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 Vad händer på Fritan?

och det gäller även i de fasta aktiviteterna.  
– Vi har lyssnat på de som besöker oss 
men även varit runt på skolorna och pratat 
med ungdomar om vad de skulle vilja göra, 
säger Fredrik Belfrage, chef för fritidsgår-
darna.  Detta kombinerat med personalens 
egna specialkompetens och intressen gör att 
vi varje år kan erbjuda ett smörgåsbord av 
roliga aktiviteter.

– Vi försöker också kombinera våra akti-
viteter och rikta dom mot andra arrange-
mang som vi är med och genomför. Till ex-
empel gjorde vi i pysselgruppen roliga och 
fina grejer som vi använde till att smycka 
utemiljön vid Skofabriken, som användes 
under årets Killebom. Nu siktar vi på att 
göra saker som vi kan använda till spök-
rundan på Ryssberget under Kulturkala-
set, berättar Caroline Malmsjö som är den 
som leder pysselgruppen tillsammans 
med fritidsledaren Lena Storberg. 

Har ni önskemål om någon grupp ni 
skulle vilja att vi startar eller frågor om 
något som rör de fasta aktiviteterna eller 
fritidsgårdarna så är det bara att höra 
av sig till någon i personalen  
– vi är till för er!

Det känns som att det är mycket positivt som 
händer nu, handeln ökar i Sölvesborg, det går 
bra för företagen och arbetslösheten är nere på  
7,8 %. Mitt jobb är att fokusera på siffran 7,8 %, som  
förresten är den lägsta sedan årsskiftet 
2008/2009! 

Jag arbetar som tillförordnad chef på Arbets-
marknadsenheten och är projektledare för Söl-
vesborgs Navigatorcentrum. På båda platserna 
arbetar vi med de personer som just nu inte har 
ett arbete av olika orsaker. Och hur arbetar vi 
med det? Jo, vi lyssnar på människor. 

Vad behöver varje individ ha för att komma 
vidare till nästa steg i deras liv? Ibland kan det 
vara vår utbildning som fokuserar på personlig 
utveckling, hälsa, att sätta mål och jobbsök. 
Ibland kan det vara någon att prata med, någon 
som kan ställa rätt frågor. Ibland behövs hjälp 
att få testa på ett arbete i en mer skyddad miljö 
där det finns möjlighet att prova på snickeri, röja 
i utemiljöer, arbeta med tyger eller ta hand om 
växter. Allt startar med en bra och fungerande 
relation. Det gäller för oss att vara bra på att se 
människor, lyssna, visa värme, närhet och en-
gagemang. 

Beroende på hur det ser ut på arbetsmarknaden så 
kommer det ibland extra insatser som gör att vi 
kan fokusera lite extra på en specifik målgrupp. I 
detta nummer av Naturligtvis kan du läsa om en 
av dessa satsningar, extratjänster. Denna insats 
gör att vi som arbetar i Sölvesborgs kommun kan 
få extra hjälp med vissa uppgifter samtidigt som 
personer som inte haft möjligheten att arbeta på 
länge får chansen att visa upp sig, få erfarenhet 
och referenser. 

Anna-Karin Rådén 
Tf.arbetsmarknadschef/ Projektledare  

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Arbetsmarknadsenheten 

anna-karin.raden@solvesborg.se

TräningsgruppenOnsdagar kl. 16.30-18.00

Fasta aktiviteter på 
fritidsgårdarna på 

onsdagar:

Pysselgrupp 10–15 år 
15.30 – 17.30 Skofabriken

Träningsgrupp 11–19 år 
17.00 – 19.00 Skofabriken

Läxcafé för högstadiet 
18.00 – 20.00 Skofabriken

Film- fotoredigering 
11–19 år  
16.00 – 20.00 Skofabriken

Äventyrsgrupp 11–16 år 
16.00 – 21.00 på Fritan

Kontakt 
facebook.com/fritidsgardarnasolvesborg 

Fritan i Mjällby 0456 – 81 64 24
Skofabriken 0456 – 81 62 12

Fredrik Belfrage, chef fritidsgårdarna
0456 – 81 63 29, fredrik.belfrage@solvesborg.se 

Allt startar med en bra 
och fungerande relation

 En himla massa pyssel!Onsdagar kl. 15.30-17.30

Muggar plockas in i diskmaskinen, halvfär-
digt pyssel låses in i skåpet till nästa vecka, 
slutkörda fritidsledare hoppar in i duschen 
och bussen parkeras efter en utflykt som gått 
i grottforskningens tecken.  Ännu en onsdag 
på fritidsgårdarna är över och ledarna kan 
pusta ut efter en, som vanligt, lyckad kväll. 
  
