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Lilla kommunens styrka
Foto: Per Jahnke

En ny festival startar i sommar
Skånefestivalen bjuder på en bredd av skånsk
kultur; skånsk musik, mat och dryck
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Med hårt arbete har skolan i Staffanstorps
kommun lyckats bli en av de mest attraktiva
arbetsgivarna i vår region
4
Foto: Staffanstorps kommun

Vi jobbar med känsliga frågor
Socionomer har en utbildning som kan leda
6
till många intressanta karriärvägar

Esarps bygdelag vårdar gemenskapen
Bygdelaget jobbar även för bredband och en
7
trygg trafiksituation
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Ny policy för kommunala måltider
Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens
ordförande

Vid årsskiftet hade Staffanstorps kommun tagit emot
cirka 60 asylsökande personer,
vilket enligt uppgift från Sydsvenskan innebär att kommunen har lägst andel asylsökande av Sveriges alla kommuner.
Det finns personer som önskat
att mottagandet gått fortare,
men ännu har ingen av dessa
personer kunnat presentera
hållbara boendelösningar.
Bostadsbristen i kommunen
är påtaglig, liksom i regionen.
Boplats Syd, en gemensam kö
för bostäder i ett antal sydvästskånska kommuner, har
i skrivande stund 109 lediga
lägenheter samtidigt som kön
uppgår till 70 000 personer.
När riksdagen beslutade om
anvisningslagen gjorde den det
efter en närmast rekordsnabb
process. Lagstiftningen som
infördes i mars 2016 tog ingen
hänsyn till bostadssituationen.
Många kommuner har fått ett
nästan omöjligt, och ofrivilligt, uppdrag av staten. Många
har använt sig av tillfälliga boendelösningar, i vilka en stor
mängd asylsökande bor på en
och samma plats, till exempel
i modulbostäder. Jag tror inte
det främjar integrationen. Inte
heller anser jag mig ha fått
något mandat av väljarna i
valet 2014 att hastigt förändra
strukturen i det samhälle som
byggts upp av generationer av
Staffanstorpare före mig.
Kommunens ska självfallet
hjälpa dessa personer in i samhället, men samtidigt ligger
ansvaret slutligen på de enskilda att lära sig språket, skaffa
jobb och bli självförsörjande.

– Med den nya kostpolicyn höjer
vi statusen på maten i alla våra
verksamheter. Vi klargör att mat
ska vara en integrerad del i vår
pedagogiska verksamhet i förskolan och grundskolan, samt att
alla har rätt till bra, välsmakande
och näringsriktig kost.
En ny kostpolicy för Staffanstorps kommun antogs av kommunfullmäktige den 6 mars och
riktar sig till alla som på något
sätt hanterar eller tar del av
kommunens måltider.
Kostrådet som tagit fram dokumentet har bestått av representanter för samtliga politiska
partier i Staffanstorps kommun
och har letts av Björn Magnusson (L).
– Nu har vi en heltäckande
kostpolicy som ska hålla över
tid. Jag vill ge en eloge till alla
som varit med, alla har bidragit
på ett konstruktivt och bra sätt,
säger han.
I policyn fastställs mål, syfte,
riktlinjer, uppföljning, ansvar
och hållbar utveckling för måltider inom barnomsorg, skola,

fritidshem, öppen fritidsverksamhet, vård och omsorg och
caféverksamheter.
– Det har varit en spännande
resa med en kompetent grupp
där alla haft goda kunskaper
om livsmedel. Vi var långt från
eniga när vi började, men vi
har haft en trevlig process med
mycket dialog och genom att
plocka in olika experter hittade
vi en nivå där vi kunde enas om
en gemensam policy, säger Björn
Magnusson.
Lyfter kostens betydelse
En minimering av matsvinnet
har högt fokus i den nya kostpolicyn, liksom att inköpen
säsongsanpassas, att intaget av
grönsaker, baljväxter, frukt och
spannmål ska främjas, andelen
lokalt producerade livsmedel
ska ökas, enbart fisk från hållbara bestånd ska inköpas, en
strävan efter minskad andel kött
ska ske utan att äventyra näringsinnehållet samt utbudet av
vegetariska rätter ökas.
I kostpolicyn lyfts det fram

att måltidsmiljön ska vara
inbjudande, trivsam och hälsofrämjande samt bidra till en fin
helhetsupplevelse.
– Det är väldigt positivt och
viktigt att vi äntligen fått ett
styrdokument som lyfter upp
kostens betydelse och som gäller
samtliga verksamheter, inte bara
skolan utan alla som hanterar
livsmedel och mat inom vår
kommun, säger kostchef Kerstin
Storck, Staffanstorps kommun.
Kerstin Storck har varit den
enda tjänstemannen i gruppen:
– Det har varit många intressanta, bra och trevliga diskussioner,
säger hon. Tidigare har alla jobbat litet var och en för sig inom
sina olika verksamheter, utom
skolan som haft en egen kostpolicy. För mig är det viktigt att vi
följer livsmedelsverkets råd och
riktlinjer och att samma mål ska
gälla för alla verksamheter.
– Vi vill idag inte bara ha mat
som smakar bra, utan vi vill
ha måltider som gör att vi mår
bättre och som bidrar till att
höja vår livskvalitet.
Foto: Åsa Siller

