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Så möts vi igen i ett nytt nummer av SvedalaNytt. Det 
känns härligt att vi har så mycket positivt att berätta när 
det gäller vår kommun. Vi befinner oss i ett spännande 
utvecklingsskede, där många bra och samverkande 
faktorer bidrar till en positiv framtidstro. 

Årets trygghetsmätning visar återigen att Svedala kommun 
är en trygg kommun att leva i. Vi fick ett ännu bättre resultat 
än föregående år. Det är ett kvitto på att det brottsförebyg-
gande och trygghetsskapande arbetet vi gör tillsammans 
med polisen, ger resultat. Ett exempel på förebyggande 
insatser är höstens stora satsning för att hjälpa ungdomar 
att inte hamna i utanförskap och drogmissbruk. Kommunen 
har anställt 13 nya medarbetare i en unik satsning där 
social- och utbildningsnämnden arbetar tillsammans för 
att hjälpa barn och unga. Du kan läsa mer om detta i en
artikel längre fram i tidningen.

Självklart får du också läsa om vårt nya bibliotek i Svedala 
tätort. Jag är stolt över att vi prioriterat att investera i ett 
modernt och tillgängligt bibliotek för alla. Vi vet att det 
betyder så mycket för så många, därför känns det extra 
gott i hjärtat. Ta gärna en titt på den så kallade Svedala-
samlingen om kommunens spännande historia.

Vi gör också ett reportage om NFU, vår gymnasieskola 
Nils Fredrikssons Utbildning, som med sina olika ämnen 
och fantastiska studenter, ligger i framkant när det gäller 
ung företagsamhet.

Och företagsamhet är ett prioriterat område för oss i Svedala
kommun. Vi vill ha en stark näringslivsutveckling framåt 
och gör därför en rad satsningar med bland annat fler 
företagsbesök och fler resurser. Företagen är enormt viktiga 
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för tillväxten i kommunen och de skapar fler arbetstillfällen. 
Glädjande är att allt fler får jobb i Svedala kommun. Den 
totala arbetslösheten i kommunen ligger på omkring 6,1 
procent, jämfört med 9,9 procent i hela Skåne (siffror från 
Svedala kommuns delårsrapport, augusti 2021). Men det 
är viktigt att den här siffran blir ännu lägre. Bakom siffran 
finns människor och ett viktigt fokusområde för kommunen  
är att alla ska ha möjlighet till arbete och egen försörjning.

Nu när vi snart stänger år 2021 kan vi konstatera att 
Svedala kommun har en fortsatt stark ekonomi och goda 
förutsättningar för framtida utveckling för alla invånare.  
Så som satsningar på skola, äldrevård och bostäder för 
livets alla faser. För vår vision är att Svedala kommun ska 
vara en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. 

Trevlig läsning!

Ny e-tjänst:

I början av höstterminen lanserade vi en ny e-tjänst där vårdnadshavare 
kan lägga in sitt eller sina barns specialkost digitalt. Vi ser många fördelar 
med detta. Bland annat minskar vi på pappersförbrukningen, all specialkost 
blir samlad och vi kan göra uppföljningar på ett smidigare sätt. I e-tjänsten 
kan vårdnadshavarna sedan uppdatera och avsluta specialkosten i samma 
ärende. Även när ett ärende behöver uppdateras så får både vårdnads-
havare och personal en notis.

Tjänsten finns på e-tjanster.svedala.se/specialkost. Här finns även   
en blankett att fylla i om man till exempel saknar BankID. 
Vi på Måltidsservice tänker på klimatet! 

SPECIALKOST OCH ANPASSAD KOST I 
FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH GYMNASIUM

Linda Allansson Wester (M) 
Kommunstyrelsens ordförande Svedala kommun

VÄLKOMMEN PÅ JULAFTON KL 12 
Som traditionen följer hälsar vi alla välkomna till Stortorget 
när vi blåser in julen kl. 12.00 på julafton. Alla är välkomna
att sjunga med när kulturskolans blåsorkester bjuder på 
stämningsfulla julsånger. Vädret bestämmer om det sker från 
kommunhusets trappa eller ute på Stortorget i Svedala.

JULSTÄMNING
Under jul och nyår hoppas vi på att kunna njuta av 
stämningsfulla evenemang som brukar arrangeras 
för både stora och små i kommunen. Håll utkik i 
”Kalender” på svedala.se som fylls på efterhand 
med aktiviteter. Vi publicerar de arrangemang som 
kommer oss till känna. Så ni som är arrangörer, 
glöm inte att skicka in era julaktiviteter via vårt 
formulär ”Tipsa om aktivitet” på svedala.se/kalender. 

Svedala kommun är en trygg plats. Men de 
senaste åren har trygghetsmätningarna visat 
på sjunkande siffror. Nu kommer dock gläd-
jande nyheter då tryggheten har gått upp igen, 
dessutom rejält. Nu är målet att kommunen 
ska fortsätta på den inslagna vägen de 
närmaste åren.

Polisens och kommunens trygghetsmätning för 2021 visar 
upp glädjande siffror för Svedala kommun. Mätningens 
index (1.75) pekar på att tryggheten inte varit på så goda 
nivåer sedan 2013, och resultatet är en markant förbättring 
från förra årets index (2,13). 

– Det är glädjande att våra invånares känsla av trygghet är 
så god. Känslan av trygghet ska vara en självklarhet i vår 
kommun. Tillsammans fortsätter vi att arbeta med att förstär-
ka den känslan. Trygghetsfrågorna kommer alltid att vara i 
fokus, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson 
Wester (M).

På område efter område uppger kommunens invånare att de 
upplever färre störningar och problem. Detta gäller bland 
annat missbruksproblem, utsatthet för brott, känsla av otrygg-
het och hur man upplever att polisens agerar mot problem.

ÖKAD TRYGGHET I SVEDALA KOMMUN
– Det är väldigt trevligt att det arbete vi utför i kommunen  
i samverkan med polis, medborgare och näringsliv visar 
positiva resultat. Det pushar oss att arbeta vidare mot en 
ännu tryggare kommun i framtiden, säger kommunens 
säkerhetschef Mikael Jönsson.

Det finns dock delar som sticker ut i negativ bemärkelse. 
Nedskräpning, buskörning med mopeder och traktorer, 
bilar som kör för fort och störande ungdomsgäng klassas 
som problemområden. Men även här går talen i rätt riktning. 

– Vi hoppas att våra insatser med samverkansprojektet 
Youngster och kommunens satsningar på socialarbetare 
för ungdomar och pedagoger i skolan kan ge positiv effekt 
framöver, förklarar Paul Nilsson, kommunpolis i Svedala.
Polisens ambition stannar inte vid årets goda resultat. 
Önskemålet är att så småningom gå tillbaka till tidigare, 
ännu högre, nivåer av trygghet.

– Det gäller att vi inte slappnar av. Jag kommer att vara 
uppmärksam på negativa trender om något dyker upp. 
Vi kommer att följa allt noggrant. Det är viktigt med bra 
samverkan i hela kommunen och att alla hjälper till, till 
exempel genom effektiv Grannsamverkan, utvecklar 
kommunpolisen Paul Nilsson. 

Positivt trendbrott
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Kommunpolisen Paul Nilsson. 

Kulturskolans blåsorkester.

http://e-tjanster.svedala.se/specialkost
http://www.svedala.se/kalender


Biblioteket har öppnat i nya lokaler och 
svedalaborna är förtjusta! Flera besökare 
välkomnar den nya fräscha och mysiga 
känslan de möter redan i entrén. Stammisarna 
kommer med kassar fulla med låneböcker och 
är förstås både glada, positiva och nyfikna 
på allt det nya – och de har verkligen längtat. 
Kassarna är lika fulla med nylånade, olästa 
böcker när de går hem.

– Böckerna är fortfarande vår bas men vi vill att fler ska 
känna sig välkomna till oss, säger kultur- och biblioteks-
chef Eva Thorgilsson. Därför har vi breddat och fördjupat 
utbudet. Många idéer kommer från svedalaborna själva, 
fortsätter Eva.  

VERKSTAD, SKAPARKÖK OCH 
EN HISTORISK UTSTÄLLNING
I nya biblioteket finns en Verkstad och ett Skaparkök där 
kreativa idéer kan utvecklas. Här finns en historisk utställ-
ning som kan ge inspiration att lära sig mer om vår lokala 
historia. Grupprummen Olga och Betty är döpta efter två 
fotografer som tidigare varit verksamma i Svedala och 
dessa rum är till för enskilt arbete och mindre möten. 

