Vi har fått 
möjlighet att bekanta oss närmare med Nena 
Ermin, som även är bosatt i kommunen. Hennes 
arbetstitel är kommunpolis och till sin hjälp har 
hon områdespoliser som bistår när det behövs. 

VILKA FRÅGOR ÄR VIKTIGA 
JUST NU I SVEDALA KOMMUN?
– I det långsiktiga brottsförebyggande arbetet anser jag att 
det är viktigt att verka så att ungdomar inte hamnar på fel 

väg i livet. Jag har en absolut nolltolerans mot narkotika och 
kommer att lägga stort fokus på att motverka narkotikabrotts-
ligheten i Svedala som ofta även leder till annan brottslighet. 

– Bostadsinbrotten. Jag vill uppmana till grannsamverkan, vars 
övergripande syfte är att öka tryggheten i ett bostadsområde. 
Detta görs genom ökad uppmärksamhet från de boende samt 
kunskaper om hur man skyddar sig mot inbrott. Vid uppstart 
av en grannsamverkansförening utses en huvudkontakt som 
jag kommer att ha kontakt med. Via denna person förmedlar 
jag information om till exempel brottsstatistik och ger råd om 
hur man kan försvåra för tjuven. 

Namn: Snezana (Nena) Ermin.
Ålder: 32 år.
Familj: Man (som också är polis) 
och två söner.
Gör på fritiden: Umgås med min 
familj. Tycker om att styrketräna och har 
intresse för matlagning och bakning.
Favoritplats i kommunen: Bokskogen.

MYCKET SKOJ ATT GÖRA PÅ SPORTLOVET 22–26 FEBRUARI
Om några veckor är det sportlov för dig som går i skolan. Ett fartfyllt sportlov väntar barn och ungdomar 
i Svedala kommun. Ni kommer att erbjudas teater, sagostunder och pyssel i alla dess former. Ni kommer 
också kunna uppleva spännande Star Wars-äventyr, dans, lek, hopp och att bli hjältar i häftiga bilar med 
sirener. Skytte, självförsvar och spännande äventyr i neonljus finns med och sedan kan man gå iväg för en 
mysstund med en hund. Såklart kommer det också att erbjudas boll- och racketspel. En skidresa är inplanerad 
och för de som bara vill njuta av härligt häng med andra ungdomar i kommunen står våra lokaler öppna.

Håll utkik efter sportlovsprogrammet på svedala.se för mer information och anmälan.
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Kommunens ekonomi

GOTT RESULTAT 2015 – 
UTMANINGAR 2016 OCH FRAMÅT!
Politikerna i kommunfullmäktige 
beslutade vid sammanträdet i 
november om Svedala   
kommuns budget för 2016. 
Under 2015 har kommunens 
ekonomi blivit starkare och 
verksamheterna har kunnat 
hålla sina budgetar trots utma-
ningar av olika slag. Vi frågar 
kommunens ekonomichef, Luisa 
Hansson, hur det ser ut med 
kommunens ekonomi så här i 
början av det nya året.
 
VAD KAN DU SÄGA OM 2016?
– Även 2016 års budget kännetecknas 
av höga målsättningar och av ett relativt 
högt finansiellt resultatmål. Sverige be-
finner sig i en positiv konjunktur och vår 
kommun växer, vilket gör att vi räknar 
med ökade skatteintäkter i år. Men att 

växa kostar – vi behöver bygga ut  
skola, förskola och äldreboenden*  
så att våra verksamheter kan fortsätta  
att hålla den höga kvalitet som vi   
hela tiden strävar efter.

HUR SKAPAS UTRYMME ATT VÄXA 
UTAN ATT SÄNKA KVALITETEN?
– Det här är såklart en stor utmaning 
för oss. För att få ett helhetsgrepp om 
kommunens finansiella ställning och en 
uppfattning av vår framtida utveckling har 
kommunen beställt en analysrapport från 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
Rapporten, som arbetades fram hösten 
2015, visar att kommunen har förutsätt-
ningar att klara av framtida krav och 
utmaningar men att det krävs tydliga 
prioriteringar såväl som nya sätt att 
effektivisera vårt arbete de närmaste 
fem åren.

SÅ HÄR KAN DU FÖLJA ARBETET 
MED KOMMUNENS EKONOMI
Det är en ambition hos våra politiker 
att du som bor och verkar i kommunen 
ska kunna förstå och följa arbetet med 
ekonomin och vilka prioriteringar som 
görs. Vi kommer med start 2016 att 
skapa fler dialogtillfällen mellan poli-
tikerna och dig som bor i kommunen, 
bland annat via fysiska dialogmöten 
och chattmöjlighet på vår webbplats 
svedala.se.  
Under ett fysiskt dialogmöte bjuds du 
in att diskutera och ge dina synpunkter 
i en specifik fråga, till exempel om 
kommunens ekonomi. 

*Under de närmaste åren finns flera större bygg-
projekt i kommunen: en ny grundskola för årskurs 
4–9 i Svedala och en förskola i Bara. Dessutom 
byggs det särskilda boendet på Toftaängen i 
Svedala ut.