– De fasta aktiviteterna har verkligen breddat 
verksamheten på ett fantastiskt sätt och gjort 
att vi når en annan målgrupp än de som brukar 
komma till fritidsgårdarna, säger Marcus Persson 
en av fritidsledarna.

Sölvesborg har sedan våren 2013 två kom-
munalt drivna fritidsgårdar. Skofabriken i Söl-
vesborg och Fritan i Mjällby. Fritidsgårdarna 
har öppet tre kvällar i veckan för alla i åldern 
11-19 år och utöver det erbjuds fasta aktivite-
ter på onsdagar på båda fritidsgårdarna, små 
studiecirklar som man får vara med i helt gra-
tis om man är 10 – 19 år. Under hösten 2017 
och våren 2018 erbjuder vi skiftande aktivi-

teter  som pyssel, äventyr, träning, läxhjälp 
i form av ett läxcafé, film- och fotoredigering 
och under våren 2018 förhoppningsvis (håll 
utkik på vår facebooksida) även en sy- och  
designgrupp. 

I verksamheten på fritidsgårdarna görs allt för att 
kunna utgå från ungdomarnas egna önskemål 
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Extratjänst
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Under 2015 upprättades riktlinjer för 
konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö 
vid ny-, om- och tillbyggnader av kommu-
nala lokaler. Nu invigs kommunens första 
konstnärliga gestaltning på Högtofta skola.

Riktlinjerna innebär att utav de genomförda ny- om- 
eller tillbyggnaderna ska 1 % av budgeten investeras 
i konst, detta gäller både för Sölvesborgs kommun 
och dess bolag. Syftet är att berika och tillföra en ny  
dimension till miljöerna i Sölvesborgs kommun. 

Resurserna samlas ihop under en tid för att sedan  
investeras i en gestaltning vid en ny-, om- eller till-
byggnad i kommunen. Det är ett sätt att berika miljö-
erna när man integrerar konst i byggnaden, säger Sofia 
Lenninger Kultur- och bibliotekschef. 

Beslut om vilka konstnärliga gestaltningar som ska 
genomföras tas i den av Fritids- och kulturnämnden 
utsedda ”Gruppen för offentlig utsmyckning”. 

Vi engagerar en konstnär som har känsla för den 
plats där gestaltningen ska finnas. Därefter får de som 
i vanliga fall brukar platsen ge sitt uttryck och sina 
värderingar till konstnären, säger Sofia och berättar  

vidare att konstnärens uppgift blir att lyfta perspektivet 
som brukarna på platsen har i sin gestaltning. 

I november invigs kommunens första konstnärliga  
gestaltning som har fått namnet ”Fröställning”. Det 
är en fasadskulptur med ljusspel på Högtofta skola, 
ledorden som elever och personal på skolan har va-
rit med om att ta fram är ”natur och allas lika vär-
de”. Konstnären som har utformat konstverket heter  
Matti Kallioinen och är en välkänd konstnär som står  
bakom flera lekfulla konstverk där ljus-
sättningen varit en återkommande del.

Tidigare har även Sölvesborgshem  
genomfört en utsmyckning vid  
ombyggnaden av Gerbogården. Där 
står idag en staty gjord av den lokala 
konstnären Alexander Brandt.  

– Det är viktigt att ge sölvesborgarna 
utrymme åt kreativitet och därför vill 
vi göra konsten tillgänglig för många 
fler, säger Mats Svensson ordförande i 
Fritids- och kulturnämnden.  

Nu gör vi konsten tillgänglig 
för fler människor 

Mats Svensson Ordförande i Fritids- och kulturnämnden och Sofia 
Lenninger Kultur- och bibliotekschef

Utsmyckning vid Gerbogården
Konstnär, Alexander Brandt

SKOLA 

Ny lärplattform Infomentor
Efter lång väntan är det änt-
ligen dags för ett modernt 
gemensamt system för att 
kunna dokumentera elevernas 
utveckling och kommunicera 
med föräldrarna. 