KONFERENSRUM OCH LOUNGE
Konferensrummet Margareta är lite större och där är två 
av Gerhard Nordströms målningar placerade. De hängde 
tidigare på Folkets Hus men är nu väl synliga även för förbi-
passerande på Storgatan. Rummet är döpt efter unionsdrott-
ningen som i juli 1395 höll ett möte med upp emot 3 000 
delegater på Lindholmens borg vid Börringesjöns strand. 
De sköna sittplatserna i loungen är till för tidningsläsning 
och spontana möten. 

NYA BIBLIOTEKET – EN PLATS BÅDE FÖR 
LIV OCH RÖRELSE OCH FÖR LUGN OCH FOKUS

BARN OCH UNGA
– Men det som kanske är mest attraktivt och tilltalande är 
den plats i biblioteket som är anpassad för barn, och en 
avdelning för lite större barn. Här finns förutom massor 
av böcker också ett sagorum, rekvisita för utklädning och 
i nära anslutning ligger Skaparköket, ett rum för kreativa 
aktiviteter, säger Eva Thorgilsson.

”SÅ ROLIGT ATT FÅ KOMMA IN!”
Biblioteket som har hållit öppet med strikta restriktioner 
under pandemin stängde ner biblioteksverksamheten helt 
i Svedala under mer än en månad, på grund av flytten. 
Många besökare utbrister nu ”så roligt att få komma in, 
vad vi har längtat”, ”så fint här är” och ”så rymligt och 
högt i tak”. 

DET LIVSLÅNGA LÄRANDET
Det lokala biblioteket är landets mest besökta kulturinstitu-
tion och en självklar plats för det livslånga lärandet. Här 
finns information, berättelser, fantasi, upplevelser, kreativitet 
och digitala tjänster. Det är tillgängligt för alla oavsett 
bakgrund, förkunskaper, ålder, ursprung eller plånbok. 

NYA MÖTEN OCH NYA TANKAR
– Ja, biblioteket ska vara en välkomnande, angelägen och 
attraktiv plats för alla svedalabor. En plats dit man gärna 
går för att studera, låna böcker, använda datorer, läsa, 
umgås och skapa. Man kan komma själv, med barn eller 
bekanta. En plats för nya möten och nya tankar, och för 
att fortsätta vara nyfiken hela livet. Här ska finnas plats för 
både liv och rörelse och för lugn och ro. Biblioteket är en 
plats för alla, avslutar Eva.

BIOLOGISK MÅNGFALD 
I PARKERNA
LONA – LOKALA NATURVÅRDSATSNINGEN
Svedala kommun har satt igång ett LONA-projekt för att öka 
den biologiska mångfalden på kommunens grönytor. LONA står 
för ”Lokala naturvårdsatsningen” och ger till exempel kommuner 
möjlighet att få statligt bidrag för att driva lokala projekt till nytta 
för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. 

PROJEKTET INNEBÄR ATT VI SKAPAR:
• Ytor med äng för pollinerande insekter.
• Biodepåer med död ved som vedlevande insekter   

lever av och bygger bo i.

• Sandbäddar till solitära bin som bygger sina bon i 
sand.

• Mulmholkar till insekter som är beroende av mulm.  
(Mulm är nedbruten ved som bildas i ihåligheter i  
gamla levande eller döda träd).

• Insektshotell och en insektshotelltävling för medborgarna 
i kommunen.

• Informationsskyltar som sätts ut där arbetet genomförs.

Första året av projektet sker åtgärderna i Svedala. De utförs 
i grönområdet mellan Korngatan och Lupingatan upp mot 
Klöverstungans förskola. De kommande åren sker samma 
arbete i Klågerup och Bara inom område där vi vill gynna 
den biologiska mångfalden.

LONA-projektet är 3-årigt och samfinansieras av kommunen 
och Länsstyrelsen med statliga pengar från Naturvårdsverket.  

SÅDD AV ÄNG I PARKYTOR
Under hösten sås äng på flera ytor i Svedala, Bara och  
Klågerup. Totalt kommer ca 36 000 kvadratmeter yta sås 
med flerårig äng med inblandning av blåklint, kornvallmo, 
klätt, åkerkulla och gulkrage. I Svedala sås en gräsyta längs 
väg 108 samt två gräsytor vid Södra infarten. I Bara sås 
två gräsytor längs Värbyvägen, norr och söder om Sigvard 
Grubbes Gata. I Klågerup sås det mesta av gräsytan på 
Kullabacken, samt ängen mellan Sångtrastgränd och  
Taltrastgränd. 

På svedala.se/angsytor finns kartor där du kan se vilka  
ytor som sås. Målet är att skapa artrika ängar som ska 
bidra till den biologiska mångfalden. Dessutom vill vi  
skapa vackra blommande ytor av tidigare ytor med  
höggräs eller klippt gräs. 

JÄTTEKUL ATT ÄNTLIGEN 
KUNNA TRÄFFAS PÅ RIKTIGT IGEN! 
I slutet av oktober bjöd kommunen in till en företagslunch på 
Tejarps gård i Klågerup. Närmare 50 företagare kom för att 
få veta vad näringslivsenheten har på gång, och för att träffa 
kommunen och företagskollegor på ett trivsamt sätt. 
Och det kommer mera …
Följ gärna Näringsliv Svedala på Facebook – Naringslivsvedala!

Kultur- och bibliotekschef Eva Thorgilsson 
hälsar alla välkomna till det nya biblioteket 
i Svedala.

Pontus Östbergs andraklassare på Baraskolan 

sjöng när nya biblioteket invigdes. 

– Nu har matkvarteret blivit kulturkvarter, säger Åke Karlsson som 
tidigare drev ICA-butiken som rivits och givit plats åt det nya 
biblioteket. Åke träffade Hasse Hardenstedt på invigningen och 
båda var imponerades av de fina lokalerna.

54

Bilder från Segestrandsängen i Svedala.

Många var nyfikna på det nya biblioteket. 

https://www.svedala.se/angsytor
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I takt med att Malmö växer kommer fler att 
vilja resa inom staden. För att tillgodose detta 
behöver Skånetrafiken skapa rätt förutsätt-
ningar för en attraktiv kollektivtrafik som 
många kan resa med. Därför kommer vissa 
regionbussar till exempel få nya centrala 
slutstationer inne i Malmö. Målet är att fler 
ska kunna resa smidigt till, från och genom 
hela Malmö.

LINJE 141 FÅR NY KÖRVÄG INNE 
I BÅDE MALMÖ OCH SVEDALA
En av linjerna som berörs är regionbusslinje 141 som idag 
kör mellan Svedala och Malmö C, via Jägersro och Söder-
värn. Från och med den 12 december kommer linjen att få 
Södervärn som slutstation. Resenärer som ska resa vidare 
inom Malmö kan istället välja att fortsätta sin resa med 
stadsbuss från Södervärn eller med tåg från Triangeln. 
Resenärer kan även i fortsättningen resa direkt till Malmö C 
från Svedala station med Pågatågen.  

Inne i Svedala blir det också en ny körväg. Idag går linje 
141 i en slinga, från Långgatan, via Industrigatan, Stortor-
get och tillbaka till Långgatan. Skånetrafiken vill skapa en 
tydligare och enklare linjedragning. Därför kommer bussen 
från och med december inte att köra denna slinga. Det 
medför att hållplatserna Bökebergsgatan, Sjödikesvägen 
och Ö Tvärgatan inte längre kommer att trafikeras. I stället 
går det att resa från hållplatserna Långgatan eller Industri-
gatan.  

LINJE 142 BLIR LINJE 150 OCH FÅR NYA HÅLLPLATSER
En annan regionbusslinje som påverkas är linje 142 som 
idag kör mellan Klågerup och Södervärn, via Bara. Från 
och med den 12 december slås denna linje samman med 
150 och byter linjenummer till just 150. Inne i Malmö 
kommer bussen att stanna vid Värnhem och därefter den 
nya hållplatsen Malmö C Norra. Sen fortsätter linjen till 
hållplats Orkanen (som ligger vid Malmö Universitet) och 
vidare till Stadsbiblioteket. Därefter kommer de nya hållplat-
serna Pildammsvägen och Södertorp innan linjen fortsätter 
till Hyllie och Vellinge.  