VÅRENS EVENEMANG OCH AKTIVITETER PÅ VÅRA BIBLIOTEK

EFTERLYSNING! 
ABF och Svedala bibliotek söker 
volontärvärdar till vårens språkcafé. 
Språkcaféet är på biblioteket varannan
onsdag kl 14:30–16 från och med 
3 februari. Som volontärvärd är du 
den som leder samtal kring det tema 
för dagen som du valt i samråd med 
oss. Du talar enkel svenska och delar 
med dig av sådant man kan behöva 
kunna om Svedala och Sverige. Vill ni 
vara två som står värdar tillsammans 
går det jättebra. 

För mer information kontakta
Svedala bibliotek på:
biblioteket.svedala@svedala.se
eller 040-626 82 03.

Måndagar kl 13–15:30. Start 8 februari.  
Släktforskning för nybörjare 
KLÅGERUPS BIBLIOTEK
Nyfiken på hur din släkt såg ut på 1800- 
talet eller längre tillbaka? Du får kunskap 
om olika sökkällor som Arkiv Digital och 
hjälp med att komma igång. 8 gånger. För 
anmälan och info, se: www.sv.se/soderslatt
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

SAGOSTUNDER FÖR BARN 3–6 ÅR
Svedala bibliotek: Måndagar kl 10 och 15.
Bara bibliotek: Onsdagar kl 9:30.
Klågerups bibliotek: Onsdagar kl 9:30.
Sagostunderna startar igen vecka 4. 
Ingen föranmälan.

10 februari, 9 mars, 6 april och 4 maj
BOKFIKA BARA BIBLIOTEK
Onsdagar kl 14–15:30. Vi pratar om 
böcker vi har läst eller vill läsa och fikar. 
Föranmälan: biblioteket.bara@svedala.se 
eller ring 040-626 89 70.

18 februari kl 19
SVEDALA BIBLIOTEK
Författarafton med Set Matsson
Möt sjuksköterskan som blev journalist 
som blev författare! Debuten Ondskans pris 
inleder en fängslande och kritikerrosad 
deckartrilogi om krigstidens Malmö. 
I april 2016 ger han ut sin nya roman!
Biljetter på biblioteken från den 1 februari. 
Pris 50 kr. Välkommen!
Arrangemanget är ett samarbete mellan 
ABF och Svedala bibliotek.

Onsdag 24 februari och tisdag 19 april 
BOKFIKA SVEDALA BIBLIOTEK
Kl 13:30–15. Vi pratar om böcker vi har 
läst eller vill läsa och fikar. Föranmälan: 
biblioteket.svedala@svedala.se eller ring 
040-626 82 03.

RYMDLOV, vecka 8 (22–26 februari)
2016 års sportlov spenderar vi i rymden! 
Kom och lär dig mer om planeter. Öppet 
hela vecka 8. Rymdsagor, Star Wars-klubb, 
träffa rymdexpert, rymdtävlingar och mycket 
mer! För mer info, se svedala.se/bibliotek.

Torsdag den 3 mars kl 19
Författarafton med Karin Wahlberg
KLÅGERUPS BIBLIOTEK 
”Vita rockar och blå klänningar” Deckar-
författaren och läkaren Karin Wahlberg 
berättar om kvinnors liv och villkor i sjukhus-
miljö under 50-talet. Biljetter på biblioteken 
i Svedala från 18 februari. Pris: 50 kr.

Lördag 12 mars kl 10
Utförsäljning av gallrade tidskrifter
BARA BIBLIOTEK/SVEDALA BIBLIOTEK 
Kom och fynda! 3 kr per st.

Lördag 14 mars kl 15
Utförsäljning av gallrade tidskrifter
KLÅGERUPS BIBLIOTEK Fynda! 3 kr per st.

Torsdag 17 mars kl 19
Föreläsning om söderslättskvinnor i 
historien – nu finns de på kartan 
SVEDALA BIBLIOTEK 
Möt föreningen Femnet som grävt i källorna 
och lyft fram kvinnoöden ur den historiska 
glömskan. Biljetter på biblioteken i Svedala 
från 29 februari. Pris: 50 kr.
Arrangemanget är ett samarbete mellan   
Svedala bibliotek och Föreningen Svedala-Barabygden.

Torsdag 17 mars
Påskpyssel och häxsagor för barn 3–7 år
KLÅGERUPS BIBLIOTEK 
Påskpyssel drop in kl 15–17:30. 
Sagoläsning kl 15:30.

Lördag 19 mars kl 10–13
Familjelördag 
SVEDALA BIBLIOTEK 
Sagor, musik, barnloppis, ansiktsmålning, 
pyssel och fika. Visst känner du Gittan? 
Hon med Gråvargarna! Den här lördagen 
är det Gittans dag på biblioteket. 
Sagostunder kl 10:30, 11:30 och 12:30. 

Måndag 21 mars – Påskpyssla 
BARA BIBLIOTEK 
Välkommen in och pyssla en stund, bordet 
är uppdukat med pysselmaterial. Gratis. 