Måltiderna är en viktig och central del i livet för alla, både barn, vuxna och äldre, och en viktig källa till glädje, hälsa och
social gemenskap, konstateras i Staffanstorps kommuns nya kostpolicy som antogs av kommunfullmäktige i mars.
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Jakten på Staffanstorps och Hjärups själ

Foto: Nyréns Arkitektkontor

– Vi har försökt ta reda på vad
som är själen och essensen i våra
tätorter. Vad är det vi inte får
tappa bort, som vi ska ha med
oss i utvecklingen mot framtiden,
säger plansamordnare Sofia Tjernström på Staffanstorps kommun.
Vad är det som gör Staffanstorp
till just Staffanstorp och Hjärup
till just Hjärup? En ort kan
analyseras på olika sätt. Byggnader och torg kan sättas under
luppen och detaljbeskrivas. Men
hur beskriver man den del av
ortens identitet som abstrakt
kan kallas ortens själ? Känslan,
de mjuka värdena som gör att vi
trivs och känner oss hemma.
Värna orternas identitet
För öka förståelsen och stoltheten och för att medborgarna ska
känna starkare tillhörighet och
förankring, men även som vägledning inför till exempel ombyggnad av det egna huset eller
kommunens detaljplaner, har
detaljerade kulturmiljöprogram
tagits fram för både Hjärup och
Staffanstorp.
Arbetet inleddes redan i samband med att översiktsplanen
Framtidens kommun togs 2009
och är ett uppdrag från politikerna i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
– De nya kulturmiljöprogrammen vägleder oss i arbetet inför
framtiden, säger miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Eric Tabich.

Betaniakyrkan är en karaktärsfull byggnad med drag från 1800-talets schweizerstil som omnämns i detalj i det nya kulturmiljöprogrammet.

– Det känns angeläget att veta
vad vi måste bevara. Det är
viktigt att värna om orternas
identitet och vi vill också gärna
ge medborgarna en fördjupad inblick i Staffanstorps och Hjärups
historia och uppmuntra våra
invånare till att förvalta våra
kulturhistoriska värden.
All bebyggelse är med
Kulturmiljöprogrammen behandlar såväl specifika som generella
kulturhistoriska värden i de båda
tätorterna och finns idag utlagda
på staffanstorp.se med register
över särskilt utpekade fastigheter i Hjärup och Staffanstorp, så
kallade sockerbitar och sockerkorn.
I programmens register kan invånarna snabbt hitta beskrivningar
och värderingar av sitt eget hus,
område eller liknande bebyggelse

från samma tid. Bland annat
villor, radhus, småhus och
gårdar är uppdelade i olika
tidsperioder och beskrivs med
historia, läge, struktur, arkitektur och andra kulturhistoriska
värden.
Kulturmiljöprogrammen pekar
ut skyddsvärda byggnader, till
exempel på Sockerbruksområdet, men även gatuhus och
gårdar från 1800-talet och villor och radhus från den stora
utbyggnaden på 1960- och
70-talen.
– Vi har anlitat byggnadsantikvarier som bedömt all bebyggelse i de båda tätorterna, som
har stora likheter, men också
skiljer sig något från varandra,
berättar Sofia Tjernström.
– 70-talens hus är återigen jättepopulära bland många barnfamiljer eftersom de har en

rad värden som nya hus saknar.
De kan mycket väl komma att
betraktas som både unika och
speciella inom en inte alltför
avlägsen framtid, säger Sofia
Tjernström.
Stöd för bygglov och planering
De många nya detaljkunskaperna blir en stor hjälp i kommunens framtida arbete med
översiktsplanering, detaljplanering och bygglov.
– Det är viktigt att kulturmiljöprogrammen ses som en hjälp
för bygglovsfrågor, tillägger
Sofia Tjernström. Lagkrav om
varsamhet och förvanskning
finns redan.
– Programmen blir ett stöd för
oss inom kommunen men är
också menade som en service till
husägarna som kan bilda sig en
egen uppfattning om vad som
bör bevaras, kan förändras, rivas eller byggas om, helt enkelt
kunskap, förståelse och inspiration att följa varsamhetskraven
och ändra i rätt anda.
Mer info
Vill du veta mer? Gå till staffanstorp.se och sök på ”kulturmiljöprogram” så hittar du
länkarna till de båda kulturmiljöprogrammen för Staffanstorp och Hjärup. Ett tips är att
inleda med att läsa slutsatserna
i de kortfattade sammandragen
allra sist i kompendierna innan
du bläddrar vidare.

Skånefestivalen – ny skånsk folkfest i sommar
En ny skånsk festival med ambition att ta ett helhetsgrepp på
den skånska kulturen ser dagens
ljus i Hjärup helgen före midsommar i år.
Den helskånska festivalen, Skånefestivalen, planeras att bli en folkfest som bjuder på en bredd av
skånsk kultur, inte minst genuin
skånsk musik, mat och dryck.
Bakom arrangemanget står
Staffanstorps kommun i samarbete med lokala aktörer, bland
annat Staffanstorps gästis, Jakri
AB, Uppåkra IF och festplats
blir torget i Jakriborg i Hjärup.
Både kända och okända skånska artister och konstellationer
medverkar.