När våra kommuninvånare och företagare 
pratar med oss om förbättring så lyssnar vi. 
Med stolthet presenterar nu Svedala kommun 
en helt ny e-tjänst för ansökan om bygglov. 

Kommunen har tidigare varit ansluten till en extern e-tjänst 
för ansökan om bygglov och anmälan om byggnadsåt-
gärder. Nu har vi valt att ta fram en alldeles egen tjänst, 
skräddarsydd för ökad tillgänglighet och bättre stöd.
– Det har varit ett intensivt och roligt arbete. Att göra 
verklighet av det våra kommuninvånare har önskemål om 
är väldigt givande. Vi har fokuserat på smidighet, tydlighet 
och insyn i processen, och i slutändan hoppas vi att den 
nya e-tjänsten ska hjälpa oss att korta ner handläggnings-
tiderna ytterligare, säger Rebecca Asmundsson Fristedt, en 
av dem på bygg- och miljöenheten som arbetat med att ta 
fram e-tjänsten.

STÖD GENOM HELA PROCESSEN
Svedala kommun strävar efter att arbeta effektivt, rättssäkert 
och serviceinriktat. I den nya e-tjänsten för bygglov får du 
som ansöker stöd genom varje steg i processen. Den största 
anledningen till att det tar tid att fatta ett beslut är att det 
saknas handlingar. Ansöker du om bygglov via e-tjänsten 
får du nu information och hjälp under hela ansöknings- 

NU KAN DU 
SMIDIGARE SÖKA 
BYGGLOV DIGITALT

processen och kontinuerliga uppdateringar via sms eller 
e-post när något händer i ditt ärende. 

ALLT FINNS PÅ WEBBEN 
Den nya e-tjänsten för bygglov hittar du Svedala kommuns 
e-tjänstportal på svedala.se. På vår webbplats finns också 
information om vad som gäller för olika typer av bygglov.   
Det är fortfarande viktigt att du planerar ditt projekt noga. 
Ta reda på vad som gäller för just området där du bor. 
Denna information hittar du på sidan för detaljplaner på 
svedala.se. 

KONTAKTA OSS GÄRNA 
Har du frågor och vill prata med en handläggare eller 
en byggnadsinspektör så når du oss via kommunens 
kundservice på 040-626 80 00. Du är också varmt 
välkommen på drop-in hos bygg- och miljöenheten på 
onsdagar kl. 15–17. 

FAKTA OM E-TJÄNSTER
E-tjänster är en självservice som man kan använda för att 
uträtta olika ärenden via webben eller andra elektroniska 
kanaler som mobiltelefon och läsplatta. Dessa tjänster är 
tillgängliga dygnet runt. En del e-tjänster kräver inloggning 
med e-legitimation.

Ny körväg och 
nya hållplatser 
från 12 december

Så påverkas busslinjerna 
141, 142 och 150

När du anlägger eller bygger nytt är det viktigt att tänka 
på hållbarhet, återvinning och återanvändning. Det är 
bra om man kan återanvända sådant som har klassats 
som avfall istället för att hela tiden köpa nytt material. 
Till exempel återanvänder många schaktmassor eller jord-
massor från tidigare byggen. Men tänk på att i dessa fall 
måste det först göras en riskbedömning innan massorna 
kan återanvändas.     

Även om återvinning och återanvändning är bra för miljön 
kan användningen av massor innebära en risk för markföro-
rening eller förorenat grundvatten. Eftersom jord- och schakt-
massor klassas som avfall ska det göras en riskbedömning 
och en provtagning innan de återanvänds. 

ANMÄL TILL BYGG- OCH MILJÖENHETEN
Naturvårdsverket har valt ut 13 ämnen som utgör en stor 

risk för miljön och som ofta finns i avfall från byggnads- 
och anläggningsarbeten. Om provtagningen visar att 
något av dessa ämnen går över de riktvärden som finns, 
eller om avfallet innehåller ytterligare ämnen, måste detta 
alltid anmälas till kommunens bygg- och miljöenhet. Detta 
gör du genom en anmälan om ”Användning av avfall för 
anläggningsändamål”. Bygg- och miljöenheten gör då en 
bedömning med hänsyn till verksamhetens och anläggning-
ens syfte samt vilka andra föroreningar som redan kan 
finnas på samma plats. Utöver denna anmälan kan det 
också krävas andra lov från kommunen eller länsstyrelsen. 

MER INFORMATION PÅ WEBBEN 
Mer information om hur du återvinner och återanvänder 
på ett ansvarsfullt sätt, och vilka regler som gäller, finns på 
svedala.se/anvandning-avfall. Här hittar du också e-tjänsten 
”Användning av avfall för anläggningsändamål”.   

ÅTERANVÄND AVFALL MED OMSORG NÄR DU BYGGER
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tidtabell
Hållplats, avgångstid enligt

hindrade och synskadade
Hållplats anpassad för rörelse-

Hållplats, ungefärlig avgångstid

Ej anpassad hållplats

Destination

Sök resan i appen   
eller på webben 
I Skånetrafikens app eller på skanetrafiken.se kan 
du söka din resa och se om och hur den påverkas. 
Genom att söka resan i appen får du också infor-
mation om hur lång tid just din specifika resa tar.

Har du frågor kan du alltid kontakta oss via chatt, 
Facebook, mejl eller på telefon 0771-77 77 77. 
Kontaktuppgifter hittar du på skanetrafiken.se/
kundservice. 
Välkommen att åka med oss! 
Hälsningar från Skånetrafiken

Information från Skånetrafiken
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TIPS PÅ HUR DU KAN 
SÄNKA DINA KOSTNADER 
FÖR UPPVÄRMNING
Ta kontakt med kommunens energi- och 
klimatrådgivare som ger kostnadsfria råd 
om hur du kan sänka dina uppvärmnings-
kostnader genom olika energisparåtgärder. 
Det kan vara alltifrån byte av tätningslister 
och isolering av vinden till injustering av 
värmesystemet. Du kan även få tips kring 
solceller och transporter. 

Mer information och kontaktuppgifter 
hittar du på svedala.se/energi-och-
klimatradgivning. 

Svedala kommun växer och därför är det viktigt att 
ledningsnätet för vatten och avlopp rustas upp. Just 
nu grävs det på ett flertal platser för att byta ut gamla 
ledningsnät.  

På Södergatan i Svedala har vi startat upp ett större projekt som 
pågår fram till våren 2022. Här ska vi byta ut dagvattenledningarna 
för att de har nått sin tekniska livslängd avseende status och funktion. 
Systemet har också ett behov av att anpassas till dagens krav. Vi 
passar även på att byta ut spillvattenledningar och ledningar till tomt-
gränserna, samt bygger en mindre dagvattenyta och förser rännstens-
brunnar med reningsfilter. Genom dessa förbättringar ger vi Svedala 
kommun ett hållbart ledningsnät för vatten och avlopp under många 
år framöver. 

MILJÖASPEKTEN ÄR OCKSÅ VIKTIG
– Kommunen växer och det är viktigt att ledningsnätet hänger med i 
kvalitet och kapacitet. Vi ska ha ett väl fungerande ledningsnät även i 
framtiden. Det är också mycket viktigt att ta hand om miljön och rena 
det dagvatten som släpps ut till Sege å, säger Ingrid Edling, va-chef i 
kommunen. Samtidigt som vi gräver och byter ledningar på Söderga-
tan så samarbetar flera enheter i kommunen med att ge gatans gång- 
och cykelvägar en ny utformning. Detta för att göra det mer tillgängligt 
och funktionellt för trafikanter och gående. Du kan läsa mer om arbetet 
på Södergatan och hur det fortlöper på svedala.se/va-sodergatan.  

HÅLLBARA LEDNINGSNÄT 
FÖR VATTEN OCH AVLOPP

VAD ÄR DAGVATTEN?
Dagvatten är regn- och smältvatten som leds bort från tak, 
gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor.

VAD ÄR SPILLVATTEN?
Spillvatten, även kallat avloppsvatten, kan komma från 
såväl hushåll som industri, biltvättar och andra verksamheter. 
Spillvatten från hushåll består av vatten från toaletter, bad, 
disk och tvätt.