Måndag 21 mars kl 10 och 15
Häxor i biblioteket 
SVEDALA BIBLIOTEK 
Sagor om häxor. Påskverkstad – pyssel 
för alla åldrar, drop in kl 15–18.

Torsdag 31 mars kl 16–19
Bokvikning
BARA BIBLIOTEK 
Drop-in-pyssel! Vik roliga och fina saker 
av bibliotekets gallrade böcker. 

Torsdag 31 mars kl 19
Varför tigger rumänska romer i Sverige? 
Författaren Bennie Åkerfeldt har jobbat som 
folkbildare kring frågor om resande och 
romer i Sverige och Europa under mer än 
tio år. Biljetter på biblioteken från 14 mars. 
Pris: 50 kr.
Ett samarbete mellan ABF och Svedala bibliotek.

Onsdag 13 april kl 19 
Författarafton – Kjell Eriksson
BARA BIBLIOTEK 
Kjell Eriksson är författare och trädgårds-
mästare, bosatt i Brasilien och Barcelona. 
Han är mest känd för sin kriminalromansvit 
om kriminalkommissarien Ann Lindell men 
även för sin senaste serie om kommissarie 
Santos i Brasilien. Gratisbiljetter på 
biblioteken i Svedala från den 30 mars.
Ett samarbete mellan ABF och Svedala bibliotek.

Torsdag 7 april kl 19
När livet vänder – Bo Rocatis Larsen
KLÅGERUPS BIBLIOTEK
Bo Rocatis Larsen, Klågerupsbo och tidigare 
elitsoldat, elitidrottare och yrkesdykare, 
berättar om när livet vände efter en båt-
olycka. Biljetter på biblioteken i Svedala 
från 29 mars. Pris: 30 kr. Under 18 år gratis 
i vuxens sällskap.

Onsdag 13 april kl 14–17 
After föris! Världens bästa Hellsing!
SVEDALA BIBLIOTEK
Välkommen till biblioteket efter förskolan 
och skolan. Idag hyllar vi författaren Lennart 
Hellsing och sjunger om herr Gurka och 
Krakel Spektakel. Musik, sagostund och 
pyssel. Fika till självkostnadspris.

Lördag 16 april kl 10–13
Nalle Phu-kalas! BARA BIBLIOTEK  
Nalle Puh fyller 90 år i år och det firar vi 
med nallekalas på biblioteket. Ta med din 
nalle och lyssna på Nalle Puh-sagostund. 
Tävla i vår nalletävling och pyssla en fin 
medalj. Fika till självkostnadspris i 
Ugglans café.

FLER SPÄNNANDE EVENEMANG HITTAR DU PÅ SVEDALA.SE

Gittan med Gråvargarna. © Pija Lindenbaum.

Huvudkontaktpersonen ser därefter till att samtliga i förening-
en tar del av denna information. Om intresse finns bland bo-
stadsrättsföreningar, hyresgästföreningar eller villaägare är de 
välkomna att kontakta mig så är jag behjälplig vid uppstart.

HUR KOMMER DIN ARBETSDAG ATT SE UT?
– Jag kommer att delta i olika möten och nätverk i kommunen 
där informationsutbyte sker. Vidare kommer jag varje dag gå 
igenom anmälningar, andra utredningsuppgifter och polisiära 
system för att ha koll på vad som händer i Svedala. Utifrån 
det kommer jag tillsammans med mina kollegor och andra 
aktörer, såsom kommunen, näringslivet och kommuninvånarna, 
att analysera behov av åtgärder. Jag finns till för Svedala-
borna och en viktig del i mitt arbete är att invånarna 
informerar mig om den problematik som finns. Till min hjälp 
kommer jag att ha 6 områdespoliser som kommer att alternera 
mellan Trelleborg, Vellinge och Svedala. Jag har även ett 
samarbete med kommunpoliserna i Vellinge och Trelleborg, 
vilket gör att vi är väl rustade för att skapa en fortsatt god 
trygghet i kommunen.

PÅ VILKET SÄTT KOMMER DU ATT 
ARBETA FÖR EN TRYGG OCH SÄKER KOMMUN?
– Jag brukar dela in mitt arbete i tre steg. Till en början samlar 
jag in information om hur lägesbilden ser ut i kommunen. Det 
är steg ett i mitt arbete. Med det sagt uppmanar jag allmän-
heten till att höra av sig om de har något som de vill lyfta 
fram. Steg två innefattar att analysera denna lägesbild och 
identifiera vad polisen och till exempel kommunen kan göra 
för att komma tillrätta med eventuella problemområden. När 
vi kommer till steg tre är jag den som driver arbetet och ser 
till så att de planerade åtgärderna blir genomförda. 

HUR KONTAKTAR MAN DIG?
– Jag kommer att röra mig mellan Svedala, Vellinge och 
Trelleborg. Detta för att kunna samarbeta med mina kollegor 
på orterna. För att komma i kontakt med mig, ring 114 14 
och be att få tala med Svedalas kommunpolis så kopplas 
du till mig var jag än befinner mig. 