– Vi har väntat ett tag med att 
införa en ny plattform eftersom 

vi ansett att det inte funnits ett system på marknaden som 
motsvarar det vi önskat, säger Anders Borgman kvalitetsut-
vecklare Sölvesborgs kommun. Nu tycker vi att tiden är mo-
gen och många av de befintliga systemen har blivit bättre 
och har de funktioner som vi önskat. Därför valde vi nu att 
upphandla ett system och under sommaren stod det klart att 
det var Infomentor som tog hem upphandlingen.

Infomentor är ett system som hjälper till att bland annat följa 
och dokumentera elevens utveckling inom olika ämnen. Det 
fungerar som ett stöd för att ge alla elever möjlighet, att i stör-
re utsträckning förstå vilka områden de behöver utveckla för 
att uppfylla de mål som skolan satt upp. 

För lärarna innebär detta ett enklare sätt att dokumentera sitt 
arbete genom att kontinuerligt och på ett likvärdigt sätt följa 
upp elevens utveckling. Det är ett efterlängtat system från 
lärarna och resten av organisationen. – Vi ser fram emot det 
och hoppas att det kommer gynna kunskapsutvecklingen för 
alla elever i Sölvesborgs kommun, säger Anders.

Föräldrar och elever kommer förutom att få en djupare in-
syn i vad som händer i skolan, även märka detta genom att 
de kontinuerligt kan se hur det går i skolan. Eftersom sko-
lan succesivt lämnar Dexter (som den tidigare plattformen 
hette) för Infomentor kommer vissa befintliga funktioner för-
ändras, till exempel innebär det en smidigare frånvarurap-
portering som kommer kunna göras med ett klick via datorn 
eller telefon.

Under hösten kommer samtliga lärare att utbildas i systemet 
och börja lägga in information. I början av 2018 kommer 
det att presenteras för föräldrar och elever. 

Lyckan är att gå från lång 
arbetslöshet till arbete
Sölvesborg har sedan våren 2016 ett nytt spännande 
projekt igång som kallas Extratjänster. Det är anställ-
ningar som görs utöver de ordinarie tjänster som finns 
i kommunen. Tjänsterna vänder sig till personer som 
under en längre tid stått långt från arbetsmarknaden.  
Anställningstiden är på minst ett år. 

 
Samarbete är grejen 
Extratjänster är ett samarbete mellan kommunen och 
Arbetsförmedlingen. Den som är anställd på en  
extratjänst utför arbete som vanligtvis inte utförs av  
ordinarie personal eller gör arbetsuppgifter som inte 
hinns med på det sätt som önskas. Det kan till exem-
pel vara att tvätta vägskyltar, sanera klotter, städa längs 
vägrenen,  
hjälpa till vid kommunens publika arrangemang eller att 
läsa för personer som bor på särskilt boende. Tjänsterna 
är heltidstjänster och idag är det runt 30 personer i   
Sölvesborgs kommun som har fått anställning.

Vinsterna är många                                                                                                      
Mariuz Militaru och Ronnie Ludvigsson som fått anställ-
ning är överrens om vad de gillar med jobbet. ”Det bästa 
är att ha en fast inkomst och att slippa sitta hemma”.

Arve Stensaune jobbar som verksamhetsledare på  
Arbetsmarknadsenheten och är en av handledarna 
i projektet. Han menar att vinsterna är många och  
berättar. - Att bli självförsörjande gör en stor skillnad.  
Detta i samband med att få känna känslan av att vara be-
hövd stärker självförtroendet för många. 

Sen är det självklart en stor fördel med att få en färsk refe-
rens i sitt CV, framförallt när man söker nytt jobb i fram-
tiden. Jag tycker att de personer som är anställda hos oss 
tar ett stort ansvar för sitt arbete och det märks att de trivs 
med arbetsuppgifterna och att få lära känna nya männ-
iskor. Det är härligt att se, avslutar Arve.

På bild: Mariuz Militaru, Ronnie Ludvigsson, Abraham Tekeste  
Mhd Aubi Jallad och verksamhetsledare Arve Stensaune.
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Mars-september 2017 startade 

nya företag i Sölvesborgs kommun.
                           Källa: UC-Select 

Prenumerera på våra 
utskick

Näringslivskontoret gör ett digitalt 

nyhetsbrev som främst riktar sig 

till företagare som är verksamma 

i Sölvesborgs kommun eller i 

närliggande områden. Om du 

prenumererar på vårt nyhetsbrev 

kommer du också att få inbjudningar 

till våra näringslivsluncher för 

företagare till din e-post. 