VAD ÄR EN DAGVATTENYTA?
Dagvattenyta, en så kallad Rain Garden, är en genomsläpplig 
växtbädd som används för att fördröja, infiltrera och rena 
dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor.
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LEK OCH LÄRANDE PÅ 
MUMINDALENS NYA SKOLGÅRD 
Efter några års arbete är nu äntligen Mumindalens skolgård i 
Klågerup anlagd. Barnens lek och lärande har stora gröna ytor 
till sitt förfogande. Här finns nu ett trädäck där man kan samlas 
för berättelser och mysig vila. De gamla träden ger skydd och 
skugga under varma dagar. Överallt hittar barnen lekutrustning 
för olika åldrar. Även byggnaderna har blivit upprustade och 
utformade för att bättre kunna bidra till barnens lärande.

ÅRETS VIKTIGASTE 
TÄVLING ÄR AVGJORD 
Ett stort grattis till klassen BIBO2021 
med språkintroduktionselever på 
Nils Fredriksson Utbildning som har 
vunnit årets bihotellstävling! 
Klassen kammar hem vinsten med motive-
ringen: ”Ett stort hotell med många olika 
rum för olika insekter, men ändå med gott 
om plats för just bina. Med lokalt mate-
rial har ni tillsammans ritat och byggt ett 
färgglatt hem för våra minsta invånare. Ni 
har också visat att projektet på ett utmärkt 
sätt kan vävas in i undervisningen och inte 
bara bidra till ökad kunskap om bin och 
pollinerare, utan även inbegripa utökad 
språkkunskap, samarbete, färg-, material- 
och verktygskunskap.” 
Mer om tävlingen och hur du bygger 
ditt eget hotell för att hjälpa våra viktigaste
pollinatörer hittar du på 
svedala.se/bihotell.  

Familjerådgivningen vänder sig till vuxna som 
bor i Svedala kommun och som upplever sig 
ha problem i sin par- eller familjesituation. 
Det kan vara par som vill förbättra sin relation 
och fortsätta leva tillsammans, eller par där 
en eller båda vill separera.

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj kan 
innebära svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Det finns 
tillfällen när relationen till den man valt att leva tillsammans 
med inte längre fungerar så som man vill, eller när utma-
ningar i föräldraskapet blir för stora. I samarbete med en 
familjerådgivare kan problemen klarna och lösningar växa 
fram.

PROFESSIONELL SAMTALSHJÄLP
Som par kan ni vara gifta, leva i partnerskap, vara 
sammanboende, särbo eller separerade. På familjeråd-
givningen erbjuds ni professionell samtalshjälp i syfte att 
hitta nya vägar och lösningar på problem och konflikter. 
Familjerådgivarna är socionomer med terapeutisk vidare-
utbildning. Ett samtal på familjerådgivningen varar 1–1,5 
timme per gång. 

MÖJLIGHET TILL AVGIFTSBEFRIELSE
Verksamheten är avgiftsbelagd och kostar 405 kr per 
samtal. Familjers ekonomiska situation ska aldrig vara 
ett hinder för att söka hjälp, därför finns det möjlighet 
till avgiftsbefrielse.

TIDSBOKNING: Det går endast att boka tid via telefon, 040-626 80 86. TELEFONTIDER: Jämna veckor: 
Måndagar kl. 13:00–14:00 och onsdagar kl. 8:30–9:30. Ojämna veckor: Torsdagar kl. 8:30–9:30.

På familjerådgivningen i Svedala kommun 

möts ni av Åsa Jeppsson och Kristina Jonasson.

Familjerådgivningens verksamhet omfattas av absolut sekretess. I speciella situationer görs dock undantag, 
till exempel om det kommer till vår kännedom att ett barn far illa. Familjerådgivningen för inga journaler.

Stort tack till dig som bär reflex när du rör dig ute i mörker. Det är viktigt för säkerhetens skull – din och vår.

DET ÄR LYSANDE ATT DU BÄR REFLEX!
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I Svedala kommun samarbetar kockarna och 
pedagogerna på förskola och skola kring 
måltidspedagogik. SvedalaNytt har pratat 
med Helen Jensen, kock och måltidspedagog 
på Tegelbrukets förskola, om hennes arbete.

1. HUR JOBBAR DU MED MÅLTIDSPEDAGOGIKEN 
PÅ TEGELBRUKETS FÖRSKOLA? 
Min vision är att rusta våra små blivande konsumenter med 
självkänsla och mod att prova nya smaker och uppskatta 
en varierad kost. För mig är mat mer än ett energiintag, det 
är en källa till glädje, gemenskap och lärande. Måltiden 
på förskolan är en aktivitet som är inplanerad tre gånger 
om dagen, fem dagar i veckan och ett ypperligt tillfälle till 
lärande. Rent praktiskt innebär måltidspedagogik ett med-
vetet arbete där jag ser själva råvaran som ett pedagogiskt 
material. Genom sapere-metoden utmanar jag dagligen 
barnen att bli medvetna om sina sinnesupplevelser samt att 
sätta ord på dem.

2. HUR FÅNGAR DU BARNENS INTRESSE?
Måltidspedagogik utgår helt från barnens intresse. Nyfiken-
het väcks med färgglada bilder, spännande övningar och 
experiment som går ut på att göra det okända känt. 

3. VILKA ÄR DINA 3 BÄSTA TIPS PÅ ATT VÄCKA 
BARNENS INTRESSE I HEMMET FÖR GRÖNSAKER 
OCH MAT? 
Samarbetet mellan mig och pedagogerna på hemvisterna 
är viktigt, men även en god relation till vårdnadshavarna 

Måltidspedagogik på förskolan

Nu är tävlingen Minimeringsmästarna igång. 
Under ett års tid ska tio hushåll i Svedala, 
Lomma och Kävlinge kommuner utmana sig 
själva att minska sitt avfall. Under året hålls 
fem tematräffar med tillhörande utmaningar. 
Vem klarar att minska sitt avfall mest?

Hemmet väller över av grejer, tiden räcker inte till och sam-
tidigt läser vi nyheter om att vi befinner oss i en klimatkris. 
Det är lätt att få ångest. Men nu vänder vi på det! Hur 
når vi punkten där vi är nöjda med det vi redan har och 
samtidigt får mer tid för det som verkligen betyder något?

10 HUSHÅLL UTMANAS UNDER ETT ÅR
Under ett års tid ska 10 hushåll från Svedala, Lomma och 
Kävlinge kommuner inspireras till att leva mer hållbart. Un-
der året hålls tematräffar om hållbar konsumtion, matsvinn, 
farligt avfall, delande och textil med tillhörande utmaningar. 
Det kan till exempel handla om att laga restmåltider eller 
säga nej till onödiga grejer – och köpa en begagnad pre-
sent till någon nästa gång du går bort på kalas. Samtidigt 
ska de dela med sig av sina erfarenheter i sociala medier 
för att inspirera andra. Vid olika tillfällen under året väger 
de sitt avfall för att se hur de lyckas minska det. Tävlingen 
Minimeringsmästarna hålls över hela landet och arrangeras 
av Sysav i Sydvästra Skåne.

TRE HUSHÅLL FRÅN SVEDALA KOMMUN DELTAR
Peo och Karin i Holmeja är ett av hushållen från Svedala 
kommun som tävlar om att bli nästa Minimeringsmästare. 
– Vi har sedan länge varit aktiva med att försöka minimera 
våra sopmängder och har ett stort intresse för att lära oss 
mer om detta. Vi hoppas genom Minimeringsmästarna att 

VEM MINSKAR 
SITT AVFALL MEST?

vi ska få mer kunskap om hur vi kan minska vår miljöpåver-
kan och inspiration till att ändra vårt konsumtionsmönster. 
Vi vill också på detta sätt visa för andra att alla kan göra 
något för att värna om miljön, säger Peo. 

– Jag tycker den största utmaningen är att minska på  
förpackningar, såväl plast som kartong. Vi vill bli bättre  
på detta men det är inte helt enkelt då mycket är inpackat   
i mängder med plast, fortsätter Karin.

Följ gärna Peo och Karins resa på sociala medier under 
året. Kanske kan du få inspiration, bra tips och råd på hur 
du kan leva mer hållbart och minska ditt avfall. Du hittar 
dem på Instagramkontona @valastig och @peovalastig. 
Från kommunen deltar även Johanna med familj, också ifrån 
Holmeja, och Johannes och Miomara med barn, från Bara.

VARFÖR MINIMERINGSMÄSTARNA?
Vi shoppar i Sverige som om det fanns 4,2 jordklot, och vi 
gör av med 466 kg avfall varje år per person. Det är näs-
tan ett halvt ton! Per person! Ja, det är galet. Men det går 
att göra något åt det, och vi kan göra det tillsammans. Att 
minska på sitt avfall är inte bara bättre för miljön – du kan 
spara pengar och få mer tid till annat. Därför finns Minime-
ringsmästarna – ett initiativ från Göteborgsregionen (GR), 
som finansieras av Avfall Sverige. 