Hänt och på gång i Svedala centrum
ATT CYKLA ÄR BRA
Nu är gång- och cykelbanan från Malmövägen till 
Hantverksgatan längs Bökebergsgatan och vidare fram 
till Stella utbyggd och ny, snygg belysning har satts utmed 
stråket. Nästa etapp blir att koppla ihop banan vid Stella 
till Järnvägsgatan via Storgatan till pågatågsstationen.

TRÄD BLIR ÄNNU VACKRARE NÄR DE ÄR BELYSTA
På Stortorget har sju befintliga träd bytts ut och de nya 
träden har fått effektbelysning. Två träd vid pågatågssta-
tionen har också fått effektbelysning. Även gamla brand-
stationens torn kommer att effektbelysas inom kort.

NÄR KOMMER TOALETTEN?
Ja, till och med Svedalarevyn kom att handla om detta. 
Upphandlingen av toaletten på Stortorget har stött på 
patrull eftersom en så kallad överprövning har gjorts. 
Tyvärr tar det extra tid men vi hoppas att toaletten ska 
vara på plats under första halvan av 2016.

MÖBLERING 
Under våren kommer Svedala centrum att kompletteras 
med nya bänkar, cykelställ och papperskorgar.

MÖTE 16 FEBRUARI
Kommunen, näringslivet och fastighetsägarna kommer 
att ha ett möte om centrumutvecklingen i Svedala 
16 februari. Det här är en uppföljning från mötet man 
hade i april förra året. 

KOKBOK FÖR VÄRLDENS VIKTIGASTE MATGÄSTER

Tidigare har Svedala kommun varit 
med i ett Söderslättssamarbete 
tillsammans med Skurup, Trelleborg 
och Vellinge. Vi har tillsammans drivit 
hemsidan soderslatt.com. Svedala 
kommun kommer från och med 2016 
stå på egna ben och presenterar alla 
evenemang, boende, restauranger 
och aktiviteter på vår egen hemsida 
svedala.se.

EVENEMANGSKALENDER
Just nu pågår arbetet med att föra 
över all information från soderslatt.com 
till vår egen hemsida. Givetvis har 
du fram till dess tillgång till 
soderslatt.com/svedala, där du hittar 
kommunens evenemangskalender och 
turistinformation om kommunens boende, 
restauranger, sevärdheter med mera.

VILL DU FÅ DITT    
EVENEMANG PUBLICERAT?
Vill du marknadsföra ditt evenemang, 
som äger rum i Svedala kommun, 
hör av dig till event@svedala.se 
och vi publicerar det i evenemangs-
kalendern. Vi lägger även ut 
evenemanget på digitala vägskyltar 
som finns uppsatta på väg E65 och 
väg 108 samt på informationsskärmar 
som sitter uppsatta på flera platser i 
kommunen, till exempel i kommunhusets 
foajé, biblioteken i Svedala, Bara och 
Klågerup, Svedala Folkets Hus med flera.

VAD BEHÖVER VI AV DIG?
Vi behöver följande om evenemanget 
för att publicera det på svedala.se/
evenemang:
•  Rubrik
•  Kort om evenemanget
•  En längre beskrivande 
    text om evenemanget
•  Datum, tid och plats
•  Eventuell kostnad 
•  En passande bild (max 1,9 MB)     
    som du har rättigheter att använda

Glöm inte att uppge fotografens namn.

Så heter kokboken som 
White Guide Junior och 
Magasin Måltid tagit fram. 
Med kokboken vill man lyfta 
fram Sveriges kanske minst 
uppmärksammade kockar, 
som måndag till fredag lagar 
mat till världens viktigaste 
matgäster, nämligen våra 
skolbarn. Kokboken fick 
nyligen pris som årets kok-
bok i kategorin storkök.

Svedala kommun blev tillfrågad 
om att tillsammans med ett 30-tal 
andra kommuner vara med och ta 
fram en kokbok. Svedala deltar med 
fem populära recept; currydoftande 
vitkålspaj, ostgratinerad fiskfilé med 
basilika, gulaschsoppa, kycklinglåda 

med tacokross och långtidsbakad 
fläskkarré. Svedalakockarna kan 
känna sig stolta över sin medverkan!
Kokboken innehåller över 200 
recept. De flesta rätterna är lätt-
lagade och funkar givetvis bra i 
skolköken, men är minst lika trevliga 
att laga till hemma en vardagskväll.  
Recepten varvas med inspirerande 
bilder och porträtt av kockar och 
andra eldsjälar. Alla recept är 
näringsvärdesberäknade. 

Här bjuder Svedalas skolkockar på 
ett av de utvalda recepten: 

Kycklinglåda med tacokross (4 port)
Kycklinginnerfilé, stekt      400 g
Wokmix                  200 g
Taco kryddmix         30 g
Kokosmjölk       0,8 dl

Matlagningsgrädde      0,8 dl
Gratängost          1 dl
Tortillachips         40 g

Blanda den stekta kycklingen med 
wokmixen och kryddmixen i ett 
bleck. Rör samman kokosmjölken och 
grädden och slå över blandningen. 
Strö över den rivna osten och grädda 
i ugnen på 175 grader tills den fått 
fin färg. Servera tortillachipsen vid 
sidan om eller krossa dem över 
kycklingen innan servering. 
Smaklig måltid!