 

Börja prenumerera:  

solvesborg.se/naringslivsnytt

Kontakta oss på 
Näringslivskontoret

Näringslivskontoret arbetar för ett 

positivt företagsklimat i Sölvesborg, 

för att nyinvesteringar ska ske och att 

företag ska etablera sig här. Förutom 

övergripande näringslivsutveckling 

har vi särskilt fokus på landsbygd och 

handel. 

 

Besök: Sölvesborgs Stadshus våning 1, 

Repslagaregatan 1, 294 80 Sölvesborg 

E-post: naringslivskontoret@solvesborg.se 

Webbplats: solvesborg.se/naringsliv 

Facebook: sök på ”Näringslivskontoret 

Sölvesborg”, så hittar du oss!

Sölvesborgs handel 
ökar igen
 

Den lokala detaljhandeln i Sölvesborg 

går bättre än någonsin! Enligt nya 

siffror från HUI Research, Handelns 

Utredningsinstitut, har Sölvesborgs 

detaljhandel ökat med 38 miljoner (5 

procent) i omsättning under förra året. 

Det är femte året i rad som Sölvesborg 

ökar.

På den nyöppnade libanesiska restaurangen 
Habibi bistro kryddas maten med persilja, kar-
demumma, koriander och så en gnutta kärlek 
förstås. 
Anna Johansson, som är en av delägarna berättar: Idén till företa-
get växte fram när vår förening Soul of humanity var med under 
Sölvesborgslördagarna som Handelsföreningen anordnar. Det 
var då vi pratade med handelsutvecklare Ann-Louise Bolin, som 
berättade om vad näringslivskontoret kan hjälpa till med. Ann-
Louise hänvisade mig till Anette Ingemansson, som är kommu-
nens näringslivs- och landsbygdsutvecklare. Soul of humanity 
hade då vid ett par tillfällen levererat den typen av mat vi serve-
rar på restaurangen till slutna sällskap, och fått positiv feedback.

När vi kom i kontakt med Sölvesborgs kommuns näringslivskon-
tor så var min första tanke ”Varför har vi inte gått hit tidigare? Här 
finns ju människor som vill hjälpa oss!”

Habibi betyder ungefär ”min kära vän” på arabiska, och vi vill att 
man ska känna sig lika välkommen och sedd hos oss som en vän 
eller en del av familjen. Maten vi serverar är en genuin libanesisk-
syrisk husmanskost, och vår inredning är en mix av arabisk och 
skandinavisk stil. Råvarorna är svenska och lokala och ekologiska 
så långt det är möjligt.

Vi visste inte hur vårt koncept skulle tas emot av sölvesborgarna, 
men det har gått oerhört bra! Idag har vi fyra personer anställda 
och är tre delägare: det är jag, Suhail Shamie och Jörgen Granath. 

”Mitt tips till er som vill starta företag i Sölvesborg är 
att våga prova! Man behöver inte kunna allting på en 
gång och det finns stöttning att få, till exempel från 
näringslivskontoret.”

Succé för sommarjobb inom 
handel och service  
 
Sölvesborgs kommun har under flera år haft som-
marjobbsgaranti för ungdomar som är 17 och 18 
år och bor i kommunen. Sommarjobben har bland 
annat funnits inom vården och på parkavdelningen. 
I år provade vi någonting helt nytt, och utökade 
tillsammans med Handelsföreningen med jobb för 
ungdomarna inom handel och service. 

Det blev verkligen en succé, bättre än vad jag kunde före-
ställa mig, säger handelsutvecklare Ann-Louise Bolin.  
10 av 15 ungdomar som hade jobb i sommar har också 
fått någon form av fortsättning på sin anställning, i form 
av extra timmar eller kvälls- och helgjobb nu när sko-
lorna börjat igen. Vi hoppas kunna utveckla det här 
konceptet ytterligare under 2018!

Sommarjobbet på Elon ledde till helgjobb för Lucas Kallenberg

Ny näringslivschef
 Sölvesborgs kommun har fått 

en ny näringslivschef. Stefan 
Olofsson är 42 år och upp-
vuxen i Sölvesborg. Närmast 
kommer han från Delete, ett 

företag som utför industrisa-
nering och rivning för industri 

och byggbransch, där Stefan var 
platschef. 