Läs mer om tävlingen på minimeringsmastarna.se.  

skapar bra förutsättningar för en bättre kosthållning även 
i hemmen. Barn som får vara med och laga mat får en 
positiv attityd till mat i allmänhet men framför allt till grön-
saker. Att påverka valet av just grönsaker redan vid inköp, 
för att sedan se vad som händer med smaken vid tillagning, 
är en stor del i att bekanta sig med råvaran och bredda 
sina smakpreferenser.

Min förhoppning är att inspirera och sprida läran om 
mat med mat helt på barnens villkor. Alla har rätt till 
sin egen smak!

”MÅLTIDEN ÄR ETT YPPERLIGT TILLFÄLLE TILL LÄRANDE”

GRATTIS TILL 
SM-SILVRET!  
Svedala Volleys U16-lag tog SM-silver i 
Falköping tidigare i höst. Jättekul! Näst 
bäst i Sverige, det bådar gott för framtiden.
Stort Grattis säger vi på Svedala kommun!

Helen Jensen, kock och måltidspedagog på Tegelbrukets förskola.

Peo och Karin är ett av tre hushåll från Svedala kommun som medverkar i Minimeringsmästarna. 

ÅRETS JULKLAPP?
Ge bort en kurs på kulturskolan i julklapp! Den 
13 december öppnar kulturskolans kurskatalog. 
Här finns mycket att välja på inom bild, dans, 
film och musik. Boka din plats för vårterminen 
på www.studyalong.se/svedala. 
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Demokratin fyller 100 år 

GÖR DIN 
RÖST HÖRD! 

I Svedala kommun delas det årligen ut ett pris 
till någon som under det gångna året utfört 
en bra insats för de äldre i kommunen. Årets 
pris gick till Christina Håkansson, en blivande 
80-åring som i ur och skur har tränat ett gäng 
seniorer i Bara.

Sedan 2016 delar socialnämnden ut priset ”Årets senio-
rinspiratör”. Christina Håkansson får priset med följande 
motivering:

”Christina är en ledstjärna och stor inspiratör som under 
pandemin tränat seniorer tre gånger i veckan. Träningen 
har hållits utomhus i ur och skur – och trots både regn, 
blåst, snö och minusgrader har inte en enda träning blivit 
inställd. Passen har inte enbart handlat om motion utan 
även om social samvaro som har varit så viktig under året 
som har gått. 

Christina är en blivande 80-åring med en otrolig energi 
och uppfinningsrikedom som smittar av sig, och för henne 
verkar ingenting vara omöjligt!”

Nomineringen är inskickad av en grupp seniorer i åldrarna 
65–80+. Svedala kommun gratulerar Christina till utmär-
kelsen och tackar för hennes inspirerande och välgörande 
insatser för äldre personer i kommunen!

NOMINERA EN KANDIDAT TILL 
ÅRETS SENIORINSPIRATÖR 
Nu finns det möjlighet att nominera innevarande års senior- 
inspiratör! Finns det någon i din närhet – person, förening 
eller företag – som du tycker gjort en bra insats för de 
äldre under 2021? Skicka in ditt förslag med motivering till 
registrator.sn@svedala.se senast den 31 januari 2022.

SKOLVAL TILL LÄSÅR 22/23
Går ditt barn sista året på förskolan? Eller går ditt barn på 
en kommunal skola som inte erbjuder nästa årskurs? Från 
den 19 januari är det dags för dig som vårdnadshavare 

att göra skolval vilket innebär att du önskar vilken grund-
skola ditt barn ska gå på från höstterminen 2022. Skol-
valsperioden pågår till och med den 9 februari. 

I år fyller demokratin 100 år i Sverige! 1921 
fick nämligen både kvinnor och män för för-
sta gången rösta i val till riksdagen. Allmän 
rösträtt för män fanns ju redan då. Tillsam-
mans måste vi alla hjälpas åt för att trygga en 
levande och uthållig demokrati för framtiden.

Demokratin i Svedala kommun ska byggas av och utveck-
las med medborgarna. En viktig aspekt av detta är att du 
som kommuninvånare ska kunna påverka och göra din röst 
hörd. Gå in på svedala.se och ta vara på möjligheten. 
Här finns Idé Svedala, och så kan du lämna synpunkter 
och göra felanmälan.  

IDÉ SVEDALA
Här kan du lämna förslag till förtroendevalda i Svedala 
kommun om hur kommunens verksamhet och service skulle 
kunna utvecklas och förbättras. Vi publicerar förslaget så 
vem som helst kan rösta för eller emot förslaget. Du kan 
också rösta på andras förslag.
Läs mer på svedala.se/ide-svedala. 

SYNPUNKTER 
Har du synpunkter på vår verksamhet? Berätta det för oss! 
Vi tycker det är värdefullt att få ta del av dina tankar, idéer 
eller förslag. Det ger oss en chans att bli bättre. 
Läs mer på svedala.se/synpunkter-felanmalan. 

FELANMÄLAN 
Har du upptäckt fel och brister i utemiljön någonstans i 
kommunen? Det kan till exempel handla om klotter, trasig 
belysning eller hål i gatan. Låt oss då veta så vi kan rätta 
till det. Fyll i formuläret på svedala.se/synpunkter-fel-
anmalan och markera den exakta platsen för felet på 
kartan.  

LYSER INTE GATLAMPAN?
Just gatlampor som inte fungerar har vi en del problem 
med. Den offentliga belysningen är viktig både för att 
du ska känna dig trygg och för trafiksäkerheten. Ungefär 
5 500 ljuskällor lyser upp kommunens gator, gång- och 
cykelvägar. Du hjälper oss genom att anmäla trasiga 
gatlyktor eftersom det inte går ett automatiskt larm när 
en ljuskälla, armaturer eller stolpe är trasig. Vi är därför 
glada om du hör av dig till oss och berättar när något 
inte fungerar. 

Du kan alltså anmäla det direkt på svedala.se när du vill 
via e-tjänsten ”Felanmälan av fel och brister i utemiljön”. 
Eller så ringer du till kundservice, 040-626 80 00. 
Enstaka lampor åtgärdar vi normalt inom 14 dagar från 
det att vi fått in felanmälan. Vid kabelfel, eller då större 
områden är släckta utanför kontorstid, ringer du på telefon-
nummer SOS 040-676 90 53. Om vi får en anmälan där 
den trasiga belysningen inte är på kommunens mark, och 
vi vet vilka som är ansvariga för belysningen, så skickar vi 
vidare felanmälan. Tack för hjälpen! 

KULTURPRIS, IDROTTSPRIS    
OCH STIPENDIER
Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut priser och  
stipendier. Ansökningar och nomineringar gäller för  
personer med anknytning till kommunen. Lokala föreningar 
som är registrerade hos Kultur och fritid kan också söka 
och nominera.

Mer information finns på svedala.se/priser-kultur-fritid.
Du kan söka och nominera 1 januari–31 mars 2022.   

NOMINERA OCH SÖK TILL 
2022-ÅRS PRISER OCH STIPENDIER

MILJÖPRIS OCH ARKITEKTURPRIS
Bygg- och miljönämnden delar periodvis ut ett miljöpris 
och ett arkitekturpris. Du som privatperson, företag eller 
förening – och med anknytning till kommunen – kan nu 
nominera pristagare eller söka själv.

Mer information finns på svedala.se/priser-bygg-miljo.
Vi behöver din nominering eller ansökan senast 
28 februari 2022.
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Nominera 
och sök 

priser och 
stipendier

Christina Håkansson, årets seniorinspiratör, tillsammans med 

socialnämndens ordförande Per Mattsson (M). 

Läs mer på svedala.se/skolval. Har du frågor så tveka inte att kontakta oss: skolval@svedala.se
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Kommunpolisen Paul Nilsson vet att en god 
Grannsamverkan är viktigt för att undvika 
inbrott i bostadskvarteret. Nu efterlyser han 
mer Grannsamverkan i Svedala kommun. 

Paul hjälper gärna till med att starta en ny Grannsamverkans-
grupp eller med återstart av en gammal sådan. Hjälpen  
består av tips och nya skyltar. För grannar som är intresse-
rade så kommer ni i kontakt med kommunpolisen genom att 
ringa till Svedala kommuns eller polisens telefonväxel.