INFORMATION TILL ALLA 75-ÅRINGAR OM HEMTJÄNST

Vård och omsorg arbetar med 
uppsökande verksamhet. 
Varje år blir de som fyller 
75 år och inte redan har hem-
tjänst inbjudna till gemensam 
information och ett komplette-
rande hembesök. I december 
förra året var det dags igen. 

Inbjudan gick ut till omkring 140 med-
borgare. Syftet med den uppsökande 
verksamheten är att förebygga ohälsa 
och skapa trygghet. Det var tredje 
året som dessa informationsträffar 
anordnades. Tidigare år har det 
enbart handlat om hembesök.

Två informationstillfällen anordnades, 
dels på Holmagården i Svedala och 
dels på Värbygården i Bara. Drygt 
100 personer kom till arrangemangen. 
Från Vård och omsorg medverkade 
bland annat biståndshandläggare, 
sjuksköterskor, arbets- och fysio-

terapeuter, anhörigsamordnare och 
aktivitetshandledare. De informerade 
om vad kommunen kan erbjuda i 
hemtjänst, hemsjukvård, anhörig-
stöd, matdistribution, trygghetslarm, 
färdtjänst, hjälpmedel, bostadsan-
passning, fixarservice, avlastning och 
aktiviteter på dagcentralerna.

De informerade också om: Vad 
innebär en vårdplanering? Hur 
ansöker man om hjälp? Det var 
också filmvisning med tips om 
träning för att bibehålla god hälsa.  

Har du frågor?
Kontakta gärna någon av bistånds-
handläggarna inom Vård och 
omsorg, måndag–fredag, kl 9–10:
Cecilia Wollmér, 040-626 83 54
Christine Ekholst, 040-626 83 56
Elisabet Ollén, 040-626 81 37
Maria Seeger, 040-626 83 55

Att cykla är bra och nu blir det fler cykelvägar i Svedala centrum.

Årets Svedalarevy bjöd på många skratt och självklart var Svedala kommun 
ännu en gång ett uppskattat nummer. Här sjöngs bland annat om att kom-
munen marknadsför sig med naturupplevelser och att det finns en flygplats. 

Och just det faktum att Svedala ligger nära mycket och mycket ligger nära
Svedala är en styrka för en mindre kommun. Det skapar utmärkta förutsätt-
ningar för inflyttning och företagsetableringar. Men också rekryteringar. 

Inom kort kommer Arbetsförmedlingen att presentera sin prognos för 
arbetsmarknaden i sydvästra Skåne 2016. Var finns jobben i sydvästra 
Skåne?  Inom vilka branscher finns efterfrågan? Vilken kompetens krävs 
för näringslivets utveckling? 

Det är viktigt att närheten även finns i kommunens arbete med näringslivet. 
Det gör det lättare att förstå näringens behov och agera därefter. 
2016 kommer därför innehålla många nya möten, företagsbesök och 
inspirerande arrangemang. 

Kontakta mig gärna för ett möte!
Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare, 040-626 81 46, 
thomas.carlsson@svedala.se. Facebook/Näringsliv Svedala.

Näringsliv Svedala

ICA-handlare Åke Karlsson, fotograf och tidningen Magasinets grundare Billy Lindberg, 
närings- och turismutvecklare Thomas Carlsson samt ICA-handlare Magnus Karlsson.



ÄR DU HANTVERKARE MED   
GESÄLL- ELLER MÄSTARBREV?
Då är du berättigad stipendium från Stiftelsen   
Asta Jönssons Minnesfond.
Företagarna Svedala har fått en testamenstsgåva 
från Asta Jönsson att förvalta. Stiftelsen Asta Jönssons 
Minnesfond delar ut stipendium till hantverkare med  
gesäll- och mästarbrev i Svedala. Fonden delar ut 
1 500 kronor till Gesällbrevinnehavare och 
3 000 kronor till Mästarbrevsinnehavare. 

Är du berättigad, hör av dig till Företagarna Svedala 
på svedala@foretagarna.se. Hjälp gärna föreningen  
att sprida informationen till Svedalas hantverkare.

Mer information om Företagarna Svedala
www.foretagarna.se/svedala

Flyktingströmmarna i Europa har haft stor 
påverkan på Sverige och även Svedala kommun. 
De senaste månaderna har vi som kommun 
tagit hand om ett ökat antal anvisade ensam-
kommande barn i enlighet med den lagstiftning 
som finns. Ett ansvar som vi vill ta på ett väl 
genomtänkt och hållbart sätt för att medverka 
till en så bra integration i samhället som möjligt. 
Men också för att lösa uppgiften på ett ekono-
miskt klokt sätt. En av utmaningarna är att hitta 
bostäder till de ensamkommande barnen, 
en fråga som vi de senaste månaderna haft   
i absolut fokus.