— Jag sökte jobbet som näringslivschef eftersom jag ser det 
som en fantastisk möjlighet att vara med och påverka kommu-
nen jag bor i, säger Stefan. En annan stor fördel jag såg är alla 
möten med människor, och att få hjälpa dem att utvecklas. I 
Sölvesborg som helhet ser jag också en stor utvecklingspoten-
tial.  
 
Du når Stefan på telefonnummer 0456-81 61 22 eller e-post 
stefan.olofsson@solvesborg.se.

Går du i starta-eget-tankar?
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Mötesplatser är viktiga, 
vi behöver alla mer  
gemenskap!
Alla ska känna sig välkomna till Duvans mötesplats inne i cen-
trala Sölvesborg. Syftet med mötesplatsen är att mötas och 
uppleva gemenskap med varandra. Duvans mötesplats är öppet 
varje vardag och har en hel del fasta aktiviteter på schemat.  

Vi arbetar för ett varierat program och för att utveckla de 
fasta aktiviteterna efter önskemål och intresse hos våra 
medborgare, säger Christina. Ibland kanske man bara vill 
komma in och dricka en kopp kaffe och prata en stund.  
Det finns bl.a. studiecirklar, sittgympa, balansträning, bingo och 
bridge. Duvan erbjuder även underhållning av olika slag och det 
kombineras alltid med en god kopp kaffe och hembakat.

Under september månad startades allsjung upp och det 
blev uppskattat och gav mersmak för många. Välkända 
och igenkännande sånger sjöngs tillsammans med stöd 
av digitala texter. Att samlas kring något gemensamt 

och få känna delaktighet 
får oss alla att må bättre. 

På Listerlandet finns Svalans 
mötesplats som ligger i 
Mjällby. Vi arbetar för att 
utveckla innehållet och 
för att fylla på med mer 
underhållning och fasta 
aktiviteter, säger Christina. 
Under september månad 
hölls det vid ett par till-
fällen olika typer av un-

derhållning och det var väldigt uppskattat. Nu är pla-
nerna i full gång för att utveckla detta ännu mer.  Det 

FRAMTIDENS OMSORG  
I Sölvesborgs kommun har det under ett års tid arbetats 
med projektet Framtidens omsorg. Projektet innehåller 
olika delar varav ett område är att utveckla och skapa  
mötesplatser för kommunens äldre. 

 
– Det är viktigt med den sociala gemenskapen för att 
minska upplevd ensamhet, säger Christina Nordin social 
samordnare i projektet. 

finns många olika önskemål från våra besökare bland annat 
att det ska startas bingo och mer gemenskapsaktiviteter av 
olika slag. ALLSJUNG är redan inbokat på Svalan under no-
vember månad och det finns även en ambition att starta upp 

sittgympa som en fast 
aktivitet.

Jag har många kreativa 
samtal med föreningar/
organisationer, säger 
Christina och vi under-
söker möjligheter om 
att tillsammans starta 
upp aktiviteter på fler 
platser i Sölvesborg. 

På båda mötesplatserna kommer det framöver att ges möjlighet 
till att låna iPads och få hjälp och guidning i användandet 
utav dessa.   

I projektet Framtidens omsorg finns en del som rik-
tar sig mot frivillig verksamhet. Där efterfrågar vi fri-
villiga personer och organisationer som vill vara 
med och hjälpa till på olika sätt. Vi ser en stor vil-
ja och engagemang för att vilja vara med i detta. 
Att ge lite av sin tid kan ge så mycket tillbaka och när vi ska-
par mening för andra skapar vi också mening för oss själva.   

Du som vill vara med som frivillig eller organisationer/
föreningar som vill delta i utvecklingen av våra mötes-
platser, kontakta Christina Nordin på telefon: 0456-81 60 
38 eller via e-post: christina.nordin@solvesborg.se

Läs gärna mer om mötesplatsernas olika  
program och öppettider på vår hemsida  

www.solvesborg.se/motesplatser 

Är du en person som är 

intresserad av att ge lite av din 

tid, sätta guldkant på tillvaron 

och engagera dig som frivillig? 