Hittills klara är den skånske artisten Danne Stråhed & Dynamo
och det skånska niomannabandet
Tjo vad det viftar, som spelar
skånsk folkmusik i modern och
mycket svängig tappning. Skånska dansbandet Voize med stark
anknytning till kommunen medverkar och det gör även de lokala
storheterna Palle & Padan samt
Husbandet som leder allsång på
temat kända skånska klassiker
av Peps, Edvard Persson, Hasse
Andersson, med flera.
Folkfest och kulturfestival
– Skånefestivalen ska bli en
folkfest och kulturfestival som
för fram den breda genuina
skånska kulturen, vi ska lyfta

såväl dagens moderna skånska
kulturyttringar som gamla goa
skånska traditioner, säger projektledare Ivar Sjögren.
– Det blir skånsk musik av
allehanda slag, såväl populärmusik som folkmusik och som
förtäring helskånska specialiteter som äggakaga, sill, spettekaga, med mera.
Det blir även sillaskola med
Skånska Sillacademien som lär
ut sina recept för sillinläggning
lagom till midsommar och det
planeras för skånsk ölprovning
där publiken bjuds in att delta
och utse det godaste ölet under
ledning av dryckesprovaren
Simon Axell-Thoor.
Skånsk litteratur planeras få en

framskjuten plats med bokbord
och besök av skånska författare.
Även andra former av skånsk
kultur planeras att lyftas fram
och den skånska historien ska
levandegöras i samarbete med
kunniga aktörer på området,
inte minst Uppåkra arkeologiska center.
16 och 17 juni
Skånefestivalen hålls fredag
och lördag, 16-17 juni, och det
kommer att vara fri entré.
Etableringen av den nya Skånefestivalen betyder att den irländska festivalen avslutas efter fem
populära år, till förmån för en
ny folkfest med en bredare lokal
och regional förankring.
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Kungörelser
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde
som kommer att hållas i Sankt
Staffans församlingshem i
Staffanstorp, måndagen den
24 april 2017, kl. 18.
Vid sammanträdet kommer
bland annat årsredovisning
2016 för Staffanstorps kommun att behandlas.
Fullständig dagordning finns
på kommunens anslagstavla
och webbplats staffanstorp.se.
Handlingar till sammanträdet
kan hämtas på medborgarkontoret i rådhuset.
Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt
via webben på staffanstorp.se.
Yvonne Nilsson (C)
Ordförande

Ändrad dag för rullatorservice!
Dagen för rullatorservice på
Bykrogen i Hjärup är framflyttad ett dygn, från onsdagen
den 26 april till torsdagen den
27 april. Tiden kvarstår och är
kl.13.30-15.
Två fysioterapeuter från kommunen samt en serviceperson
kommer då att finnas på plats.
Rullatorservicen är kostnadsfri
och ingen föranmälan krävs.
– Detta är en service som Staffanstorps kommun bjuder på
en gång per år. Rullatorservicen brukar ges i Hjärup under
våren. I Staffanstorp arrangeras motsvarande dag för rul�latorservice i allmänhet under
Seniorveckan. Har du frågor
kring detta? Ring samordnare
Katarina Sandberg på Trivselpunkten, 046-25 12 99.

Attraktivare för nya lärare
– Vi har en rekryteringsutmaning inom lärarkåren som inte
är unik för oss utan som gäller
hela landet. Men vi har ett bra
geografiskt läge, det är lätt att
pendla hit och vi kan erbjuda
många karriärvägar.
Med hårt arbete har skolan i
Staffanstorps kommun lyckats
bli en av de mest attraktiva
arbetsgivarna i vår region och
helt nyligen hade Mellanvångsskolan hela 30 behöriga legitimerade sökande till en enda
lärartjänst.
– Vi har inte lika svårt att
rekrytera lärare som många
andra kommuner. Vi har ett
mycket positivt och utvecklande
arbetsklimat där lärarna arbetar för att eleverna ska nå bra
resultat och där lärarna har bra
karriärmöjligheter och konkurrenskraftiga löner, säger utbildningschef Stina Hansson och
utbildningsstrateg Anja Ritzau.
Lilla kommunens styrka
Öresundsregionen är en het region där många lockar och drar
i de mest kompetenta lärarna.
Staffanstorps kommun har
formulerat en övergripande
rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi för att både
rekrytera och behålla sina kompetenta lärare.
Introduktionsträffar, vikariefrukostar, professionsnätverk,
digitalisering och kollegialt
lärande är några av de metoder
skolledningen i Staffanstorps
kommun satsar på för att nyrekrytera, behålla och utveckla
sin lärarkår.
– Den lilla kommunens styrka
är att vi kan bjuda på ett personligare möte, säger Stina
Hansson och Anja Ritzau.