Flyktingmottagandet i kommunen styrs till stor del av lagar 
och regler. Nedan förklarar vi de viktigaste bestämmelserna 
och beskriver vårt arbete för att skapa ett så bra mottagande 
som möjligt.

Lagen om mottagande av asylsökande ensamkommande 
barn är en lag som innebär att Migrationsverket anvisar 
ensamkommande barn till samtliga kommuner i Sverige, 
oavsett om det finns en överenskommelse med kommunen 
eller inte. Barnen kan placeras såväl i Svedala kommun som 
i andra kommuner i landet. Svedala kommun kan alltså ha 
ansvar för barn som måste bo i en annan kommun.  
Vi föredrar i Svedala att försöka bosätta barnet i vår egen 
kommun, eftersom det ger oss bättre förutsättningar att följa 
upp hur barnet mår. Under 2016 ska Svedala kommun 
erbjuda boendeplats för 111 ensamkommande barn.

Boendelösningar som idag finns i Svedala kommun är till 
exempel HVB-hem (hem för vård och boende), familjehem, 
jourhem och transitboenden. I ett HVB-hem bor barn som 
söker asyl och som fått permanent uppehållstillstånd. Svedala 
har idag ett HVB-hem på Erlandsdal och på Malmövägen i 
Svedala och kommer att öppna ytterligare HVB-hem, bland 
annat på norra delen av Segestrand. Familjehem och jour-
hem är personer, par eller familjer som efter utredning och 
mot ersättning låter ett ensamkommande barn bo i den 
egna bostaden. 

På Yddinge strand finns ett transitboende där både barn 
och vuxna bor. Detta boende är Migrationsverkets boende, 
där de placerar barn och vuxna i väntan på ett permanent 
boende någonstans i Sverige. Fram till dess går barnen och 
ungdomarna i förskola och skola i Svedala kommun. Svedala 
kommun har inget formellt ansvar för själva boendet och är 
ingen part i avtalet.

Den 1 mars 2016 förväntas lagförslaget ”Ett gemensamt 
ansvar för mottagande av nyanlända” träda i kraft, som 
innebär att kommuner kan anvisas att ta emot nyanlända för 
bosättning i kommunen oavsett om kommunen har träffat en 
överenskommelse om mottagande eller inte. Med nyanlända 
menas flyktingar i olika åldrar som inte är ensamkommande 
barn. Det kan vara ett barn och en förälder, en vuxen eller 
till exempel en familj. Om lagförslaget träder i kraft ska 
Svedala kommuns erbjuda boendeplats för 76 personer 
från 1 mars 2016. 

Ekonomiskt ersätter Migrationsverket en kommun enligt 
fastställda schabloner för kostnader i samband med flykting-
mottagandet. I Svedala arbetar vi med en tydligt uttalad 
målsättning att de bostäder som skapas ska ha en hyra för 
den enskilde som täcks av den ersättning de får från staten, 
den så kallade etableringsersättningen. Genom en rimlig 
hyresnivå skapas en bra ekonomisk grund för den enskilde 
och kommunen behöver inte behöver inte tillsätta extra 
resurser. Därför arbetar vi målinriktat och aktivt i samarbete 
med Svedalahem för att utöka kommunens bestånd av 
bostäder med en hyresnivå som matchar den enskildes 
betalningsförmåga. 
 
Som kommun har vi ansvar för flera delar av den 
nyanländes vardag:
• Anordnande av bostäder till de som anvisas till vår kommun. 
• Att nyanlända får Sfi-undervisning, Svenska för invandrare.
• Att nyanlända får kurs i samhällsorientering.
• Att utse god man och vårdnadshavare för 
   ensamkommande barn.
• Förskola och skola för ensamkommande, barn till 
   nyanlända och asylsökande.
• Socialt stöd till barn och unga.

Att varje individ får goda möjligheter att integreras och 
bli en del av samhället och gemenskapen, är ett viktigt 
ansvar för oss som kommun och vi håller just nu på att 
utveckla vårt integrationsarbete. En integrationskoordinator 
kommer att anställas inom kort som ska knyta kontakter 
och samarbeta med olika myndigheter, företag, föreningar, 
boende i kommunen och andra lokala aktörer. En bra 
integration motverkar utanförskap och stödjer den nya 
medborgaren till ökad självständighet.

Hur kan du hjälpa? 
Previs som vi tidigare informerat om är vi intresserade av 
att komma i kontakt med personer och familjer som kan 
tänkas sig att vara familjehem eller jourhem. Vi har samlat 
all information om vad det innebär på svedala.se.
Du kan också kontakta familjehemssekreterare Mikael Lovén 
på 040-626 80 97 eller mikael.loven@svedala.se.

FLYKTINGMOTTAGANDE I SVEDALA KOMMUN

Vinterväder

Uppgradering

DEN NYA INFARTSSKYLTEN   
TILL BARA GER ETT TREVLIGT 
VÄLKOMNANDE TILL ORTEN
Skylten som nyligen satts upp omges av perenna   
planteringar, lökar och träd. En belysning kommer   
så snart vädret och markförhållandena tillåter. Skylten,  
som är tillverkad av massivt stål, har kommit till genom 
ett inskickat medborgarförslag med ett önskemål om  
att försköna infarten till Bara.