Din insats som frivillig kommer 

att höja livskvalitén och hjälpa till 

med att förgylla tillvaron för den 

som är äldre och ensam.

8 FRAMTIDENS OMSORG
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Öppettider
MEDBORGARKONTORET
Medborgarkontoret är till för att ge service till dig som 
är medborgare, turist eller som på annat sätt vill komma 
i kontakt med Sölvesborgs kommun.
 
Öppettider:
måndag - torsdag:  kl. 08:00-17:00
fredag:  kl. 08.00-16.00 

ÅTERVINNINGSCENTRALEN I SÖLVE
På återvinningscentralen (miljöstationen) i Sölve är du 
välkommen att lämna sorterat återvinningsbart material 
från ditt hushåll.
 
Öppettider:
måndag:   kl. 12:00-18:00
tisdag:   kl. 08:00-16:00
onsdag:   kl. 12:00-18:00
torsdag:   kl. 08:00-16:00
lördag:   kl. 09:00-15:00

Det är stängt röda dagar och "aftnar" förutom valborgs-
mässoafton och trettondagsafton. Då det är öppet som 
vanligt.

BIBLIOTEKEN
Sölvesborgs bibliotek och lärcentrum
Öppettider:
måndag-torsdag:  kl. 10:00-19:00
fredag:   kl. 10:00-17:00
lördag:   kl. 10:00-13:00
 
Mjällby bibliotek
Öppettider:
tisdag:  kl. 14:00-19:00

Hälleviks bibliotek
måndag:   kl. 10:30-11:30, 12:00-17:00
onsdag:   kl. 14:00-19:00 
 
Norje barn- & skolbibliotek
Öppettider:
torsdag:  kl. 15:30-17:30

SKOFABRIKEN AKTIVITETSHUS
Aktivitetshuset är för dig som är mellan 13-19 år.
Öppettider:
Tisdag:   kl. 15:00-21:00 
Onsdag:   kl. 16:00-21:00 Fast aktivitet, se   
  program på solvesborg.se/ 
  fritidsgardar/program
Torsdag:   kl. 15:00-21:00
Fredag:   kl. 15:00-23:00 

FRITAN MJÄLLBY 
För dig som är mellan 13-19 år.
Öppettider: 
Tisdag:   kl. 15:00-21:00 
Onsdag:   kl. 16:00-21:00 Fast aktivitet, se  
  program på solvesborg.se/ 
  fritidsgardar/program
Torsdag:   kl. 15:00-21:00

Kommande år påbörjas stora satsningar 
på lekplatserna i kommunen. Vi smygstar-
tar i år och fortsätter 2018 med en större 
lekplats i Sölvesborg och en i Mjällby. 
Samtidigt kommer ett antal lekplatser att 
tas  bort.
De lekplatser som finns kvar ska erbjuda högre lekvärde 
för en bredare åldersgrupp. Varje lekplats ska så långt det 
är möjligt ha sin individuella särprägel. Förhoppningen 
är att barn och vuxna därigenom skall lockas att besöka 
olika lekplatser vid varje tillfälle. Platserna ska kunna 
fungera som mötesplats för medborgare i alla åldrar och 
de ska vara välskötta och inbjudande. Förutom lek ska 
man även kunna grilla och umgås på lekplatserna.

Förra sommaren gjordes en enkätundersökning som gav 
ca 400 svar. Järnvägsparken fick överlägset mest respons 
med 107 svar, men det har kommit in synpunkter på 
samtliga lekplatser.

Järnvägsparken

Just nu genomförs ett stort arbete i Järnvägsparken med att 
flytta en pumpstation, vilket öppnar för nya utvecklings-
möjligheter och kommande år renoveras delar av parken 
utifrån synpunkter inkomna under enkäten.

Staketetet ska förlängas vid Malbork plats så att hela par-
ken är inhägnad och grindar ska bytas ut. Den stora klät-
terställningen ska byggas om och får en enklare övergång 
mellan de två tornen. Vi sätter upp skyltar som undanber 
rökning. Tre nya träd planteras: en kärrek, en lind och 
en japansk magnolia. Gungställningen förlängs med två 
gungor till. Just nu tittar vi på olika nya lekredskap att 
sätta dit. Mer klättermöjligheter har önskats.

När den nya pumpstationen är klar kommer här även fin-
nas en offentlig toalett.

Vill du vara vårt bollplank?