– Det är nära mellan kommunerna, lätt att byta skola. Men
med en bra kommunikation
försöker vi behållningsrekrytera
personalen genom att de som
vill prova något nytt kan byta
mellan två skolor inom kommunen, hellre än att lämna helt.
– Vi har en dialog med dem som
slutar och de som nyanställs
och vi kan konstatera att det
är samma orsaker till att lärare
slutar som att de börjar: högre
lön, utvecklingsmöjligheter,
nyfikenhet på ett förstelärarejobb eller så har de hört något
gott om chefen. Det är några av
anledningarna till ett byte.
Team och kollegialt lärande
– Vi rekryterar många bra lärare, inte bara duktiga lärare utan
rätt lärare. Det behövs olika
inriktningar för till exempel förskollärare, det kan vara musik
eller någon som är riktigt duktig
på barn i behov av särskilt stöd.
På varje förskola skapar vi team
med olika kompetenser kring
barnen.
Att vara lärare idag är inte ett
ensamarbete som förr i tiden.
Att lära av varandra, kollegialt
lärande i professionsnätverk,
står alltmer i fokus, med tid och
utrymme för utveckling både i
det egna arbetslaget och inom
enheten.
– Läraryrket är ett yrke i ständig utveckling. Man blir aldrig
färdigutbildad utan utvecklas
hela tiden genom nya utmaningar. Här drar vi nytta av varandras kompetenser och erfarenheter inom skolan och även på
fritidshemmen.
– Alla våra lärare träffas två
gånger per termin inom sina
ämnesområden och utbyter
erfarenheter inom olika områFoto: Staffanstorps kommun

den. Det kan exempelvis handla
om hur vi kan möta elever med
olika funktionshinder och öka
deras rätt till en likvärdig skola,
om elevinflytande eller om bedömning.
– Detta är ett arbetssätt vi vill
prioritera, kollegiala mötesplatser för ämnen där vi utgår från
beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
– Vi försöker även stimulera
dem som redan är anställda
genom att visa på olika möjligheter, såsom fortbildning. Just
nu har vi till exempel påbörjat
en specialpedagogsatsning som
kompetensutveckling för att
utöka kompetensen hos pedagogerna.
Introduktionsmöten, frukostar och sociala medier
Medveten introduktion av nyanställda och vikariefrukostar
är andra viktiga metoder.
– Att vårda våra nyanställda
lärare är superviktigt för att få
dem att känna sig välkomna
och vilja bli kvar. Att vårda våra
vikarier ökar vår attraktivitet
och kan inspirera våra lärarstuderande att vilja komma tillbaka till oss efter avslutad utbildning, säger Stina Hansson.
– Vi är jätteglada över att tre
skolor i vår kommun blivit övningsskolor för lärarstuderande,
vilket också kan ge positiv inverkan på framtida rekrytering
av nyutexaminerade lärare.
Även digitalisering är en viktig
metod i en tid när skolan behöver bli allt synligare på sociala
medier.
– Vi använder till exempel
Pedagog Staffanstorp på Facebook som en informationskanal för att visa det arbete som
bedrivs i våra klassrum. Uppåkraskolan använder Facebook
och Anneroskolan använder
Instagram (kontot heter Anneborggard) för att synliggöra de
fantastiska saker som händer
i våra elevers utbildning varje
dag, alla de många goda exempel vi har som vi är så stolta
över, säger Stina och Anja.

Ett utvecklande arbetsklimat, goda
karriärmöjligheter och bra löner samt
bra läge har gjort skolan i Staffanstorps kommun till en attraktiv arbetsgivare.

staffanstorp.se

Vi lär oss så mycket av varandra
– Vi är jätteglada att vi har träffats. Våra barn leker jättebra
med varandra, vi har så trevligt
tillsammans och umgänget blir
lättare och ännu roligare ju mer
svenska våra nya vänner lär sig.
Det är en helt vanlig söndag i
ett villaområde i Staffanstorps
kommun.
Två hjärupsfamiljer möts över
ett middagsbord och det märks
att de trivs tillsammans. Både
barn och vuxna är på gott
humör och pratar och skämtar
medan köttfärssåsen och spagettin serveras vid bordet.
Det är vänfamiljerna Sigvardsson-Hansson och Aldughaim
som äter söndagsmiddag ihop.
De gör det då och då, antingen
hos den ena eller den andra
familjen.
– De har en härlig humor och
deras barn är så positiva, säger
Kajsa och Kristian som själva
har barnen Skilla, sju år och
Sigge, fem år.
– Vi har en otvungen gemenskap samtidigt som vi lär oss
så mycket av varandra. Vi äter,
dricker kaffe, gör olika saker
och har jättetrevligt, någon
gång har vi spelat bowling.
– När vi besökte Khadija och
Mohamed i deras hem här i
Hjärup gjorde Khadija hennatatueringar på våra händer och
vi åt jättegod mat. Det är så
berikande och vi har skojigt
tillsammans.
Kajsa vänder sig till gästerna:
– Ni är så roliga, säger hon
spontant till dem.
– Vi är jätteglada att vi träffat
er, svarar Khadija och Mohamed. Vi känner stor glädje.
Farlig väg hit
De var den 15 november 2014
familjen tvingades lämna sitt
hem och familjens lilla affär för
naturmedicin. Allt de ägde hade
flygbombats i småsmulor.
För att rädda livet tvingades de
fly och ta den farligaste vägen
över Medelhavet. Från Syrien
via Turkiet och Algeriet till
Libyen, och därefter sammanträngda med 300 personer i en
liten otrygg båt över Medelhavet innan de nådde fast mark i
Italien där de anvisades Sverige
som mottagarland.
– Det var en mycket farlig resa,
mycket jobbig och mycket kall,
berättar niobarnspappan Mohamed Aldughaim allvarligt.

