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Solbritt och Ulf Andersson byggde hus i Svedala 1972 
och vill fortsätta bo kvar i kommunen även på äldre dagar. 
Nu har de köpt bostadsrätt i Bovieran som håller på att 
byggas i Svedala.
 
– Vi har varit gifta i 55 år och bott i huset i Svedala i 50 
år. Vi har uppskattat vartenda år men allt har sin tid. Nu vill 
vi slippa fixa i hus och trädgård och göra livet lite enklare. 
Då är det härligt att det skapas boende i kommunen som 
passar oss även i denna ålder, säger Solbritt Andersson.

MÖJLIGHETER FÖR HELA LIVET
Svedala kommun vill skapa möjligheter för hela livet. En 
förutsättning är att det finns ett varierat utbud av bostäder 
för dagens och framtidens invånare. Från student till pensio-
när, oavsett livssituation. Därför har kommunen tillsammans 
med olika exploatörer de senaste åren byggt ut centrum-
nära Segestrand med både bostadsrätter och hyresrätter, 
samt byggt ut Åkerbruket med villor och radhus. Inom kort 
kommer Bara backar att byggas färdigt med villor, fri-
byggartomter och marklägenheter med hyresrätter. I Bara 
centrum kommer Peab att uppföra ytterligare flerbostadshus 
med hyresrätter strax intill Värbytorget.

– Det känns gott att vi skapar olika boendemöjligheter för 
hela livet i Svedala kommun. Blandningen skapar en rik 
variation där människor i olika åldrar kan bo tillsammans. 
Vi får även en rörlighet på bostadsmarknaden när äldre 
skaffar lägenhet och säljer sina hus till barnfamiljer, säger 
Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande.  

INGLASAD VINTERTRÄDGÅRD
Bovieran omfattar 54 bostadsrätter och en 1600 kvm 
inglasad vinterträdgård samt utrymmen för gemenskap och 
aktivitet. Konceptet ägs av Fastighets AB Balder och bygget 
ska stå klart i slutet av nästa sommar vid den gamla idrotts-
platsen i Svedala. 

– Min man Ulf är född här i Svedala och vi har båda två 
arbetat i kommunen, jag som sköterska och Ulf som egen 
företagare, och vi tycker det är en fantastisk kommun att  
bo och verka i. Vi gläds åt att kunna bo kvar och fortsätta 
njuta av kommunen även framöver, säger Solbritt. 

LYCKA ATT BO KVAR I SVEDALA 
ÄVEN SOM PENSIONÄR

När fastighetsbolaget Balder i april bjöd in till startskottet för Bovieran 
var Solbritt och Ulf på plats. Då planterades symboliskt en palm.
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Söndagen den 11 september är det valdag för 
valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige. 
Förtidsröstningen börjar den 24 augusti. 

Någon av dagarna 22–24 augusti får alla hushåll 
i Svedala kommun en särskild SvedalaNytt VAL-
EXTRA direkt hem i brevlådan. I den finns informa-
tion om kommunens alla valdistrikt, vallokaler och 
öppettider i våra förtidsröstningslokaler. Håll utkik 
i augusti!  

Runt den 22 augusti skickar också Valmyndigheten 
ut röstkorten till alla röstberättigade. På ditt röstkort 
står vilka val du kan rösta i samt vilket valdistrikt du 
tillhör om du väljer att rösta på valdagen. Du kan 
dock förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal du 
vill, men då måste du ha med dig röstkortet.  

I ÅR ÄR DET VAL!
Har du nyligen flyttat till Svedala kommun så kom 
ihåg att anmäla flytten innan den 11 augusti enligt 
Valmyndigheten. Detta för att du ska få korrekta 
uppgifter på ditt röstkort. Efter den 30 augusti går 
det inte att ändra på uppgifterna och då får du 
rösta i en förtidsröstningslokal i Svedala kommun. 
Alternativet är att ta dig till ditt gamla valdistrikt i 
din gamla kommun för att rösta på valdagen. 

Välkommen att rösta! 
Hälsningar från valnämnden i Svedala kommun 

SVEDALA MARKNAD I SOMMAR
Den 2–3 juli är det åter dags för Svedala marknad 
på Stortorget i Svedala. Håll utkik på svedala.se och 
i våra sociala medier för mer information. Välkommen!  

VÄLKOMMEN TILL FRILUFTSBADEN I SOMMAR! 
Vi har två fina friluftsbad i kommunen för dig som är badsugen – ett i Bara och ett i 
Svedala. De öppnar för allmänheten den 4 juni. 

På svedala.se/badplatser finns information om öppettider, entréavgifter, säsongkort 
och annat som kan vara bra att veta inför ditt badbesök. Välkommen! 

http://www.svedala.se/badplatser


Den 1 mars lanserade vi en ny SMS-tjänst för driftinfor-
mation som gör att alla invånare i Svedala kommun 
får SMS vid driftstörningar i kommunens infrastruktur. 
Tjänsten kommer inledningsvis att vara inriktad på 
driftstörningar inom vatten och avlopp.

– Vid driftstörningar i kommunens tjänster är det viktigt för 
oss att kommuninvånarna så snabbt som möjligt får infor-
mation om detta. Genom den nya SMS-tjänsten har vi möj-
lighet att nå alla men även rikta meddelande till ett specifikt 
område, säger Louise Sandell, kommunikationschef.

RIKTA MEDDELANDEN
Med den nya SMS-tjänsten får berörda kommuninvånare 
meddelande om både planerade och oplanerade drift-
störningar, exempelvis vattenläckor som orsakar avbrott i 
vattenförsörjningen. Vi kan rikta meddelanden antingen 

DRIFTINFORMATION 
DIREKT VIA SMS

till abonnenter i ett helt samhälle eller till invånare inom ett 
visst postnummer, men också specifikt riktat till en begränsad 
del av en ort eller bara en berörd gata.

Tjänsten hämtar automatiskt upp telefonnummer till alla som 
är folkbokförda i Svedala kommun. Du måste dock registrera 
ditt nummer om du har:
• skyddat nummer
• oregistrerat kontantkort
• äger ett fritidshus på en adress som du inte är skriven på
• använder ett företagsabonnemang
• eller vill få sms om driftstörningar som berör till exempel 

en äldre anhörig som bor i Svedala kommun

Om du vill registrera eller avregistrera ett telefonnummer 
besök svedala.se/sms. För aktuella driftstörningar besök 
svedala.se/driftinformation.

LÄRARBEHÖRIGHETEN GÅR UPP I KOMMUNEN
Svedala är den kommun i Skåne som har högst andel behöriga lärare i grundskolan under läsåret 
2021/22. Hela 82 procent av lärarna är behöriga, vilket är en ökning med tre procentenheter från 
förra året. Dessutom hamnar Svedala kommun på en fin 12:e plats i hela riket. Detta visar statistik   
från Skolverket som Lärarförbundet presenterar. 

I oktober 2021 hade motsvarande 82 procent av lärarna i grundskolan i Svedala kommun lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne. Det innebär att kommunen har den högsta lärarbehörigheten i Skåne. 
I hela riket är Svedala kommun rankad som nummer tolv av landets 290 kommuner.