DEXTER UPPGRADERAS    
TILL HYPERNET FÖRSKOLA 
Dexter är ett webbaserat system som används i Svedala 
kommuns förskolor och skolor för att kommunicera med 
vårdnadshavare om det egna barnets förskole-/fritids-
hemsplacering. Under februari 2016 kommer Dexter att 
uppgraderas till Hypernet Förskola. I samband med det 
införs också säker inloggning med e-legitimation. Dessa 
åtgärder genomförs för att öka användarvänligheten 
och medborgarservicen samt möta dagens krav på 
säkerhet och tillgänglighet. Detaljerad information kring 
uppdateringen kommer att skickas till berörda vårdnads-
havare. Informationen kommer också att publiceras 
löpande här på svedala.se. Användning av Dexter för 
gymnasieskolan påverkas inte av uppgraderingen.

Är du nyfiken på att besöka våra förskolor  
och familjedaghem så erbjuder vi öppet hus 
29 februari-3 mars. 

Mer detaljerad information finns på svedala.se.

VEM SKOTTAR VINTERVÄGARNA? 
Snöröjning och halkbekämpning är ofta ett omdebatterat 
ämne. Svedala kommun röjer och bekämpar de vägar som 
kommunen ansvarar för och gör detta enligt en speciell 
prioritering med målet att huvudgatorna och de stora gång- 
och cykelstråken ska vara halkfria när morgontrafiken sätter 
igång. Läs gärna om prioriteringsordningen på svedala.se.

Vet du vilket ditt eget ansvar är?
Vad många inte vet är att fastighetsägaren själv, det vill 
säga du som radhus-, villaägare eller ägare till annan 
fastighet alltid är skyldig att röja snö och bekämpa halka 
på trottoaren framför huset. Finns ingen trottoar gäller det 
även att hålla motsvarande bredd intill fastigheten halkfri.  
Ta det försiktigt i det skånska vintervädret!

”SVEDALA SKOLOR GOES LIVE”
KICKOFF FÖR SVEDALAS LÄRARE 
Den 7 januari möttes samtliga ledare, lärare och annan 
personal som arbetar i kommunens skolor, på Malmö 
Live för en gemensam uppstart av det nya året. Dagen 
inleddes med att Svedala kommuns utbildningschef Johan 
Lundgren hälsade alla välkomna till en dag för att inspi-
reras och känna gemenskap och stolthet. Camilla Brante, 
rektor på Naverlönnskolan, och Fredrik Aksell, rektor på 
gymnasieskolan NFU, tog sedan över stafettpinnen och 
ledde publiken genom nio föreläsningar där medarbetarna 
på våra skolor berättade om goda exempel i verksam-
heten som gett ett förbättrat resultat hos eleverna.



FÖR MER DETALJERAD INFORMATION GÅ IN PÅ WWW.SVEDALA.SE

KALENDER

G:a Brandstationen, Holmagårdens dagcentral samt Stella dagcentral ligger i Svedala. 
Ett urval av vad som händer i vår kommun. Med reservation för ändringar. Skicka ditt  
evenemang i god tid till: event@svedala.se.

Utgivningsplan 2016: 28/1, 25/2, 31/3, 26/5, 25/8,  
29/9, 27/10, 24/11 

Bilder i detta nummer: Nina Gilljam, Anders Svensson,  
Jon Springe, Ingimage.

Utebliven SvedalaNytt? Vänligen kontakta Tidningsbärarna på 010-498 20 00, info@tidningsbararna.se.

BRA ATT VETA
Webbplats: 
www.svedala.se 

E-postadress: 
kommunen@svedala.se

Telefon: 
040-626 80 00

Postadress: 
Svedala kommun 
233 80 Svedala

Ansvarig utgivare: 
Elisabeth Larsson

Redaktion: 
Nina Gilljam 
nina.gilljam@svedala.se

SVEDALA i SOCIALA MEDIER

 
 

facebook.com/svedalakommun 
facebook.com/bibliotekenisvedala 
facebook.com/svedalautbildning
facebook.com/naringslivsvedala
 
 
 
@KvUtiS Kvalitet och utveckling   
i Svedala kommuns skolor

@RTJSvedala Räddningstjänsten   
i Svedala

Ovan är exempel på var Svedala 
kommun finns i sociala medier.  
Följ oss gärna!

POLITIK och PÅVERKAN
Du hittar alla mötestider och  
protokoll på svedala.se. Kommun- 
fullmäktiges och nämndernas 
möten nedan är öppna för alla 
och hålls i kommunhuset i Svedala. 
Kommunfullmäktige går även att 
se via webb-tv på svedala.se.