Vi kommer skapa två referensgrupper med ca 5 pers/grupp 
som får tycka till och lämna synpunkter under arbetets 
gång. Är du en av dessa personer? Skriv ett mejl och berätta 
varför du vill vara med och skicka till sbf@solvesborg.se 
Skriv även om du är intresserad av gruppen för Mjällby 
eller Sölvesborg.

Lekplatser

Under hösten 
kommer delar av  

Individ- och familje- 
omsorgen (IFO) att 

flytta till nya fräscha lokaler 
i centrala Sölvesborg. Avdel-

ningen för barn och familj och viss 
del av den administrativa delen 
av IFO kommer framöver att sitta 
i kvarteret Norsen, det vill säga 
i lokalen ovanpå klädesbutiken 
Schack matt. 

I skrivande stund pågår en  
ombyggnad av lokalerna för att 
passa verksamheten, det planeras 
vara klart med inflyttning i början 
av november. 

– Det finns flera anledningar till 
flytten, bland annat så är vi trång-
bodda i befintliga lokaler i stads-
huset, säger Björn Peterson Indi-
vid- och familjeomsorgschef. Sen 
vill vi även ha en säker och trivsam  
arbetsplats för vår personal. 

De nya lokalerna blir en modern 
arbetsplats som tillgodoser både 
arbetsmiljö och säkerhet på ett bra 
sätt. 

Vad kan du få hjälp med hos 
oss?

Vårt arbete är inriktat på att ge 
stöd och hjälp till barn, ungdomar 
och föräldrar. Vi erbjuder bland  
annat råd och stöd och öppenvårds-
verksamhet. Denna service är helt 
avgiftsfri. Vi som arbetar har sekre-
tess, det vill säga förbud att lämna 
ut en uppgift. Förbudet gäller både 
muntliga och skriftliga uppgifter, in-
klusive utlämnandet av handlingar.

Vad gör en  
socialsekreterare?

På avdelningen barn och familj  
arbetar socialsekreterare inom den 
sociala barnavården samt familje-
hemssekreterare. 

Avdelningen utökas och just nu söker 
vi socialsekreterare som tillexempel 
barnhandläggare med riktning mot  
familjehemsplacerade barn samt 
för ensamkommande barn.  

En av de största utmaningarna vi har 
internt är att rekrytera socionomer, 
det är en utmaning som vi delar med  
andra kommuner i Sverige. Vi  
jobbar därför väldigt mycket med 
att vara en attraktiv arbetsgivare 
och däri ingår attraktiva lokaler och  
arbetsmiljö, en konkurrenskraf-
tig lön och kompetensutveckling.  
Att vara en attraktiv arbetsgivare är 
minst lika viktigt när det gäller att 
behålla den personal vi har idag.

Vill du läsa mer om IFO och barn 
och familjs arbete? Gå gärna in på 
kommunens hemsida under fliken 
omsorg och hjälp.

Vi flyttar,  
här kan du hitta oss!

Ta en titt på kommunens 

nya hemsida 

Den 23 oktober lanserades sölvesborg.se i en ny kostym. 
Hemsidan är nu modernare och bättre mobilanpassad.

Det du ser idag är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya 
hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad.  
Om du inte hittar det du söker på den nya sidan kan du fortfarande 
besöka vår gamla hemsida.

NYHET!
23 okt



POST

PORTO 

BETALT

Till 

Invånarna i Sölvesborgs kommun

KULTUR
KALAS
26 okt - 4 nov

2017

Upplev en hantverksmarknad 
med den genuina känslan!

anno 1840

Slottslängorna Sölvesborg
ulmarknad

Fredag 1 dec
kl. 15-19

Lördag 2 dec
kl. 11-17

Söndag 3 dec
kl. 11-16

Entré: 30kr

Information inför Val 2018
Kommunfullmäktige har lämnat förslag till 
Länsstyrelsen att inte ändra tidigare valdistrikts-
indelning i Sölvesborgs kommun. Vi kommer 
att ha ett visst behov av nyrekrytering av röst-
mottagare. Mer information om detta kommer 
du att kunna läsa på vår hemsida och facebook 
runt årsskiftet.

Har ni frågor kring vad det innebär att vara 
röstmottagare?

Maila till kommunkansliet på  
kommunkansli@solvesborg.se  
eller ring Johanna Lilja på 0456-81 61 21

i