ARBETAR AKTIVT MED REKRYTERING OCH UTVECKLING
– Ökad lärartäthet är resultatet av ett långsiktigt arbete hos alla parter. Behöriga lärare ger goda resultat 
för våra elever, och utvecklar lärare sinsemellan. Vi arbetar aktivt med både rekrytering och utveckling. Som 
lärare är det viktigt att få utvecklas inom sin profession genom att få möjlighet att arbeta med andra lärare. 
Möjlighet till professionsutveckling har stor betydelse vid rekrytering, både gällande kompetensutveckling 
liksom möjligheten att delta i olika nätverk. En annan viktig del är att erbjuda studerande från lärarutbildningen 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i kommunens skolor och förskolor. Där har vi har ett långtgående och 
framgångsrikt samarbete med Malmö universitet, säger Fredrik Aksell, utbildningschef på Svedala kommun.

Av de sammanlagt 208 heltidstjänsterna i grundskolan i Svedala kommun (motsvarande 241 lärare) var 
det 171 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Andelen behöriga lärare i Svedala 
ökar jämfört med året innan med tre procentenheter och ligger alltså nu på 82 procent. I hela landet ligger 
lärarbehörigheten på 71 procent, vilket är ungefär samma nivå som året innan.

RÅDGIVANDE FÖRÄLDRASAMTAL
Föräldrar med barn i åldern 0–20 år kan vända sig 
till Familjeteamet på Svedala kommun för upp till fem 
rådgivande samtal. Det kan handla om konflikter, 
gränssättning eller andra livssvårigheter. 

Det krävs inget biståndsbeslut hos socialtjänsten. 
Samtalen är kostnadsfria och journalförs inte. 

Välkommen att ta en kontakt med oss på Familjeteamet, 
telefon 0733-73 14 52.

Om du är bekymrad över din egen eller någon anhörigs 
situation angående alkohol, droger eller spelmissbruk 
kan du få hjälp med fem stöd- och motivationssamtal på 
Svedala kommuns öppenvård för vuxna.

Samtalen är avgiftsfria och du är anonym. Finns det behov 
av ytterligare insatser efter de fem samtalen hjälper vi dig 
att göra en ansökan om ytterligare behandlingsinsatser för 
att du ska få hjälp att komma vidare med en förändring av 
din situation.

Välkommen att ta en kontakt med oss på öppenvården  
för vuxna, telefon 0709-47 82 24.

RÅDGIVNING 
KRING BEROENDE
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BÄST 
I SKÅNE

TACK FÖR FINA ARBETSINSATSER! 
I april uppvaktades nyblivna pensionärer och medarbetare som 
har varit anställda 25 år i Svedala kommun. Det blev en kväll 
fylld av glädje, intressanta samtal och tacksamhet för uppskattade 
arbetsinsatser för kommunens medborgare.

Kvällen på Maderiet i Bokskogen innehöll middag och underhåll-
ning av Tico Naranjo och Lena Forén Naranjo som driver Café 
HosMig. Huvudnumret var dock när kommunledningen, politiker 
och kommunfullmäktiges ordförande Lars Nordberg uppvaktade 
sammanlagt 29 pensionärer och 12 medarbetare som har varit 
anställda 25 år i kommunen. Stort tack för fina arbetsinsatser! 

BODIL WIAHL, NYBLIVEN PENSIONÄR: 
– Jag har arbetat sedan 1978 på Solgården och har trivts väldigt 
bra. Trevliga arbetskamrater och en gemytlig arbetsplats. Jag har 
alltid gått till jobbet med glatt humör, oavsett om jag arbetat natt 
eller dag – och jag har känt mig väldigt uppskattad.

Den nyblivna pensionären Bodil Wiahl avtackas av 

kommunfullmäktiges ordförande Lars Nordberg.

Cornelia Falkentoft är en 
av många lärare i Svedala kommun.

http://www.svedala.se/sms
http://www.svedala.se/driftinformation
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Efter två festivallösa somrar på grund av pandemin ser 
vi extra mycket fram emot SommarRock i år. Boka in den 
14–16 juli och försäkra dig om en biljett. Måns Zelmerlöw, 
Molly Sandén, Oscar Zia, Joddla med Siv och flera andra 
kända artister kommer att stå på scenen i Svedala.  

– Det känns fantastiskt att vara tillbaka i sommar! Att änt-
ligen få träffa sin ”festivalfamilj” igen och planera tillsam-
mans känns riktigt kul. Motivationen i organisationen är 
på topp och vi längtar så, säger Filip Ostrell som ingår i 
festivalledningen. 

Han lovar att festivalbesökarna kommer att känna igen sig 
även om det var ett tag sen sist. Konceptet är detsamma 
som alltid – en familjär festival och hemvändarfest, med 
artister för alla smaker och åldersgrupper. 

En fin gest i år är att SommarRock bjuder alla människor 
som är på flykt från Ukraina på fri entré mot uppvisande 
av ukrainskt pass.

MÅNGA KÄNDA ARTISTER
Listan på årets artister är lång och imponerande! Eller 
vad sägs om Måns Zelmerlöw, Molly Sandén, Oscar Zia, 
Thomas Di Leva, Hasse Andersson, Molly Hammar, Joddla 
med Siv, Grannens Måns och Dolly Style – bara för att 
nämna några. Som vanligt är festivalområdet vid Naver-
lönnskolan och Friluftsbadet i Svedala.    

– Det är otroligt skönt att stödet från publiken finns kvar, vi 
säljer biljetter för fullt och hoppas att det fortsätter så. Efter 
två tuffa år med pandemi är det viktigt att publiken kommer 
tillbaka och visar att de, precis som vi, vill att SommarRock 
är kvar i framtiden. Årets bokningar känns riktigt bra. Vi 
satsar hårt och har verkligen lyckats presentera något för 
alla, säger Filip. 

Svedala kommun är stolt partner till SommarRock. 

Mer information om festivalen och biljettköp finns på 
www.sommarrock.nu. 

Från årsskiftet har Ungas fritid arbetat med Ungdoms-
appen – en app som gör livet enklare för ungdomar, 
vårdnadshavare och personal.

Den 1 januari 2022 bytte Kultur och fritid app för barn 
och ungdomar. I den nya Ungdomsappen syns vilka eve-
nemang och aktiviteter som är på gång hos Ungas fritid. 
Ungdomar kan anmäla sig till aktiviteter, checka in på 
mötesplatserna, och dessutom chatta med personalen på 
Ungas fritid. Vårdnadshavare har möjlighet att godkänna 
ungdomarnas deltagande och hålla sig informerade via 
e-legitimation.

För personalen på mötesplatserna frigör den nya ungdoms-
appen resurser att vara mer aktiv och närvarande med 
ungdomarna. 
 
– Vi slipper att sitta vid en dator och sköta en massa admi-
nistration och Excelark för att föra statistik när ungdomarna 
kommer. Istället sköts det via appen och ungdomarna 
checkar själva in med en QR-kod, säger Mårten Jönsson, 
fritidsassistent.
 
ALTERNATIVA LÖSNINGAR FINNS
Vårdnadshavare har möjlighet att skapa ett konto och se 
vilka aktiviteter som Ungas fritid erbjuder. Dessutom finns 
det möjlighet att ta kontakt med tjänstgörande personal, 
precis som ungdomarna kan.  
För de ungdomar och vårdnadshavare som av olika an-
ledningar inte har tillgång till smartphone eller elektronisk 
ID-handling finns det fortfarande alternativa lösningar. 
 
– Det handlar om väldigt få, men sen tidigare har vi både 
haft en e-tjänst och en vanlig pappersblankett för att få 
vårdnadshavarnas godkännande. Det har primärt hand-
lat om de som inte har svenskt personnummer. Men det 
finns lösningar på plats för dessa situationer, säger Lina 
Walldén, samordnare på Ungas fritid. 