Ha kunskap och vidta lämpliga åtgärder enligt listan här 
nedan. Gå sedan ut och ”lev som vanligt”. Kom ihåg att de 
allra flesta slipper inbrott under sin livstid!

SKYDDA DIG MOT INBROTT 
Av erfarenhet vet vi att inbrotten ökar under vinterhalvåret. 
Därför vill vi påminna dig om att det finns åtgärder som du 
själv kan vidta för att minska risken för inbrott.

Tips för att skydda sig mot inbrott: 
• Lås alltid ytterdörren, även när du är hemma.

• De flesta inbrott i villor, radhus och marklägenheter  
sker genom fönster, altandörr eller källardörr.   
Satsa på bra lås och karm.

EN GOD GRANNSAMVERKAN 
HJÄLPER MOT INBROTT

• Förvara redskap och verktyg så att de inte kan  
användas som hjälp att ta sig in i bostaden.   
Ha stegar fastlåsta om de förvaras utomhus.

• Gör så att bostaden ser bebodd ut. Använd timer  
på lampor och radio så att det skapar en osäkerhet 
huruvida någon är hemma eller inte.

• Risken för inbrott är större på insynsskyddade   
tomter. Öppna upp för bättre insyn. Förstärk gärna  
belysningen runt huset, till exempel med lampor  
som tänds när någon rör sig.

• Tänk på hur du förvarar dina värdesaker. Undvik  
att förvara dem synligt från fönstren.

• Berätta INTE på telefonsvarare, på nätet eller i  
sociala medier att du är bortrest. Har du en fast  
telefon så vidarekoppla den till telefonen som du  
har med dig.

• Reser du bort en längre tid, samverka med dina  
grannar. Be gärna grannarna om hjälp med att  
tömma brevlådan, slänga sopor i din soptunna,  
parkera bilen på din uppfart, skotta snö eller   
göra fotspår i snön vid ditt hus. 

Följ gärna Destination 
Svedala på Facebook: 

Destinationsvedala

Information från kommunpolisen och 
Rådet för trygghet och folkhälsa i Svedala kommun

SVEDALA KOMMUN DELTAR I 
SKÅNEPROJEKT OM HÅLLBAR 
TURISMUTVECKLING 
Skånes kommuner är överens: Vi måste tänka 
tillsammans kring hur turismen kan bidra till 
en hållbar framtid. 
Svedala kommun har bjudits in av Visit Trelle-
borg att ingå i det strategiska arbetet mot en 
hållbar turismutveckling.

Turismen är den tredje största exportnäringen i världen och 
en viktig motor för utvecklingen i städer, regioner och län-
der. Men den kan också belasta de platser som besöks, om 
den inte hanteras rätt. Detta har många skånska kommuner 

fått erfara. Därför har det regionala bolaget Tourism in 
Skåne tagit fram en strategisk färdplan, Tourism Matters, 
som bland annat ska säkra att turismen leder till ökad 
förståelse mellan människor och ger högre livskvalitet för 
både besökare och boende.

– Turismen bidrar till samhället i form av ökad sysselsättning, 
omsättning och viktiga skatteintäkter – det vet vi ju. Men 
turismen kan även bidra till framtidens hållbara samhälls-
bygge. Detta är stora och komplexa frågor som berör alla 
kommuner, så här behövs samverkan. Turisterna i Skåne 
tänker ju inte kommungränser när de planerar sin vistelse 
här. Därför är vi väldigt glada över samarbetet med våra 
grannkommuner Trelleborg och Vellinge i att använda och 
anpassa färdplanen till lokala förutsättningar, säger Teresa 
Fridell, stabschef vid kommunledningskontoret i Svedala. 

Tourism Matters har tagits fram i bred förankring och i 
samarbete med länets offentliga aktörer. I hela Skåne på-
går arbetet med att bearbeta färdplanen utifrån det lokala 
sammanhanget. I arbetet involveras besöksnäringen och 
lokala beslutsfattare för att bidra till resan mot en hållbar 
turismutveckling.  

Svedala är en skolkommun med hög målsätt-
ning. Vår vision är att alla ska lyckas. Som ett 
led i utvecklingsarbetet välkomnar vi varje år 
lärarstudenter vilket mottas väldigt positivt på 
våra skolor. 

Kommunen har ett nära samarbete kring partnerskolor med 
Malmö universitet. En partnerskola innebär bland annat att 
man tar emot lärarstudenter, och på skolan finns flera lärare 
med handledarutbildning. 

I mitten av oktober kom 59 nya lärarstudenter till Svedala 
kommun. De välkomnades av utbildningschef Fredrik Aksell 
som berättade om Svedala som skolkommun. Studenterna 
fick även träffa lektorer, HR - Human Resources, och nybliv-
na lärare och förskollärare som berättade hur de arbetar i 
sina olika uppdrag.  

– Studenterna är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och 
vi vill dessutom vara med och bidra till lärarutbildningar av 

STUDENTER BERIKAR UNDERVISNINGEN
högsta kvalitet. Vi vet att kompetenta lärare är avgörande 
för att alla ska lyckas, säger Fredrik Aksell. 

Att ha en lärarstudent i klassen öppnar upp för möjligheten 
att läraren ibland ta ett kliv åt sidan för att observera sina 
elever. Men studenterna är inte bara med i klassrummen 
utan bidrar även med viktiga reflektioner vid till exempel 
konferenser. Ytterligare en fördel är all ny forskning och 
nya idéer som studenterna har med sig. Flera lärare vittnar 
också om att de ofta får tips på spännande litteratur av sina 
studenter. 

– Att vara handledare är tidskrävande men det ger också 
mycket tillbaka till läraren. I Svedala kommun har vi väldigt 
goda erfarenheter av lärarstudenter – på många sätt. De 
berikar undervisningen och stimulerar våra lärare. Samti-
digt har vi ju en möjlighet att visa upp oss som en attraktiv 
arbetsgivare för framtiden, säger Fredrik Aksell.   

1514 15

Rektorer och samordnare för verksamhetsförlagd utbildning presenterar vilka lärarstudenter som ska till deras skola.

Utbildningschef Fredrik Aksell och lärarstudenten Johanna Grandin.
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Nils Fredriksson Utbildning

DEN LILLA SKOLAN MED 
DE STORA AMBITIONERNA 

SAGA BOND, SAMHÄLLSVETEN-
SKAPSPROGRAMMET 

”Jag trivs bra i skolan och klassen. 
Lärarna och eleverna är mycket trev-
liga. När jag var här på Öppet hus 
trivdes jag väldigt bra direkt. Det 
är fina miljöer, och lugnt. Jag bor i 
Oxie men det är praktiskt och enkelt 
att ta sig hit med tåg eller buss.” 

TRE ELEVRÖSTER FRÅN NFU:

Nio miljoner kronor läggs på en unik satsning 
för att råda bot på psykisk ohälsa, missbruk 
och fallande skolresultat i pandemins spår.

Även om mycket av skolans omställning under pandemin 
varit framgångsrik med tanke på omständigheterna, finns 
det en grupp elever som påverkats negativt. Detta går att 
se i ökad frånvaro, mer missbruk och att dessa elever inte 
möter skolans krav. Socialtjänsten har heller aldrig tidigare 
jobbat med så många utredningar av ungdomar i farozonen.
Svedala kommun väljer därför att anställa 13 nya med-
arbetare i utbildningsenheten och socialtjänsten. De nya 
medarbetarna ska stötta unga som mår dåligt eller kommit 
in i en destruktiv tillvaro. 

– Vi har ett tydligt fokus på våra ungdomar. Vi följer upp 
effekterna av corona för att se till att ungdomar inte hamnar 
i ensamhet. Det är viktigt att unga har en tillhörighet, ett 
intresse. Vi vill fånga upp dem nära hemmet och undvika 
att de ska behöva placeringsvård, säger Linda Allansson 
Wester (M), kommunstyrelsens ordförande.

Satsningen består av flera delar. De tidiga insatserna kom-
mer att ske i skolans miljö där frånvaron är ett första tecken 
på att någon hamnat på glid. Sammanlagt tio nya tjäns-
ter tillkommer i skolan. Skolorna har fått tillskott med fem 
socialpedagoger och tre speciallärare/specialpedagoger. 
Dessutom har barn- och elevhälsan tillsatt en ny skolsköter-
ska och en ny kurator. 