5

Sammanträden
April-juni 2017
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut
Kommunfullmäktige
24 april kl. 18
Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.
Barn- & utbildningsnämnden
25 april kl. 18
Kultur- & fritidsnämnden
25 april kl. 18

Det ger oss så mycket glädje och erfarenhet att få lära känna varandra, säger
vänfamiljerna Sigvardsson-Hansson och Aldughaim.

Första året tillbringades i Broby,
därefter en kort period i Gärsnäs
innan de kom till Hjärup förra
året med sina fyra yngsta barn.
Körkort och läxhjälp
Pappa Mohamed har precis
tagit svenskt körkort. De båda
familjerna skojar om att han
troligen var den enda bilskoleeleven som körde bil till körskolan eftersom hans syriska körkort gäller en kort period även i
nya hemlandet.
– Vi trivs jättebra, säger Yamen,
11 och Shahd, 9 år som båda
går på Hjärups skola. Vi får
läxhjälp i skolan och på fritiden
spelar vi dator.
Mulham, 14 år, går i sjunde
klass på Hjärupslundsskolan:
– Jag var litet orolig för språket
när jag skulle börja skolan i
Hjärup och jag är litet orolig för
om jag ska klara att komma in
på gymnasiet, säger han. Men
vi har bra lärare och jag har fått
goda vänner i skolan.
Han berättar att han har en
dröm:
– Jag skulle så gärna vilja kunna
vara i ett stall och lära mig rida,
säger han.

bra igen i vårt land, säger de
sorgset. Vi hoppas, men det blir
svårt.
– Viktigast är att barnen är
trygga, att de får växa upp i
trygghet, säger Mohamed och
Khadija.
– Vi vill tacka Sverige som tar
emot så många som flyr från
kriget och vi vill tacka Staffanstorps kommun som tagit emot
oss på ett så fint sätt och som
gjort att vi blivit vänner med
Kajsa och Kristian och deras
barn. Vi är mycket glada över att
få bo i Hjärup, de som bor här
är så snälla. Vi är så tacksamma.

”Vad kan du göra?”
Det är Staffanstorps kommun
som sammanfört de båda hjärupsfamiljerna i sitt vänpersons/vänfamiljsprojekt för nyanlända som anvisats Staffanstorp
som boendekommun.
Att vara vänfamilj är frivilligt och man avgör själv i vilka
former och hur ofta man vill
mötas. Syftet är att hjälpa till
för en bättre start, samhörighet,
möjlighet att träna svenska och
på samma gång berika vardagen för de kommunmedborgare
som ställer upp och vill göra en
insats.
Oro för dottern
– Vi rekommenderar gärna
Men allt är inte bra. En vuxen
fler att bli vänfamiljer. Det ger
dotter är kvar i Syrien och de
mycket glädje och erfarenheter
övriga stora barnen finns på
att få lära känna en familj med
Malta och i Norge.
en bakgrund så skild från vår,
– Vi oroar oss för dem som inte
är här, framför allt för vår dotter säger Kajsa och Kristian.
På staffanstorp.se kan du läsa
i Syrien.
mer!
Framtiden kan de inte sia om.
Allt hemma är sönderbombat.
– Det kan nog aldrig bli riktigt

Socialnämnden
26 april kl. 18
Tekniska nämnden
27 april kl. 18
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
3 maj kl. 18
Socialnämnden
17 maj kl. 18
Kommunstyrelsen
29 maj kl. 18
Barn- & utbildningsnämnden
30 maj kl. 18
Tekniska nämnden
1 juni kl. 18
Vill du vara med och påverka?
Är du mellan 13-20 år? Vill
du vara med och engagera
kommunens unga och påverka kommunpolitiska beslut?
Staffanstorps kommun gör
en nysatsning på kommunens
Ungdomsparlament!
Ungdomsparlamentet kan
driva konkreta frågor som
berör ungdomar och beslutar
om användandet av den egna
budgeten. Ungdomsparlamentet kan också vara en referensgrupp och remissinstans
för kommunens beslutsfattare. Parlamentet kommer ha
stöd av både kontaktpolitiker
och tjänstemän. Vi söker nu
unga som är intresserade av
att driva ungdomsfrågor i
kommunen. Vill du engagera
dig kan du anmäla ditt intresse nu! Skriv till oss och anmäl
dig här:
kulturofritid@staffanstorp.se
Välkommen!
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Elin, socionom: Vi jobbar med känsliga frågor
– Det känns bra att få hjälpa och
ibland händer det att vi får ett
genuint tack av en klient som
kanske säger att ”detta hade vi
inte klarat själva” eller ”detta
blev verkligen bra”.
Elin Persson är socionom och
utredare av barn och unga på
Staffanstorps kommun.
– Mitt jobb är spännande och
omväxlande, man vet aldrig vad
som kan hända under dagen,
säger hon.
– Vissa dagar har jag kanske
planerat att skriva journaler
eller arbeta med utredningar,
men så händer det något akut
och plötsligt är man mitt uppe i
något helt annat.
Att vara socionom inom kommunen innebär bland annat
att hjälpa och stödja de mest
utsatta i samhället, ett arbete
med både känsliga och jobbiga
uppgifter.
– Det är känsliga områden vi
jobbar med. Ibland måste vi ge
negativa besked till klienten. Vi
går ibland in i sådana delar av
livet som kan uppröra även den
snällaste ängel. Det är viktigt
för oss att vara förstående och
att samtidigt ha litet skinn på
näsan, säger Elin.
Elin kom till Staffanstorps kommun för drygt ett år sedan från
Malmö stad där hon arbetat
med ekonomiskt bistånd.
– Jag sökte mig hit delvis för att
detta är en mindre kommun.
Jag trivs bättre i mindre kommuner. Här sitter vi närmare
varandra vilket gör samarbetet
mellan handläggarna enklare.
– Här finns också ett färre antal
skolor. Vi har mycket skolkontakter under vissa utredningar
och träffar barn, lärare, rektor,