UNGDOMSAPPEN UNDERLÄTTAR 
OCH GER MER TID TILL UNGDOMARNA  

Birgitta Delring (BP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, 
ser stora fördelar med att Ungas Fritid nu använder Ung-
domsappen. 

– Vi frigör tid för våra fritidsassistenter att träffa ungdomar 
istället för att administrera. Chattfunktionen ser jag som 
extra positiv då ungdomarna och fritidsassistenterna kan 
ha kontakt även när vi inte har öppet på våra mötesplatser. 
Dessutom strävar Svedala kommun efter att vara den digitalt 
ledande kommunen i Sverige, och Ungas fritid är långt 
framme i sin digitaliseringsresa, förklarar Birgitta. 
 
UNGDOMARNA UTFORMAR MÖTESPLATSERNA
Mötesplatserna som ligger i Bara och Svedala är en del 
av arbetet med Ungas fritid och är en plattform för unga 
att skapa, delta och uppleva nya spännande aktiviteter. 
Mötesplatserna är tobaks- och drogfria och är bemannade 
av vuxen, utbildad och kompetent personal. Verksamheten 
utformas av de idéer och initiativ som ungdomarna själva 
kommer med, och där fritidsassistenter hela tiden finns med 
som stöd när det behövs.

Ungdomsappen finns att ladda ner på Appstore och Google Play.  

6

Lina Walldén, samordnare på Ungas fritid, är mycket nöjd med Ungdomsappen. 

JAG HAR FÅTT MITT BYGGLOV BEVILJAT – VAD HÄNDER NU? 
Om du har ansökt om bygglov och fått din ansökan beviljad är du en bra bit på 
väg med ditt projekt, men det finns fortfarande viktiga saker att tänka på. Innan 
du får påbörja ditt bygge måste du ha tillstånd, ett så kallat startbesked. När ett 
bygglov har beviljats utan ett startbesked beror det på att en byggnadsinspektör 
behöver kontrollera att projektet uppfyller regler och lagar om säkerhet. En bygg-
nadsinspektör tittar bland annat på brandsäkerhet i uterum och att utformningen 
av plank och trappräcken inte är farliga för klätterglada barn.

Om du har fått ett bygglov beviljat men saknar startbesked kan du läsa mer på 
svedala.se/bygglov-genomfora om vad du behöver göra för att få börja bygga. 

SÄKERHET GER ETT GOTT RESTAURANGLIV
För Svedala kommun är det viktigt att du känner dig trygg med att restaurangerna 
hanterar maten säkert och bedriver sin verksamhet på rätt sätt. Bygg- och miljöenheten 
kontrollerar årligen hanteringen av mat, redlighet och renlighet i 150 verksamheter i 
kommunen.

En viktig del i vårt arbete är bland annat att kontrollera så att alla näringsidkare   
är medvetna om lagstiftning och rekommendationer som gäller för deras verksamhet,  
till exempel de tillfälliga reglerna under pandemin. Nu när dessa restriktioner har lyfts  
kan vi med glädje och stolthet konstatera att kommunens restauranger har gjort ett  
bra jobb med att följa restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen 
i samhället.

Om du är nyfiken på hur kommunen arbetar med att främja säker 
mathantering finns mer information på svedala.se/livsmedel.   

Filip Ostrell.

http://www.sommarrock.nu.
http://www.svedala.se/bygglov-genomfora
http://www.svedala.se/livsmedel


Att läsa tillsammans med ditt barn, är något av det 
viktigaste du kan göra för barnets språkutveckling. 
Du ger barnet ett rikare ordförråd och större möjlighet 
att bli en framtida läsare. Ser barnet att du läser egna 
böcker blir du också en positiv förebild för ditt barn. 
Ditt bibliotek hjälper gärna till att få i gång läsningen 
både för dig och ditt barn! 

Biblioteken i Svedala kommun har deltagit i en forsknings-
cirkel där de fördjupat och utvecklat bibliotekets läsfräm-
jande arbete för de yngsta barnen, 0–3 år. Bokstart heter 
projektet som har sitt ursprung i Storbritannien och som 
idag finns i ett 30-tal länder. 

Bokstart utgår från ett aktivt samarbete med BVC och för-
skolorna för att visa vilken betydelsefull roll som mamma, 
pappa och andra närstående vuxna har för barnets språk- 
och läsutveckling när de läser tillsammans med barnet. 
Bokstart är i gång i Bara och Klågerup, och biblioteket i 
Svedala ligger i startgroparna.

BÖCKER PÅ BVC
På BVC får alla nyfödda ett presentkort som de kan lösa in 
mot en bok på biblioteket. Nästa gång biblioteket gör sig 
påmind är på 18-månaderskontrollen. Då får både barnet 
och den vuxne var sin bok tillsammans med foldrarna 
”Barnets språk” och ”Språket börjar med dig” från Kultur-
rådet samt bibliotekets folder ”Läs tillsammans”. Här får 
du tips om hur du läser tillsammans med barnet och varför 

läsningen är så betydelsefull för att påverka ditt barns 
inställning till läsning. Biblioteket hänger också ut påsar 
på BVC med både barnböcker för olika åldrar och vuxen-
böcker i samma påse. Lånetiden är fyra veckor.

BOKCIRKEL FÖR FÖRÄLDRALEDIGA
Ett sätt för att locka vuxna till att komma i gång med läs-
ningen är ”Bokcirkel för föräldralediga” på Klågerups 
bibliotek. Under pandemin skedde detta digitalt. Den 
aktuella vuxenboken skickades hem och en barnbok med 
samma tema som vuxenboken låg med i paketet. Detta 
har fallit väl ut och den digitala bokcirkeln fortsätter. 
Föräldralediga i hela kommunen deltar då på ett enkelt 
sätt – hemma från soffan. 

KAPPRUMSBIBLIOTEK PÅ FÖRSKOLAN
På förskolorna har biblioteket hängt åldersanpassade 
bokpåsar för utlån. Vid hämtning och lämning är böckerna 
nära till hands och sannolikheten att bokpåsarna lånas hem 
är större än på BVC eftersom både barn och den vuxne är 
på förskolan dagligen. 

BÖCKER SOM GER LÄSLUST
Urvalet av böcker görs med omsorg. De ska vara roliga, 
spännande och inspirera till att läsa boken flera gånger. 
De ska öppna dörrar till nya världar och ibland också 
uppmuntra till rim, ramsor och sång. Böckerna ska fånga 
barnets intresse och skapa läslust och vara en ingång till 
samtal mellan barn och vuxen. 

OLGA – LOKALHISTORIA 
PÅ NÄTET
Olga – Svedala kommuns hembygdsportal, 
berättar om Svedalas historia. Olga är ett 
digitalt komplement till både bibliotekets 
fasta utställning om lokal historia och till 
bibliotekets Svedalasamling.
 
Namnet Olga är lånat från Olga Ceder-
holm som arbetade som fotograf i Svedala 
från 1920-talet till 1947. Vi hoppas och vill 
att webbportalen ska ge dig inspiration och 
locka till att lära dig mer om lokal historia. 

Titta gärna in! olga.svedala.se.  

Olga ska utvecklas och vara en levande 
inspirationskälla. Du är välkommen att 
kontakta oss om du har idéer som utvecklar 
Olga!
 
Svedala bibliotek, Storgatan 30
Telefon: 040-626 82 03
E-post: biblioteket.svedala@svedala.se
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Kom in till oss på till biblioteket i Bara, Klågerup eller Svedala så får du information 
om familjelördag, föredrag, gästspel med Malmö Opera, barnvagnsbio, bokfika, 
språkcafé, barnarrangemang och mycket mer. Självklart kan du också låna böcker, 
läsa dagstidningar och tidskrifter. 