Även socialtjänsten får tillskott i form av tre nya ungdomsbe-
handlare. Så kallade “Socialarbetare för ungdomar” kom-
mer att vara där unga befinner sig, och oroade föräldrar 
kan ta kontakt ifall deras barn vistas utomhus på kvällar.

13 NYA MEDARBETARE HJÄLPER UNGDOMAR PÅ GLID
– Vårt arbete riktar in sig på många områden. Det kan 
handla om hemmasittare, psykisk ohälsa, olika slags 
beroenden och ungdomskriminalitet. Det är mycket att 
stå i, men det är bra att vi kan arbeta aktivt med det, 
säger behandlaren Patrik Niklasson.

Förutom de nya tjänsterna ska socialtjänsten och utbild-
ningsverksamheten fördjupa och förstärka samarbetet 
och utveckla metoder.

– När vi får träffa den unge har det oftast varit svårt under 
en längre tid. Nu är tanken att vi kan gå in med tidiga 
insatser i samarbete med skolan, förklarar socialarbetaren 
Anita Patrolea.

I ett första skede kommer denna satsning att pågå 2021 
och 2022. Alla tjänster tillsattes tidigt på hösten, vilket var 
ambitionen från politikens håll. Pengarna för satsningen, 
runt nio miljoner kronor, går utanför budgeten och hämtas 
från kommunens reserver. 

Vill du komma i kontakt med socialarbetarna för ungdomar? 
Telefon: 0738-628 289. E-post: socialarbetare@svedala.se

Information och rundvisning inför gymnasievalet

WILMA ANDERSSON, BARN- 
OCH FRITIDSPROGRAMMET 

”Jag trivs bra på NFU, alla 
respekterar alla. Jag hade hört 
talas om skolan, att det är en 
trivsam skola där alla tar hand 
om alla. Jag valde att gå Barn- 
och fritidsprogrammet här för det 
är en liten skola där man kan få 
stöd oavsett vilka förutsättningar 
man har.”

– Det är en skola där man verkligen kan 
trivas. Det är en liten skola där det är lätt 
att få kontakt med lärarna och få den hjälp 
man verkligen behöver, speciellt i övergången 
från grundskolan till gymnasiet. 

Thomas Tegger går Samhällsvetenskapsprogrammet på 
Nils Fredriksson Utbildning i Svedala. Han, precis som 
många andra, lyfter fram att den lilla gymnasieskolan är 
den stora grejen. Här är man inte bara en i mängden. 

Nils Fredriksson Utbildning är mer känt som NFU i Svedala, 
men det är inte bara ungdomar från kommunen som går 
här. Det goda ryktet har lockat hit gymnasieelever från 
andra orter runt om i Skåne vilket är ett gott betyg. 

Moderna lokaler, god kamratskap och lätt att få kontakt 
med lärarna uppskattas mycket av eleverna.  

– På NFU värdesätter vi elevinflytande över utbildningen 
och våra lärares dörrar står alltid öppna. Vi tror att höga 
förväntningar, personlig utveckling och god pedagogik i 
en lugn och trygg studiemiljö är de bästa förutsättningarna 
för att lyckas med studierna, säger rektorn Alexander 
Magnusson.

NFU erbjuder flera nationella program i sin utbildnings-
palett, bland annat barn- och fritid, samhälle, natur och 
teknik. Alla program har stark anknytning till arbetslivet och 
eftergymnasiala studier. Men NFU har också internationella 
ambitioner. Studie- och praktikresor är integrerade i pro-
grammen. Eleverna har möjlighet att delta i olika internatio-
nella aktiviteter och utbyten, och skolan planerar regelbun-
det resor till storstäder inom EU. 

Just nu bygger skolan ut för att kunna ta emot fler elever och 
erbjuda modernare lokaler. Den nya byggnaden kommer 
att stå klar inför läsåret 22/23. 

Det är lätt att förstå varför NFU är en populär gymnasieskola. 

SIMON ENGBLOM,
TEKNIKPROGRAMMET 

”Man får en djup kontakt med 
lärarna. Det är en liten skola så 
det är lätt att lära känna alla på 
skolan. Mina bröder har gått 
på NFU och rekommenderade 
teknikprogrammet här.”

Simon Engblom

Wilma Andersson

Saga Bond

Thomas Tegger

Marek, en av kommunens nya socialarbetare för ungdomar. 

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS
Lördag 20 november kl. 10–13, måndag 6 december kl. 17 –19 och 
tisdag 18 januari kl. 17–19 är du välkommen till Nils Fredriksson 
Utbildning, Börringevägen 10 i Svedala.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Lisbeth Ershagen, 040-626 87 77, lisbeth.ershagen@svedala.se
Maria Mogensen, 040-626 87 79, maria.mogensen@svedala.se

SKUGGA EN ELEV
Ta chansen att hälsa på oss under en skoldag och ”skugga” en elev. 
Hör av dig så bokar vi in en tid som passar. 
Ulrica Larsson, elevkoordinator, 070-947 82 37, 
ulrica.larsson@svedala.se

Anmäl dig till Öppet hus på nfgy.se

mailto:socialarbetare%40svedala.se?subject=
mailto:lisbeth.ershagen%40svedala.se?subject=
mailto:maria.mogensen%40svedala.se?subject=
mailto:ulrica.larsson%40svedala.se?subject=
https://gymnasie.svedala.se


Är det dags att byta yrkesbana? På vuxenutbildningen i Svedala kan 
du studera inom vård och omsorg eller inom skola och pedagogik:   

KURSPAKET UNDERSKÖTERSKA
Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta inom 
hälso- och sjukvård, LSS och äldreomsorg. 

KURSPAKET BARNSKÖTARE/ELEVASSISTENT 
Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta inom 
förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Läs mer om kurspaketen på: vuxenutbildning.svedala.se/yrkesvux
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DELTA I UNGAS FRITIDS JULKALENDER
Under december månad kan kommunens ungdomar delta 
i Ungas fritids julkalender på Instagram – @ungasfritidsve-
dalakommun. Varje dag publiceras upptåg och utmaningar, 
och genom att delta i dessa får man poäng. Deltagaren 
med flest poäng på julafton får en julklapp från Ungas 
fritid! 

EXTRAÖPPET FÖR ÅRSKURS 6 PÅ VÅRA MÖTESPLATSER
Från och med vecka 45 har vi extraöppet för årskurs 6 på 
våra mötesplatser (ungdomar födda 2009). Ni är välkom-
na för att testa hur det är att vara på mötesplatsen och lära 
känna oss i personalen. 
• På mötesplatsen i Svedala är det öppet för årskurs 6 

på onsdagar kl. 16:00–17:30 fram till jullovet. 
• På Kuben i Bara är det öppet för årskurs 6 på   

torsdagar kl. 15:45–17:15 fram till jullovet.
• På Klågerupskolan har Ungas fritid öppen verksamhet 

för årskurs 6 på tisdagar kl. 14:45–16:30 fram till 
jullovet. 

KULTUR OCH FRITID BYTER APP 
Den 1 januari 2022 byter Kultur och fritid app för barn och 
ungdomar! Den nya appen heter ungdomsappen.se. I den 
kan du precis som nu se vilka evenemang och aktiviteter 

som är på gång inom Kultur och fritids olika verksamheter – 
Ungas fritid, Kulturskolan samt Kultur och bibliotek.
I den nya appen kommer du bland annat kunna anmäla 
dig till evenemang och aktiviteter, checka in på mötesplat-
serna i Svedala och Bara/Klågerup, och dessutom chatta 
med personalen på Ungas fritid. Och mycket mer… 

Vi ser fram emot att utveckla vår verksamhet för och med 
kommunens ungdomar med hjälp av en ny plattform.  
Appen ”Ung i Svedala” kommer att tas bort den sista  
december i år. 

AKTIVITETER HELA ÅRET MED UNGAS FRITID
Ungas fritid möjliggör och arrangerar mängder av aktiviteter 
hela året för unga 13–18 år boende i Svedala kommun. 
Håll utkik på våra sociala medier och besök oss på våra 
mötesplatser. Har du en idé, dröm eller passion kanske vi 
kan hjälpa dig att utveckla eller förverkliga den!