skolsköterska, specialpedagog –
alla som har kännedom om det
barn vi arbetar med.
Skiftande ärenden
Vardagarna är väldigt varierande och ärendena skiftar starkt i
karaktär.
– Jag jobbar med barn och ungdomar i alla åldrar, mellan noll
och tjugo år.
– Vi träffar föräldrar som är
glada över vårt stöd och föräldrar som inte alls vill ha vår
inblandning.
Ärendena öppnas i samband
med en anmälan eller en ansökan om stöd. Ibland kan det
vara förskolan eller skolan som
fångat upp något som oroar.
– Det kan vara många orsaker,
men det rör alltid barn eller
ungdomar som far illa av olika
skäl. Det kan vara ett barn som
inte får mat hemma, som säger
att mamma alltid sover, att
mamma eller pappa bråkar eller
dricker.
– Då måste vi göra en utredning
av situationen. Vi går in med
öppet sinne och kallar in familjen på en förhandsbedömning.

satsat på vår avdelning så att vi
ska kunna göra ett bra jobb och
samtidigt må bra och orka med.
– Arbetsbelastningen är OK, det
går upp och ner, men vi har en
närvarande chef, en förste socionom som finns till hands för
stöd och vi är många på plats.
– Vi har ett fint samarbete med
övriga socionomer som jag
alltid kan fråga när jag behöver,
här finns ingen prestige. Vi är en
stöttande grupp, vi finns här för
varandra och kan ventilera.
Elin konstaterar att det kan
vara ett tufft jobb och det gäller att inte ta dagens händelser
I kanske hälften av fallen får vi
”med sig hem”.
en bra förklaring, det kan ha
– Ibland har man haft ett extra
varit en enstaka stressig morgon, jobbigt samtal, eller fått veta
kanske har familjen redan hjälp något om ett barn som det är
av BUP eller annat stöd. Men
svårt att släppa. Då är det vikibland tas beslut att vi måste ta
tigt att man har en förstående
reda på mer och inleda utredning. sambo eller familj, det är inte
– Det kan vara konflikter med
alltid man är på topp när man
föräldrar som inte får sina barn
kommer hem, säger Elin.
att lyssna och ber oss om hjälp.
– Men jag var väl förberedd
Det kan vara föräldrar som
redan från början. Min far är
separerat och inte kan samarockså socionom, så jag visste
beta om barnen. Då kan de få
vad jobbet kan innebära; stora
komma till familjerätten och
möjligheter att hjälpa och en
exempelvis göra upp ett umdel jobbiga situationer. Men det
gängesschema tillsammans.
känns verkligen bra att kunna
– Sedan har vi även det vi kal�vara en hjälpande hand i samlar för normbrytande beteende
hället. Och ibland får vi ett
bland ungdomar, alltså exem”tack” och då känns det extra
pelvis kriminella handlingar och skönt.
drogmissbruk. Här blir polisen
inkopplad ibland och det erbjuds
Socionomprogrammet är en
även stöd och hjälp av vår öp3,5-årig utbildning som kan
leda till många intressanta
penvård på Fenix.
Inte ta med jobbet hem
Inom Elins område med barn
och unga arbetar sju utredare
plus en förste socionom som
är arbetsledare och ger ärendehandledning.
– Jag känner att socialnämnden

karriärvägar. I Staffanstorps
kommun arbetar socionomer som utredare av barn och
unga, av vuxna, med behandlingar,
ekonomiskt bistånd, budget- och
skuldrådgivning, med familjerätt,
familjehemsplaceringar, placerade
barn, som fältassistenter, på skolor
med mera.

Starta eget som sommarjobb
Är du intresserad av entreprenörskap och är 17-19 år? Tolv ungdomar i Staffanstorps kommun
får i sommar åter chansen att bli
sommarlovsentreprenörer och
starta och driva ett eget företag
under sommarlovet.
Bor du i Staffanstorps kommun,
är i gymnasieåldern och vill
testa en affärsidé är du välkommen att anmäla intresse.
– De som blir uttagna får under
en dryg veckas kickoff, utbild-

ning och hjälp att finslipa och
utveckla sina affärsidéer. De får
bland annat tips och kunskap
kring hur man gör en affärsplan, skatteregler och enkel
bokföring. Men de får även
lära sig kring marknadsföring
och möta kunder, berättar
Monica Smidelik som tillsammans med Annika Jalgén, vd på
BusinessPort, är handledare för
Sommarlovsentreprenörerna.
Efter kickoffen jobbar man med
sitt företag i minst två veckor.