Information om aktiviteter som arrangeras av Kultur och bibliotek hittar du i sociala 
medier. Följ oss gärna!

Facebook: Biblioteken i Svedala. Instagram: @bibliotekenisvedala 
Webben: www.bibliotek.svedala.se 

KULTUR I SVEDALA

Tillgång till böcker ökar läsintresset.

Maj läser bok.
Susanne och Anna jobbar med Bokstart 
på biblioteken i Bara och Klågerup.
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SVEDALA KOMMUN 
GICK 125 MILJONER 
PLUS 2021
Årsredovisningen för Svedala kommun 2021 visar ett resultat på drygt 
125 miljoner kronor. Pensionsskulden minskar och skatteunderlaget 
ökar vilket bådar gott för framtiden. 

Kommunens resultat för 2021 landade på 125,3 miljoner kronor, vilket 
var drygt 100 miljoner kronor bättre än budget. Det goda resultatet 
förklaras främst av att den svenska ekonomin återhämtat sig snabbare 
efter BNP-fallet 2020. Detta har bidragit till att intäkterna från skatter 
och statsbidrag ökat mer än budget. Dessutom utbetalades nya riktade 
statsbidrag för att stärka välfärden under coronapandemin.

– Dessa förutsättningar i kombination med att våra verksamheter leds 
på ett ansvarsfullt och effektivt sätt gör mig både stolt och trygg i att 
vår kommun är väl rustad för framtiden, säger kommundirektör Johan 
Lundgren.

KOMMUNENS PENSIONSSKULD MINSKAR
Dessa nya obudgeterade intäkter under 2021 möjliggjorde en ny 
inlösen på 61,8 miljoner kronor av kommunens pensionsskuld. Även 
2020 genomfördes en större inlösen på 100 miljoner kronor. Framöver 
kommer dessa inlösningar innebära minskade utgifter för kommunen. 
Det kommer att ge mer pengar över till välfärdsuppdraget i framtiden.
– Det är lovande att vi har ordning i finanserna. Vi har ett positivt resultat 
och bra ekonomistyrning. Det ger oss möjligheter att planera långsiktigt 
och att vara motståndskraftiga ifall vi stöter på svårigheter, säger Boris 
Blumenfeld, ekonomi- och utvecklingschef. 

FLER FLYTTAR HIT OCH BETALAR SKATT I KOMMUNEN
Svedala kommun har för andra året i rad Skånes högsta befolkningstill-
växt. Trenden håller i sig och kommunen får runt 400–500 nya invånare 
varje år. Detta är en gynnsam utveckling då kommunens åldrande befolk-
ning kommer att nyttja mer kommunal service de närmaste åren. Därför 
behövs fler medborgare som kan öka kommunens skatteunderlag.

Årsredovisningen publiceras på svedala.se.

VAD HÄNDER 
PÅ DITT BIBLIOTEK?

http://olga.svedala.se
mailto:biblioteket.svedala%40svedala.se%20?subject=
http://www.bibliotek.svedala.se


I februari fick Svedala kommun en ny näringslivschef – 
Kosovar Gashi. Han är utbildad samhällsplanerare och 
har tidigare arbetat som näringslivsstrateg i Eslövs kom-
mun i flera år. Närmast kommer Kosovar från konsult-
bolaget AFRY där han var samhälls- och affärsstrateg. 
Han hade rollen som uppdragsledare för olika projekt 
inom bland annat entreprenörskap och centrumutveckling, 
och även involverad i projekt för ökad tillväxt i Malmö-
Lundregionen. 
 
VÄLKOMMEN TILL SVEDALA KOMMUN KOSOVAR! 
VARFÖR ÄR DET SÅ KUL ATT JOBBA MED 
NÄRINGSLIVSFRÅGOR?  
– Tack! Det finns många anledningar. För min del har jag 
alltid haft ett stort intresse för entreprenörskap och företa-
gande. Våra företag har en betydelsefull roll i utvecklingen 
av vårt samhälle och det är därför viktigt att vi både stöttar 
och värnar om personerna bakom dessa företag. De bidrar 
med så mycket positivt i vårt vardagliga liv genom bland 
annat arbetstillfällen, innovation, skatter och samhällsservice.

– Jag vill också lyfta just mötet med personerna eller 
grupperna bakom företagen. Det är fantastiskt att få möta 
alla dessa engagerade, drivna och modiga företagare 
som lägger ner all sin tid för att förverkliga sina idéer. 
Det är inspirerande och roligt att prata med dem om både 
företagande och samhällsutveckling. Här finns det mycket 
kunskap och erfarenhet! 

VAD ÄR DIN BILD AV FÖRETAGANDET OCH 
KOMMUNEN SÅ HÄR LÅNGT? 
– Jag har fått en väldigt positiv bild av både näringslivet 
och Svedala kommun. Bland näringslivet upplever jag att 
det finns en tydlig solidaritet som innebär att man som 
företagare bryr sig om varandra och samarbetar gärna 
för att gynna kollegan.

– Samtidigt ser jag också att det finns ett genuint intresse 
bland mina kollegor och politiker att hjälpa våra företagare 
och underlätta i vardagen för dem.

MED FOKUS PÅ 
NÄRINGSLIVET

VAD ÄR ETT GOTT FÖRETAGSKLIMAT FÖR DIG? 
– Det innebär att förutsättningarna för företagande i 
kommunen är goda och attraktiva. Det behöver också 
finnas en nära, stark och lösningsfokuserad dialog samt 
förståelse mellan företagen och kommunen. 

– En sak som jag tror är extra viktig för att skapa ett före-
tagsklimat i topp är insikten att arbetet måste göras tillsam-
mans mellan näringsliv och kommun. Det går inte att uppnå 
ett gott företagsklimat på egen hand och speciellt inte 
långsiktigt. Vi behöver kroka arm och dra åt samma håll. 

VAD ÄR DITT VIKTIGASTE BUDSKAP TILL FÖRETAGEN I 
SVEDALA KOMMUN JUST NU? 
– Det finns två budskap jag verkligen vill förmedla till vårt 
näringsliv i dagsläget. Först och främst en önskan om att 
få träffa så många av våra företagare som möjligt. Jag vill 
lära känna fler – och för mig spelar inte storlek på företa-
get, eller var det ligger, någon roll. Varje företag är viktigt 
och bidrar till det goda livet i Svedala kommun. 

– Jag vill också betona att vi som arbetar på kommunen 
strävar kontinuerligt för att göra det enkelt för företagare 
att göra rätt och kunna erbjuda god kommunal service. 

– Om det finns något vi kan bli bättre på så vill jag föra 
dialog med vårt näringsliv så att vi gemensamt kan agera 
lösningsfokuserat. 

VAD HÄNDER DET FÖR SPÄNNANDE I HÖST?
– Det finns en hel del saker att se fram emot. Både i egen 
regi och tillsammans med andra aktörer kommer vi att 
arrangera intressanta näringslivsträffar med aktuella och 
inspirerande teman. Vi vet också att Svenskt Näringsliv 
publicerar årets ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 
kommuner under hösten. Det ska bli spännande att få ta 
del av resultatet för att veta hur vi kan bli ännu bättre.

Lycka till i ditt nya och viktiga uppdrag Kosovar! 