Socialnämnden 
18 februari kl 18:30 

Tekniska nämnden 
9 februari kl 13

Kommunfullmäktige  
10 februari kl 19  

Kultur- och fritidsnämnden 
3 februari kl 18:30

GALLERI SVEDALA
Mån–fre kl 9–16.
Lör–sön kl 11–16.
Holmagården, Svedala 

Fotoutställning med 
Ulf Kaunitz
12 jan–4 feb

 2016-01-05–03-05
Svedalarevyn 2016
Tid och biljetter: 
svedalarevyn.se

 2016-02-04 
Filmvisning
Vi visar ”Underbara 
älskade” med Michael 
Nyqvist i huvudrollen. 
Kl 13:30. Fika 20 kr.
Stella dagcentral

 2016-02-05
Fastlagsbulle på 
Träffas och Trivs 
Kl 13:30. Fika 20 kr.
Stella dagcentral

 2016-02-10 
Elitvolley 
Svedala-Engelholm
Kl 19  
Svedala sporthall

 2016-02-02 
Föreläsning: Pia Staël 
von Holstein ”Falskt 
eller äkta” Svedala 
Föreläsningsförening
Kl 19:15
Sveagatan 12, Svedala

 2016-02-08 
Måndagscafé 
Kl 14 på Solsidan. 
Kaffe och kaka 20 kr. 
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-02-09 
Föreläsning: Ingmar 
Skogar ”Everglades”
Svedala Föreläsnings-
förening
Kl 19:15
Sveagatan 12, Svedala

 2016-02-10
Fungerar din 
förbränning som 
den ska?
Studieförbundet 
Vuxenskolan
Kl 19–21
Ågatan 37, Svedala

 2016-02-10 
”Allahjärtansdagfika”
Vi firar med en hjärte-
bakelse på Solsidan. 
Begränsat antal platser.  
Pris: 20 kr.
Kl 14. Anmälan och 
betalning senast 3/2.
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-02-11 
Handarbets-Café
Ta med ditt handarbete 
eller kom bara för att 
umgås. Fika 20 kr.
Kl 13:30–15:30. 
Stella dagcentral

 2016-02-12
Träffas och Trivs 
med politikerbesök!
Leif Göthed och Tommy 
Rosenberg besöker oss.
Kl 13:30. Pris 20 kr. 
Stella dagcentral

 2016-02-13 
Lions Svedala 
loppisförsäljning
Kl 10–13
I hörnet av Åbjörnsgatan 
och Gjuterigatan, nära 
tågstationen i Svedala

 2016-02-16 
Föreläsning med 
Henrik Valentin: 
”I en sal på lasarettet”
Svedala Föreläsnings-
förening
Kl 19:15
Sveagatan 12, Svedala

 2016-02-16 
Besök av Svedala-profil
Åke ”ICA-Karlsson” 
kommer hit och berättar 
sin historia om ICAs 
historik och utveckling i 
Svedala.
Kl 14 i Stora Salen. 
Kaffe och kaka 20 kr. 
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-02-17 
Gudstjänst
Svedala församling 
håller gudstjänst.
Kl 11
Stella dagcentral

 2016-02-17 
Elitvolley Öreslunds-
ligan Svedala-Brøndby
Kl 19
Svedala sporthall

 2016-02-18
När jag var 30 år 
Ta med foto på dig själv 
i runt 30-års åldern eller 
så nära som möjligt, 
så visar vi varandra och 
pratar om de ”goda 
30-åren”. Fika 20 kr.
Kl 13:30
Bara dagcentral

 2016-02-19 
Korvgrillning
Korv med bröd, 
kaffe och kaka 50 kr. 
Kl 13:30–15:30.
Stella dagcentral

 2016-02-20
Elitvolley 
Svedala-Lindesberg
Kl 15
Svedala sporthall

 2016-02-22–02-26
Rymdlovsvecka 
(Sportlov vecka 8)
Svedalas, Baras och 
Klågerups bibliotek

 2016-02-23
Föreläsning med Kjell 
Wik: ”Statarkorpralen”
Svedala Föreläsnings-
förening
Kl 19:15
Sveagatan 12, Svedala

 2016-02-24
Elitvolley 
Svedala-Gislaved
Kl 19
Svedala sporthall

 2016-02-24 
Bio ”Inte utan min 
dotter” 
Betty reser till mellan-
östern med dotter och 
man för att hälsa på 
hans familj. Bettys man 
har dock inte tänkt att 
de ska återvända 
tillbaka någonsin…..”
Kl 13:30. 
Holmagårdens 
dagcentral (Stora salen)

 2016-02-25
Pysseleftermiddag
Kl 13:30. Fika 20 kr. 
Pysselmaterial till 
självkostnadspris.
Stella dagcentral

 2016-02-25 
IDÉ-CAFÉ
Vi spånar om kom-
mande arrangemang, 
eventuella utflykter och 
speciella önskemål om 
aktiviteter framöver. 
Kl 13:30. Fika 20 kr.
Bara dagcentral

 2016-02-26
Musikunderhållning 
Åke Hjerpes med Gerd 
spelar folklig och glad 
musik för oss. 
Kl 13:30. Pris inklusive 
kaffe och kaka 45 kr.
Stella dagcentral