– Den som är duktig och företagsam kan tjäna mer än de
2 000 kronor man får i startkapital, säger Monica Smidelik.
Ungdomarna har även chans att
ta del av 8 000 kronor i prispengar som delas ut i slutet av
sommaren. Priserna fördelas till
Årets sommarlovsentreprenör,
Bästa entreprenörsinsats och
Bästa marknadsföring.
Projektet drivs av Staffanstorps
kommun i samarbete med det
lokala näringslivet och sponsras

av Region Skåne, Sparbanken
Skåne samt Företagsgruppen.
Konceptet startades 1999 i Sollefteå och genomförs idag över
hela landet. Förra sommaren
fick 570 ungdomar från 52 orter, från Ystad till Övertorneå,
chansen att prova på att starta
eget som sommarjobb.
Ansökan ska vara inne senast
15 maj.
Läs mer på staffanstorp.se samt
businessport.se

staffanstorp.se
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Gemenskapen först för Esarps bygdelag
Stark gemenskap, fiber till hushållen och en 40-gräns genom
tätorten är dagens viktigaste
hjärtefrågor för 25-årsjubilerande Esarps bygdelag.
Föreningen har valt att kalla
sig bygdelag istället för byalag.
I bygden ingår utöver Esarp
även landsbygden med Kornheddinge, Mossheddinge, Lunnarpsvägen och delar av Kongsmarken.
– I själva Esarp bor ungefär 75
personer i 29 hushåll. Men vi
har cirka 400 brevlådor i hela
vår område, säger ordförande
Roland Larsson.
Bygdelaget bildades 1992 för
att ta hand om en fråga om
enskilda avlopp som engagerade
byborna.
– Vi bestämde oss för att göra
något tillsammans och det gick
jättebra, minns ordförande Roland Larsson.
Sedan dess har bygdelaget levt
ett aktivt liv och betytt väldigt
mycket för gemenskapen i byn.
– Vi har kaféer, pubkvällar, valborgsfirande, midsommarfester,
Bakkenresor, grisfester, brännbollsturneringar. I år planerar
vi eventuellt en gemensam resa
till Liseberg. Samvaron är det
viktigaste, säger den nyvalda
styrelsen.
Kämpar för 40 genom byn
När vi tittar in är årsmötet
precis avslutat. Men samtalet
fortsätter i möteslokalen och
framför allt är det vägfrågan
som diskuteras.
– Vi jobbar mycket med vägfrågorna. Vi lyckades för en del år
sedan få till en trottoar i byn.

medlemmar i bygdelaget för att
ta tag i frågan när väntetiden
upplevdes för lång.
– Vi vill ge en stor eloge till arbetsgruppen i Esarps fiber som
samarbetar med fiberföretaget
IP Only och jobbar över kommungränsen mot Lunds kommun. Förhoppningsvis har vi
fibern på plats inom ett år.

Esarps bygdelag jobbar främst för gemenskapen i byn men även för bredband
och en trygg trafiksituation. Här ser vi Björn Cederslätt, Roland Larsson, Gunilla Larsson, Tina Larsson, Gunilla Larsson samt den unga nyinflyttade familjen
Herold; Robin och Helena med dottern Holly.

Nu ska vägen mellan Genarp
och Esarp breddas. Vi tror att
det kommer att öka hastigheterna ytterligare genom byn.
– Här finns många barn, inflyttningen av småbarnsfamiljer
har ökat de senaste åren. Vägen
genom byn är smal och hårt trafikerad och den enda och smala
trottoaren löper inte genom hela
samhället.
– Vi är oroliga för säkerheten
för våra barn och kämpar för
sänkt hastighet genom byn.
Kommunen har hänvisat oss till
Vägverket och vi har varit på
möte med Vägverket tillsammans med Genarps bygdelag.
– Vi vill gärna att hastigheten
sänks till 40 samtidigt som det

skapas ett par vägbulor. Andra
orter har ju 40, varför inte vi?
De berättar att det gjordes en
trafikräkning i byn för 18 år sedan. Redan då passerade 2000
bilar i snitt per dygn genom
Esarp och den uppmätta genomsnittshastigheten var 54-55
km/tim, långsamma traktorer
inräknade. Allra mest alarmerande den gången var att den
snabbaste hastighet som uppmättes under mätningsveckan
var 122 km/tim.
Egen fiberdragning
Även bredbandet har skapat ett
stort engagemang i Esarp med
omnejd. En oberoende ekonomisk förening startades av

”För intelligent för ADHD”
Den 22 maj kl. 15 besöks Trivselpunkten i Staffanstorp av ”Hjärnkollambassadör” Hanna Hildeman som ska hålla en föreläsning
inom ämnet psykisk ohälsa.
Hanna ska berätta sin egen
historia om att inte tas på allvar
inom vården på grund av bakgrund med psykisk ohälsa.
– De sa att jag var för intelligent
för ADHD och när jag berättade om magsmärtor jag hade
avfärdades jag som inbillningssjuk, berättar hon.