VI ÖKAR IGEN I UNDERSÖKNING OM FÖRETAGSKLIMATET
I Sveriges Kommuner och Regioners årliga mätning av företagsklimatet stiger Svedala kommuns 
totalbetyg för andra året i rad. Det är dessutom kommunens bästa resultat sedan 2017 då vi 
började delta i undersökningen. Resultatet för 2021 visar att totalbetyget har ökat från 70 till 74 
i nöjd-kund-index (NKI) vilket gör att vi tydligt hamnar i resultatkategorin ”Högt”. Det innebär också 
att vi stiger i totalrankingen, från plats 144 till 112. Detta visar servicemätningen ”Insikt – 
Öppna jämförelser: företagsklimat” som presenteras av Sveriges Kommuner och Regioner.    
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Årets Framåtblickare 2021 
Mats och Karin Vollmer – Vollmerska gården

Årets Unga Företagare 2021 
Jessica Wadst – JWadst Stables

Årets Ambassadör 2021 
Fia Sandström, Victoria Jellhede, 
Filip Ostrell – Sommarrock Svedala

Årets Företagare 2021 
Magnus Karlsson – ICA Kvantum, Karlssons i Svedala

Näringslivschef – Kosovar Gashi.

NÄRINGSRIKT SAMARBETE GAV PRISAD GALAKVÄLL
I april samlades företagare och näringslivet i Svedala 
kommun på Tejarps Gård i Klågerup för en efterlängtad 
Näringslivsgala. Och vilken kväll det blev! 
 
Galan arrangerades i gott samarbete mellan Företagarna 
Svedala och Svedala kommun. Det blev en lovordad gala-
kväll där fokus på det lokala gick som en röd tråd genom 

På Svedala kommuns YouTube-kanal finns 
filmer om samtliga pristagare och övriga 
nominerade i Årets Företagare. Scanna 
denna QR-kod med din mobilkamera så 
kommer du direkt till klippen.   

UTDELANDET AV FYRA PRESTIGEFYLLDA PRISER VAR KVÄLLENS STORA HÖJDPUNKT
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STIPENDIUM – SVEDALA 
CIVILFÖRSVARSFÖRENING
Svedala civilförsvarsförening delar under hösten 2022 ut ett stipendium 
på 3 000 kr till en förening, organisation eller enskild person för ideellt 
arbete inom Svedala kommun. 
Skicka din ansökan med motivering senast den 15 augusti via 
mejl eller post: 
bo.hansson@svedala.se. 
Civilförsvarsföreningen, Svedala kommun, Bo Hansson, 233 80 Svedala

hela kvällen, från underhållning av Diamantorkestern, 
Cicci Landen och Samira Manners till valet av 
matleverantörer. Middagen serverades från tre olika 
aktörer – Vismarlövs Café och Bagarstuga, Sturup Airport 
hotell samt Maderiet. Även delar av drycken levererades 
av lokala Vismarlövs Brygghus.  

mailto:bo.hansson%40svedala.se?subject=


För andra året arrangerar Svedala kommun en tävling 
om att bygga ett bihotell. Tävlingen pågår hela sommaren 
fram till den 30 september. Därefter utser vi en vinnare 
som presenteras på svedala.se. Första pris är ett present-
kort på 500 kronor.  

NATURLIGA BOPLATSER HAR FÖRSVUNNIT
Bin och humlor är naturens hjältar då de hjälper till att 
pollinera våra grödor, till exempel raps och jordgubbar. 
På sin jakt efter näringsrik nektar besöker de en mångfald 
av blommor, och flyttar pollen från blomma till blomma. 
På så sätt blir blommorna befruktade och bildar frön. 

På grund av oss människor har många naturliga boplatser 
för bin och humlor försvunnit. Men du kan hjälpa bina 
genom att bygga ett bihotell. Det är enkelt och du behöver 
inte vara rädd för att bli stucken, solitära bin är väldigt 
snälla. De flesta vildbin i Sverige är solitära – det vill säga 
att de inte lever i stora samhällen som honungsbina. Efter-
som de inte har något samhälle att försvara är de fredliga, 
och deras gadd är dessutom så liten att den knappt kan 
sticka genom människohuden.  

Tävlingen är en del i ett LONA-projekt. LONA står för 
”Lokala naturvårdssatsningen” och flera åtgärder för att öka 
den biologiska mångfalden genomförs i Svedala kommun.

VINN PRESENTKORT
Första pris är ett presentkort på 500 kronor. Vinnaren får 
välja mellan: 
• En guidad bigårdsvisning på Beewild. 
• Ett lokalt restaurangbesök på antingen Vismarlövs Café 

& Bagarstuga, Statarmuseet eller Anitas på Börringe-
kloster. 

BYGG ETT BIHOTELL!

TÄVLINGSREGLER
• Tillverka ett bihotell och ta ett foto på det i så bra 

upplösning som möjligt. Ta även ett foto där du själv 
är med och håller upp en lapp med ditt namn och 
din adress. Detta för att man inte ska kunna ta någon 
annans bild. Denna bild publiceras inte.

• Bifoga en kort beskrivning av det material du använt 
och hur du tänkt i din tillverkning. Vi uppmuntrar till 
att använda lokalt material, gärna vass/bambu från 
kommunen. 

• Ditt bidrag kan du antingen hänga upp på lämplig 
plats i din trädgård, eller så hämtar vi det för   
upphängning i någon av Baras parker.

För inspiration och mer information om tävlingen gå in på 
svedala.se/bihotell. 

Nu är det bara att sätta i gång och skapa ditt finaste hotell 
för kommunens minsta invånare!

Skicka foto och din beskrivning antingen via e-post till 
jenny.ahlqvist@svedala.se, eller med post till: 
Att: Jenny Ahlqvist, Bygg och miljö, Svedala kommun, 
233 80 Svedala.

Tävling!
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ÖPPET HUS PÅ KULTURSKOLAN 
När? Lördagen 11 juni kl 10.00–12.00
Var? Naverlönnskolan, Svedala 
För vem? Barn och föräldrar som är intresserade 
av kulturskolans verksamhet 

Den 11 juni bjuder kulturskolan in till Öppet hus. Kultur-
skolans elever inleder med en liten konsert och därefter 
blir det kort information. Det finns möjlighet att prata med 
våra lärare och titta runt i lokalerna. Den som vill får gärna 
prova våra olika ämnen och instrument. 

Till höstterminen har vi kurser som vänder sig till elever 
födda mellan 2004 och 2018. 

ANMÄLAN TILL HÖSTTERMINEN
Vill du lära dig att spela ett instrument eller dansa och 
sjunga? Kanske är du intresserad av att teckna och filma? 
Den 13 juni öppnar kulturskolan sin kurskatalog på webben 
inför höstterminen. Kika gärna in och ta del av vårt kurs-
utbud. Bokar gör du själv på webben. Men vänta inte för 
länge, många kurser är populära och blir fullbokade.

När kan jag boka plats? Från den 13 juni när 
kurskatalogen öppnar.
Hur bokar jag? Se lediga platser och boka på 
www.studyalong.se/svedala.
När börjar höstterminen? Den 29 augusti.
Vid vilken ålder kan man börja på kulturskolan? 
Det är olika på olika kurser. Vi har utbud för alla som 
är födda mellan 2004 och 2018. 
För mer information om kulturskolans verksamhet: 
svedala.se/kulturskolan.

Vårterminen 2022 har Svedala kulturskola startat upp 
ett nytt projekt i sin verksamhet – Tvåornas kör. I juni 
blir det konserter på tre skolor i kommunen.  

Tvåornas kör är från början skapat av musiklärare 
på Malmö kulturskola och har med åren etablerats 
på kulturskolor över hela Sverige. Det handlar om att 
kulturskolelärare kommer ut till grundskolorna och sjunger 
i kör tillsammans med årskurs två. 