För att hålla dig uppdaterad om våra öppettider på loven 
och om alla roliga aktiviteter som vi arrangerar – följ oss 
på sociala medier:

Instagram: @ungasfritidsvedalakommun
Facebook: Ungas fritid Svedala kommun

VÄLKOMMEN 
TILL UNGAS FRITID

Det ska vara enkelt att starta, driva, etable-
ra och utveckla företag i Svedala kommun. 
Med läge som vårt, på lagom avstånd till 
det mesta och som en del i Öresundsregi-
onen, får fler och fler företag upp ögonen 
för vad vår kommun har att erbjuda. Därför 
finns Företagslotsen, en servicefunktion som 
förenklar dina kontakter med kommunen.  

I Svedala kommun finns flera typer av företag och 
många är enmansföretag. Olika företag behöver olika 
service beroende på bakgrund och i vilket skede de är. 
Små ägarledda företag med fokus på det operativa 
ska ges möjlighet att via stöd ta sitt företagande till 
nästa steg. 

För de företag och verksamheter som vill etablera sig 
erbjuder vi en servicefunktion kallad Företagslotsen. 
En tjänst för att, på ett så effektivt sätt som möjligt, 
skapa en direktkontakt med rätt tjänstemän och enhet 
inom kommunen. 
– Frågorna är många och har stor variation men jag 
upplever att företag får personligare och snabbare 
service genom att möta Företagslotsen. Det är tidsbe-
sparande helt enkelt, något som gynnar alla parter, 
säger Martin Bard, näringslivs- och destinationskoordi-
nator i kommunen. 

FRÅGOR SOM FÖRETAGSLOTSEN 
KAN HJÄLPA TILL MED:
• Brand- och säkerhetsfrågor
• Plan- och bygglov
• Livsmedelsfrågor

• Mark- och utbyggnadsfrågor
• Miljö- och hälsofrågor
• Trafiklösningar
• Lediga lokaler
• Energi- och VA-frågor

VEM ÄR DÅ FÖRETAGSLOTSEN?
Företagslotsen är en grupp tjänstemän med expertis 
inom sina respektive områden: Fredrik Löfquist, teknisk 
chef, Mimmi Jacobsson, bygglovsarkitekt, Fredrik Palm, 
strategisk planeringschef, Mikael Lideflo, exploaterings-
ingenjör, Karin Gullberg, stadsarkitekt och Martin Bard, 
näringsliv- och destinationskoordinator.

FAKTA OM FÖRETAGSLOTSEN:
• Företagslotsen visar dig vägen in och förenklar dina 

kontakter med kommunen.
• Företagslotsen träffar du torsdagar kl. 9:00–10:00 

på kommunhuset. Passar inte den tiden så bokar vi 
efter din kalender. Vi kan även träffas digitalt om så 
önskas.  

• Företagslotsen ger service åt både nya och etable-
rade företagare.

• Fördelen med ”en väg in” är att du träffar rätt 
personer vid ett och samma tillfälle. Om det går att 
räta ut så många frågetecken som möjligt så blir 
den fortsatta processen för ditt ärende enklare och 
effektivare.

Välkommen att kontakta företagslotsen! 
Telefon: 040-626 80 75  
Mejl: naringsliv@svedala.se  

Fredrik Palm, 
strategisk planeringschef

Karin Gullberg, 
stadsarkitekt

Mikael Lideflo, 
exploateringsingenjör 

FÖRETAGSLOTSEN – ”EN VÄG IN” I KOMMUNENS NÄRINGSLIV

Vuxenutbildning i Svedala
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Fredrik Löfquist, 
teknisk chef

Mimmi Jacobsson, 
bygglovsarkitekt

Martin Bard, 
näringsliv- och 
destinationskoordinator

Sista dag för ansökan 
10 december

Kursstart 24 januari

Mötesplatserna är en plattform för unga att skapa, delta och uppleva nya spännande aktiviteter. Här ser vi Ella och Amanda tillsammans med fritidsassistent Lina på mötesplats Kuben i Bara.

https://vuxenutbildning.svedala.se/yrkesvux/
mailto:naringsliv%40svedala.se?subject=


Fotograf: Svedala kommun, Freja Billengren, Sysav, 
Monika Dahlström, Johan Palm, Karin Leeb Lundberg, 
Niklas Michin Aristoy, Lars Owesson Scandinav, 
Michal Jarmoluk Pixabay, Skånetrafiken, Adobestock.

Utebliven SvedalaNytt? Vänligen kontakta PostNord: www.postnord.se/kundservice eller ring 0771 33 33 10.

BRA ATT VETA
Webbplats: 
www.svedala.se 

E-postadress:
kommunen@svedala.se

Telefon: 
040-626 80 00

Postadress: 
Svedala kommun 
233 80 Svedala

Redaktion: 
Kommunikatörerna i 
Svedala kommun

POLITIK OCH DEMOKRATI

På svedala.se hittar du mötestider och protokoll 
för våra politiska organ: 
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen
• Bygg- och miljönämnden
• Kultur- och fritidsnämnden
• Socialnämnden
• Teknisk nämnd
• Utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges möten det kommande halvåret 
ser du nedan. Dessa är öppna för allmänheten 
och äger rum i Naverlönnsalen på kommunhuset i 
Svedala. Mötena går även att följa via webb-tv på 
svedala.se.

Kommunfullmäktige 2021
24 november kl. 19:00, 15 december kl. 19:00

Kommunfullmäktige 2022
16 februari kl. 19:00, 30 mars kl. 19:00
27 april kl. 19:00, 18 maj kl. 19:00

 

facebook.com/svedalakommun 
facebook.com/jobbaisvedala
facebook.com/bibliotekenisvedala 
facebook.com/naringslivsvedala
facebook.com/kvutis
facebook.com/maltidsservice-
svedalakommun
facebook.com/destinationsvedala
facebook.com/motesplatslinden

@rtjsvedala_kommun

Svedala kommun på LinkedIn

Ovan är exempel på var Svedala kommun 
finns i sociala medier. Fler hittar du på  
svedala.se/sociala-medier. Följ oss gärna!

@svedala_kommun
@jobba_i_svedalakommun
@rtjsvedala_kommun

VI I KUNDSERVICE HJÄLPER DIG 
Vill du kontakta Svedala kommun så vänd dig till oss i kundservice. 
Vi svarar och hanterar det som rör kommunen – allt från frågor kring 
verksamheter, bostadsanpassningar och ansökningar till barnomsorg, 
till snöröjning och parkeringstillstånd. 

I kundservice är vi ”en väg in” till kommunen, det vill säga att du når 
oss alltid på samma nummer. Det vi i kundservice inte kan ge svar på 
vidareförmedlar vi till rätt person eller verksamhet. Många ärenden 
går även att hantera via kommunens e-tjänster. Detta är ibland en 
snabbare väg för att hantera ärenden eftersom du då slipper den tid 
postgången tar.

TILLGÄNGLIGHET
För att vara tillgänglig för dig som vill komma i kontakt med oss finns 
vi i olika kanaler. Du kan nå oss via telefon, mejl eller genom ett besök 
i vår reception i kommunhuset.

Välkommen! Hälsningar från oss i kundservice 

KONTAKTUPPGIFTER 
Besöksadress: Åbjörngatan 7, Svedala. Telefon: 040-626 80 00. E-
post: kommunen@svedala.se. Ordinarie öppettider i kundservice: 
Måndag–torsdag kl. 08:00–17:00. Fredag kl. 08:00–15:00.

NU ÄR ONSDAGSTRÄFFEN 
PÅ KOMMUNHUSET IGEN! 
Under pandemin har Onsdagsträffen med bygg- och miljöenheten 
varit i digital form men sedan oktober är du återigen välkommen till 
kommunhuset på onsdagar kl. 15:00–17:00 för att prata bygg- och 
miljöfrågor. Du träffar då oss som arbetar inom bygg och miljö, och 
vi kan även hjälpa dig om du önskar ta del av allmänna handlingar 
i pågående ärenden eller äldre handlingar ur vårt arkiv. 

Tänk på att ju mer förberedd du är, desto bättre kan vi hjälpa dig. 
Besöker du oss för att bolla en idé är det bra om du har information 
med dig. Har du ett pågående ärende hos oss så ta med dig informa-
tion om din fastighet, eller ett diarienummer för ditt ärende. Vi tar emot 
dig i kundservice på kommunhuset. Välkommen till Onsdagsträffen! 

https://www.postnord.se/kundservice#humany-contact-customer-service-new=/
http://www.svedala.se
mailto:kommunen%40svedala.se%0D?subject=
http://www.svedala.se/sociala-medier
mailto:kommunen@svedala.se