I Svedala får tvåorna träffa kulturskolans lärare Pernilla 
Nydesjö och Karin Regnander. Sångerna bygger på 
grundskolans kursplan och är skrivna av bland andra 
Margareta Nilsson och Catrin Hansson-Flinck från 
Malmö kulturskola. 

KULTURSKOLAN
NYA KURSER PÅ KULTURSKOLAN
De nyaste kurserna i kulturskolans utbud är musikproduktion 
och musikverkstad. Till hösten startar vi dessutom en introduk-
tionskurs i musik. 

MUSIKPRODUKTION 
Musikproduktion vänder sig till dig som går i högstadiet eller 
gymnasiet och är intresserad av att skapa musik med hjälp 
av datorn. Vi lär oss att jobba i professionella Digital Audio 
Workstations (DAW) och anpassar kursen efter elevernas 
musikintresse. 

MUSIKVERKSTAD
Skapa, samarbeta, öva och lär! Musikverkstad är för dig 
som vill fördjupa dina kunskaper i piano, gitarr, bas och 
trummor med handledning av lärare. Här ges tid att öva en 
hel del på egen hand eller tillsammans med andra. Du får 
stöd och hjälp av lärare att komma igång för att sedan 
under lektionen kunna fortsätta öva på egen hand. Du 
behöver inte spela samma instrument varje gång utan kan 
variera dig efter eget önskemål. 

INTRODUKTIONSKURS – MUSIK 
Kursen vänder sig till yngre barn som vill börja spela ett 
instrument men som kanske inte vet vilket man ska välja. 
Tanken är att du får prova på olika instrument ur kultursko-
lans utbud tillsammans med andra under en termin. Samti-
digt får du lär dig om grundläggande byggstenar för musik, 
som till exempel puls och rytm. 

Formerna för kursen är inte helt klara i skrivande stund. 
Mer information kommer att finnas i kurskatalogen när den 
öppnar den 13 juni. 

KULTURSKOLAN 
VÄLKOMNAR 
TVÅORNAS KÖR!

KONSERTER I JUNI
Slutmålet med projektet är att varje skola har en konsert 
tillsammans med kulturskolans lärarband vilket kommer att 
ske i juni. Våren 2022 deltar Klågerupsskolan, Roslätts-
skolan och Baraskolan i Svedala kommun. Pernilla och 
Karin besöker varje skola vid tre tillfällen under terminen 
för att öva inför konserterna.

– Vi på kulturskolan är mycket glada över att få introducera 
Tvåornas kör för Svedalas barn! Vi hoppas på en fortsätt-
ning tillsammans med alla kommunens grundskolor fram-
över, säger Pernilla och Karin.    

Kulturskolans lärare Karin Regnander och Pernilla Nydesjö.
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Förra årets vinnarhotell gjordes av klass BIBO2021 med språkintroduktionselever på Nils Fredriksson Utbildning i Svedala. 

Information från

http://www.svedala.se/bihotell
mailto:jenny.ahlqvist%40svedala.se?subject=
http://www.studyalong.se/svedala
https://www.svedala.se/kulturskolan


SOMMARLOV MED UNGAS FRITID  
Ungas fritid arrangerar roliga aktiviteter hela sommarlovet, 
vecka 25–33, för dig som är född 2004–2009. Håll 
koll på våra aktiviteter i sociala medier och i appen. 

Vecka 25–27 håller Ungas fritids feriearbetare i aktiviteter 
för barn och unga födda 2007–2016. Information om 
dessa aktiviteter hittar du också i våra sociala medier  
och i appen. 

Ungas fritids mötesplatser håller stängt under hela 
sommarlovet. 

SOMMARSCEN 
Sista veckan i juni och första veckan i juli är det Sommar-
scen i Stadsparken i Svedala och några dagar också i 
Bara och Klågerup. Det är Kultur och bibliotek som tillsam-
mans med Ungas fritid anordnar musikprogram dagtid för 
barn och familjer. På de båda torsdagskvällarna återkom-
mer vi med den populära allsången och musikquiz till levande 
musik. Programmet läggs ut på www.bibliotek.svedala.se 
och på Biblioteken i Svedala på Instagram och Facebook.

SOMMARKUL 2022 
Aktivitetsveckan ”Sommarkul” går av stapeln vecka 32. 
Svedala kommun arrangerar tillsammans med kommunens 
skolidrottsföreningar och föreningsliv en aktivitetsvecka för 
barn födda 2009–2013. I år kommer halva veckan att 
arrangeras i Svedala och halva i Bara. Håll utkik i kommu-
nens sociala medier och på svedala.se för mer information, 
kostnad och anmälan. Sista anmälningsdag är den 
30 maj. Tänk på att det är begränsat antal platser.   

Svedala kommun och Region Skåne arbetar tillsammans 
med Trafikverket för att fler kommuninvånare ska gå, cykla 
och åka kollektivt. Flera projekt pågår för att göra det 
enkelt och säkert för dig som bor och verkar i kommunen.  

Resandet till och från Svedala station har stadigt ökat 
under det senast decenniet. Pandemin medförde en tillfällig 
nedgång, men nu väljer allt fler att ta tåget vilket innebär 
att trängseln på pendlarparkeringen ökar. Miljömedve-
tenheten och höga drivmedelspriser har gjort att många 
väljer att åka kollektivt. Restiden mellan Svedala station och 
Malmö (Triangeln) är bara 19 minuter och de flesta som 
bor i Svedala tätort har mindre än 10 minuters cykelväg till 
stationen. 

– Vi som kommun vill inspirera fler att gå, cykla eller åka 
kollektivt oftare. En del kan tycka att det känns ovant att 
inte ta bilen när man till exempel ska handla mat, men med 
en ryggsäck eller cykelkorg fungerar det för de flesta av 
oss. Undersökningar visar också att personer som cyklar 
lever längre och värdesätter sin hälsa högre. Jag hoppas 
att ännu fler vill testa en modernare, grönare och mer 
hälsosam livsstil, säger Annette Bengtsson, trafikingenjör på 
Svedala kommun. 

Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet
Utbyggnaden av cykelvägnätet sker kontinuerligt, men 
redan idag har våra tätorter ett väl utbyggt gång- och cykel-
vägnät. Under våren bygger vi nya cykelvägar längs Norra 
Ellenborgsgatan i Svedala där även två nya hållplatslägen 
skapas för busslinje 141 mot Svedala station och Malmö. 
När Södergatan återställs efter VA-arbeten anlägger vi 
gång- och cykelbanor på båda sidor av gatan. Under 
hösten planerar vi att anlägga säkrare passager för gång- 
och cykeltrafiken vid Sjödikenvägen och Toftavägen.

NYA MÖJLIGHETER FÖR HÅLLBART RESANDE

PROJEKT I SVEDALA KOMMUN FÖR HÅLLBART RESANDE

Svedala tågstation
Trafikverket har startat projekteringen för att förbättra och 
modernisera Svedala station. Efter ombyggnaden kommer längre 
tågset att kunna stanna på stationen som även tillgänglighetsan-
passas med hissar och ramper. Dagens mittperrong ersätts med 
nya sidoperronger, och en bred gångtunnel under järnvägsspå-
ren ska binda ihop den norra och den södra sidan av stationen.
Ombyggnaden startar i slutet av 2023 och under byggtiden 
är ambitionen att tågtrafiken ska vara i gång som vanligt. Den 
ombyggda stationen, med fler parkeringsplatser för bilar och 
cyklar, blir ett rejält lyft för Svedala. Ombyggnaden beräknas 
att stå klar i december 2024. 

Ny busshållplats i Bara
I Bara bygger Trafikverket ny hållplats på Malmövägen, 
Bara väster, med start under försommaren. Utbyggnaden 
gör det enkelt för dig som bor i, eller besöker de västra 
delarna av Bara, att resa med kollektivtrafiken. För att du 
enkelt och tryggt ska nå hållplatsen kommer kommunen 
att anlägga nya gång- och cykelvägar i området. 

SOCIALA OCH 
DIGITALA KANALER 
Instagram: @ungasfritidsvedalakommun 
                  @ungasfritidsferiearbetare
Facebook: Ungas fritid Svedala kommun 
App: ”Ungdomsappen”
Webben: svedala.se/kalender

1514

Cykelavstånd till 
Svedala centrum

Illustration av Sweco.

I april började Mathias de Maré som ny samhällsbyggnadschef i 
Svedala kommun. Han efterträdde Fredrik Löfqvist som var teknisk chef. 

VAD GÖR EN SAMHÄLLSBYGGNADSCHEF?  
– Med fokus på kommuninvånarna och näringslivet har jag ett övergri-
pande ansvar för bland annat gata och park, vatten och avlopp, avfall, 
bygg och miljö samt strategisk planering. Det är viktiga frågor som berör 
alla som bor och verkar i kommunen. Till min hjälp har jag duktiga 
kollegor och tillsammans vill vi utveckla arbetet och servicen för vårt 
uppdrag, säger Mathias de Maré.   

Mathias är utbildad civilingenjör och har en bred 
erfarenhet som chef inom offentlig verksamhet. Han
kommer närmast från Malmö stad som avdelningschef 
för livsmedelskontroll och samordnad tillsyn. 

MATHIAS DE MARÉ NY 
SAMHÄLLSBYGGNADSCHEF

http://www.bibliotek.svedala.se
http://www.svedala.se/kalender
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Under hösten och vintern såg du kanske Gatu- och 
parkenheten köra omkring med kameror på gång- och 
cykelvägar i Svedala kommun. Fotograferingen är ett 
digitaliseringsprojekt och Street View-bilderna, som är 
åtkomliga för alla, underlättar kommunens arbete på 
flera sätt. 

Bilderna finns tillgängliga på www.mapillary.com. Ibland 
har människor kommit med på fotona men då har ansiktena 
dimmats så ingen kan identifieras. 

– Det har varit spännande att få ingå i ett så nytänkande 
projekt, säger parkarbetaren Hans-Olof Jönsson i el-
mopeden.

Mapillary är ett karttjänstföretag baserat i Malmö. Företa-
get har en teknisk plattform som med datorseende syr ihop 
bilder, tagna på gatunivå, med en översiktskarta. Och 
Svedala kommun är långt ifrån ensamma om att använda 
tekniken. Flera städer och kommuner i Europa och världen 
använder Mapillary för att katalogisera trafik- och stads-
miljöer. 

BILDERNA HJÄLPER PÅ FLERA SÄTT
Svedala kommun kan använda bilderna på flera sätt. 

GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄTET 
– NU ÄVEN VIRTUELLT

Till exempel underlättar det för dialogen med kommuninvå-
nare och andra som kontaktar våra handläggare så att vi 
kan ge bättre service. För vår personal blir det lättare att 
förstå var brister rapporteras längs cykelvägnätet, och våra 
bygglovshandläggare är hjälpta av bilder från flera sidor 
när nya byggnader ska placeras nära gång- och cykelstråk. 
Ambitionen är också att kommuninvånare ska inspireras att 
cykla mer och kanske hitta nya cykelvägar. 

Gör så här för att titta på bilderna: 
• Gå in på www.mapillary.com. 
• Klicka in på ”Explore map data”. Du behöver   

inte registrera dig för att titta på bilderna. 
• På webbplatsen hittar du en stor mängd bilder i  

hela världen. Zoom in på Svedala kommun så  
hittar du våra bilder.

Arbetet med att fotografera gång- och cykelvägar. Kameran sitter på en pinne på fordonets tak.

Den 24 februari i år förändrades situationen dramatiskt 
i Ukraina. Det var då Ryssland invaderade landet och 
säkerhetsläget i Europa försämrades avsevärt. Varje 
dag, nästan i realtid, kan vi genom media och sociala 
medier följa händelseutvecklingen. Många människor flyr 
från Ukraina till närliggande länder, däribland Sverige 
och Svedala kommun. 

När jag skriver detta är det i slutet av april och situationen 
är osäker. Dels på hur många ukrainska flyktingar som 
kommer till Sverige, dels när de kommer. En alldeles färsk 
prognos från svenska myndigheter talar om 80 000 flyk-
tingar under 2022. Oavsett antal människor kommer vi 
som kommun att göra vårt bästa för ett bra mottagande 
med stödjande insatser till de ukrainska flyktingar som 
kommer till oss. Svedala kommun vill hjälpa till och bidra  
i denna allvarliga situation.  

SNABBT ETT BOENDE PÅ PLATS
Sedan 2015 finns en väl fungerande verksamhet för 
nyanlända som kommer till Svedala kommun i enlighet med 
bosättningslagen. Det är också denna verksamhet som så 
snabbt ställt i ordning ett tillfälligt akutboende i kommunen 
på uppdrag av Migrationsverket. Boendet har ett trettiotal 
platser men för närvarande har inga flyktingar haft behov 
av det. Samtidigt vet vi att drygt 30 ukrainska flyktingar har 
kommit till vår kommun och samtliga bor hos privatpersoner. 

I sådana här situationer är engagemanget från civilsam-
hället och er kommuninvånare oerhört viktigt. Kommunen 
har fått en hel del frågor från människor som vill erbjuda 
hjälp. Därför har vi tagit fram e-tjänsten ”Frivilliginsatser 
för att stödja de som flyr kriget i Ukraina”. Den finns på 

VI VILL HJÄLPA 
UKRAINAS FLYKTINGAR

kommunens webbplats. Där är man välkommen att erbjuda 
till exempel husrum, språkstöd och transporter. Den som vill 
stötta med pengar, mat, kläder och liknande ber vi istället 
vända sig till frivillig- och hjälporganisationer som sam-
ordnar insatser. 

TACK FÖR ENGAGEMANGET
Eftersom Malmö Airport ligger i Svedala kommun är vi en 
så kallad ankomstkommun. Detta innebär bland annat att 
flygplatsens medarbetare, kommunens medicinskt ansvariga 
sjuksköterska samt Frivilliga Resursgruppen från Svedala 
ombesörjer ett tryggt mottagande av flyktingar. Arbetet är 
väl organiserat och strukturerat sedan många år. Hittills har 
dock merparten av de som kommit från Ukraina haft anknyt-
ning i Sverige och därför åkt vidare till andra orter. 
 
Tack kommuninvånare, näringslivet och civilsamhället i 
Svedala kommun för ert engagemang! Ni är mycket viktiga 
i detta arbete och för att människor på flykt ska känna sig 
välkomna till vår kommun.    
  
Leena Berlin Hallrup
Socialchef i Svedala kommun 

Svar: På väg från Tegelsbruksområdet till Segestrandsområdet i Svedala. 

VART ÄR VI PÅ VÄG? 
Bilden nedan är hämtad från Mapillary 
och är tagen i Svedala kommun. 
Var då? Rätt svar hittar du längst 
ner på sidan. 

Leena Berlin Hallrup

http://www.mapillary.com
http://www.mapillary.com


Nytt för i år är att alla ungdomar i gymnasieåldern som är 
folkbokförda i Svedala kommun kan resa gratis med Skå-
netrafiken i hela Skåne. Ungdomsbiljetten ger fria resor 
alla dagar i veckan, dygnet runt, hela året – även på skol-
lov. Detta gäller alltså även dem som av olika anledningar 
inte går i gymnasieskolan men som har åldern inne.

ÄR DU FÖDD 2004, 2005 ELLER 2006? 
DÅ BEHÖVER DU INTE GÖRA NÅGONTING 
Du som sedan tidigare har ett resekort (född 2004 eller 
2005) får en ny giltig ungdomsbiljett den 1 augusti 
2022 på ditt gamla kort. Du som är född 2006 får 
ett kort hemskickat till din folkbokföringsadress. Detta 
kan börja användas den 1 augusti 2022.  

GÅR DU PÅ GYMNASIET OCH ÄR FÖDD 2003? 
DÅ BEHÖVER DU GÖRA EN ANSÖKAN
Du ansöker via e-tjänsten ”Ansökan om resekort för gymnasiet 
– Läsår 2022/2023” i e-tjänstportalen på svedala.se. 
Där finns också en blankett för skriftlig ansökan. 
Sista datum för ansökan inför läsåret 2022/2023 är den 
15 juli 2022.

Ansökningar som kommer in efter 15 juli behandlas löpande, 
men vi kan inte garantera att biljetten hinner skickas ut och 
aktiveras innan terminsstart.

Mer information hittar du på svedala.se/ungdomsbiljett. 

1918

UNGDOMS-
BILJETTEN 
LÄSÅR 2022/2023 Till sommaren får kommunen sin första säkerhets- och 

beredskapschef - med uppdraget att ytterligare förstärka 
kommunens arbete med säkerhets- och beredskapsfrågor.  

– Svedala tar det till nästa nivå och är på tårna, säger 
tillträdande chefen Kalle Dannestam.  
 
Svedala kommuns allra första säkerhets- och bered-
skapschef är här. Karl Dannestam är 42 år, utbildad jurist 
och polis, och kommer direkt från sexton år på polisen i 
Malmö. Förutom många år i yttre tjänst i Rosengård, har 
Karl Dannestam de senaste åren jobbat som sektionschef 
på rättsavdelningens sektion för informationshantering. Vi 
fick en pratstund med honom i samband med ett besök i 
Svedala med kommunpolis Paul Nilsson. 
 
VAD LOCKADE MED ROLLEN SOM SÄKERHETS- 
OCH BEREDSKAPSCHEF I SVEDALA KOMMUN? 
– Det kändes lite bekant. Det var nästan som lite hemläng-
tan till de trygghetsskapande åtgärderna för mig. Att jobba 
mer förebyggande och skapa ett tryggt samhälle för med-
borgarna. Det är ett schysst grunduppdrag helt enkelt.  

– Sen tilltalas jag av Svedala kommuns ambitioner. Man 
bygger ut med en ny tjänst, tar det till en ny nivå och visar 
att dessa frågor har betydelse. Kommunen har en positiv 
trygghetstrend och saker går åt rätt håll, men man nöjer sig 

KOMMUNENS FÖRSTA 
SÄKERHETS- OCH 
BEREDSKAPSCHEF ÄR HÄR

VÄLKOMMEN KALLE! 

ändå inte. För mig är det en kommun som är på tårna, som 
vill och som kan, säger Karl Dannestam till SvedalaNytt. 
 
Som säkerhetschef kommer Kalle primärt att jobba med två 
områden. Säkerhet och beredskap är en del, trygghet den 
andra.  
 
– Det sistnämnda, tryggheten, är väldigt likt det jag gjorde
som polis i yttre tjänst. Sen har allt med säkerhet och 
beredskap växt och blivit viktigare i alla myndigheter. Och 
jag tycker det är väldigt intressant. Hur rustar vi kommunen 
för det oförutsedda: En tornado, stora migrationsvågor, 
IT-attacker? Min linje är att ju bättre rustad din organisation 
står, desto bättre kapacitet har du att hantera kriser, oför-
utsedda händelser eller negativ påverkan utifrån, förklarar 
Dannestam. 
 
TILLTRÄDER 1 JUNI
Sedan tidigare har kommunens räddningschef även varit 
säkerhetschef. Karl Dannestam tillträder rollen som säker-
hets- och beredskapschef 1 juni 2022 och kommer att 
rapportera till stabschef Teresa Fridell. I uppdraget som 
säkerhets- och beredskapschef kommer han att leda, 
analysera, utveckla och förvalta kommunens säkerhets- 
och beredskapsfrågor, och bland annat ha budget- och 
verksamhetsansvar samt personalansvar för trygghetsvärdar 
och handläggare. 

NATIONALDAGEN PÅ 
STORTORGET IGEN
På annandag pingst, måndag den 6 juni, samlas vi åter 
igen på Stortorget i Svedala för att fira Sveriges nationaldag. 

Välkommen att mingla från kl. 10.00 då föreningarna är på 
plats! Kl. 11.00 startar själva programmet med traditionsenlig 
sång, musik, flagghissning samt utdelning av kultur- och fritids-
nämndens priser och stipendier. I år har vi också speciellt 
bjudit in nya svenska medborgare till en välkomstceremoni 
denna dag. 

Klass FB på Roslättsskolan i Svedala vann första pris på 
10 000 kronor i den rikstäckande återvinningstävlingen 
”Kartongmatchen” som anordnas av Tetra Pak i samar-
bete med Skånemejerier. 

Tävlingen handlade om att på olika sätt engagera 
sig i att öka återvinningen av kartongförpackningar. 
Vinstpengarna ska vara ett bidrag till att göra 
Roslättsskolan till en grönare skola. 

Grattis!

https://e-tjanster.svedala.se/oversikt/overview/46
https://e-tjanster.svedala.se/oversikt/overview/46
http://www.svedala.se/ungdomsbiljett
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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 2022 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 2022 
22 juni kl. 9.00, 14 september kl. 19.00, 
19 oktober kl. 19.00, 26 oktober kl. 19.00, 
30 november kl. 19.00, 7 december 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

FÅR DU INTE NOG AV NYHETER 
OM SVEDALA KOMMUN?
FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER! 
Kommunen kommer nästan dagligen med färska nyheter, notiser 
och kungörelser, även mellan SvedalaNytts olika nummer. Det 
bästa sättet att snabbt få uppdateringar är att följa oss på sociala 
medier. Om du följer oss på Facebook, Instagram och LinkedIn, 
missar du inget viktigt.  

– SvedalaNytt är fortsatt en viktig kanal för kommunen. Men för 
att få de lite snabbare nyheterna är hemsidan och våra sociala 
medier oslagbara. Det kan vara som när vi kraftsamlade inför flyk-
tingmottagande från Ukraina, eller när någon viktig väg stängs av. 
Det är snabba nyheter som hinner bli inaktuella till nästa nummer 
av SvedalaNytt. Därför är hemsidan och sociala medier utmärkta 
kanaler för dig som vill ha koll på vad som händer i din kommun, 
säger kommunikationschef Louise Sandell. 

Sök på ”Svedala kommun” eller scanna QR-koderna med 
mobilkamera för att följa oss på social medier. Behöver du hjälp? 
Ring kundservice så hjälper vi dig!

http://www.postnord.se/kundservice
http://www.svedala.se
mailto:kommunen%40svedala.se%0D?subject=
http://www.svedala.se/sociala-medier