Hanna Hildeman berättar
personligt och gripande om hur
en journal från psykvården kan
försvåra möjligheterna att få
rätt diagnos inom andra delar
av vården.
– När jag efter många år slutligen blev tagen på allvar och
utredd för mina magproblem
konstaterades att jag hade rektalprolaps. Sedan operationen
för tre år sedan har jag äntligen
fått uppleva hur det känns att
inte dagligen ha ont i magen,
jag har fått en helt annan livs-

Gemenskapen viktigaste
Men viktigast för bygdelaget är
ändå att vårda gemenskapen. En
gång i månaden är det till exempel fredagspub i Esarps skola.
– Det är ingen pub i ordets
vanliga bemärkelse, utan en
myskväll öppen för alla medlemmar där vi är noga med att
även barnfamiljerna är med. För
barnen finns det läsk, saft, godis
och något att äta. Vi träffas,
myser, spelar biljard och pingis
och pratar om allting mellan
himmel och jord.
– Vi har väldigt trevligt. Folk
flyttar ibland från Esarp i alla
tänkbara väderstreck, men
många fortsätter att vara medlemmar!
Esarp är en kulturellt rik
liten by i östra delen av
Staffanstorps kommun. I
Kulturforum Esarp i gamla Esarps
skola finns två fina små muséer
inrymda; Esarps skolmuseum och
Theodor Jönssons konstnärsmuseum. Varje påsk och allhelgonahelg
arrangeras här konstutställningar.
Platsens historiska anor är tydliga
med boplatser från stenåldern, en
gravhög från bronsåldern, en kyrka
från 1200-talet och de berömda
Sånahusen som byggdes som en liten
fristående hantverksby i slutet av
1800-talet.

Foto: Marcus Brunström

kvalitet, berättar hon. Hanna
Hildeman har erfarenhet av
ätstörningar och självskadebeteende, samt fick en ADHDdiagnos i vuxen ålder.
– Det var ingen som ville utreda
mig, de sa att jag var ”för intelligent”. Hade jag fått diagnosen tidigare hade min historia
kanske sett helt annorlunda ut,
säger Hanna.
”Hjärnkollambassadör” Hanna Hildeman till Trivselpunkten den 22 maj
kl 15.
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Evenemang
Kulturkalendern
April-juni 2017
Språkcafé/Language Café

Torsdagar kl. 16
At the Language Café we practice
speaking Swedish together. More info
at our website. Free of charge.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och
Rädda barnen.

Söndagsöppet i Kulturforum Esarp
Första söndagen i månaden kl. 13-16.
www.kulturforumesarp.se
Esarps skola.
Arr: Kulurforum Esarp Theodor Jönssons
stiftelse.

Våffelcafé
Tisdag 18/4 kl. 13.30
Även 2/5 samt 16/5. Kaffe och våfflor
à 15 kronor.
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr: Trivselpunkten.

Föreläsning: Lars Walldov
Tisdag 18/4 kl. 19
Om nyskrivna musikalen Jag blir nog
aldrig bjuden dit igen som gästspelas av
Malmö Opera på Hagalidsskolan 28/4.
Bibliotekets hörsal.
Arr: Staffanstorps teaterförening Malmö Opera
och ABF.

Senior i Hjärup

Onsdag 19/4 kl. 14
Musik med Gun & Gert Nordstrand.
Bykrogen Klöverlyckan, Hjärup.
Arr Trivselpunkten.

Filmklubben för vuxna
Onsdag 19/4 kl. 17
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun, Spf
Club 230 och PRO.

Musik: Domnivets orkester

Onsdag 19/4 kl. 19
Medlemshushåll gratis, övriga: 50 kr.
Hjärupslundsskolan.
Arr: Hjärups byalag.

Öppen scen

Torsdag 20 april kl. 17.30
Madeleine Liljegren, läkare och doktorand om demenssjukdom.
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Bingo
Torsdag 20 april kl. 13.30
Även 4/5, 18/5 samt 1/6.
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr:Trivselpunkten.

Novellworkshop: Marica Källner

Lördag 22 april kl. 11-13
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Föredrag: Trygghetsundersökning
Måndag 24/4 kl. 14
Patrik Runesson, Staffanstorps kommun, informerar.
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr: Staffanstorp Stanstorps Rotary.

Thomas Karlström: Jorden runt
på 17 instrument

Tisdag 25/4 kl. 14
Trivselpunkten, Pilegården.

Musik: Ivar Sjögren med vänner
Fredag 5/5 kl. 14
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr: Trivselpunkten.

Arr: Trivselpunkten.

Bokfika för vuxna

Onsdag 26 april kl. 10.30
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Vernissage: Gerd Göran, värmländsk kolorist

Onsdag 26 april kl. 18-20
Staffanstorps konsthall.
Arr: Kultur och fritid.

Utflykt: Hovdala slott
Fredag 5/5 kl. 9.30-16 (cirka)
Guidning av Erhnborgska våningen,
lunch på Slottsrestaurangen. Anmälan
senast 26/4, 0733-20 82 62.
Arr: Naturskyddsföreningen i Staffanstorp med
STF Sydvästra Skåne.

Trygghetspromenad
Måndag 8/5 kl. 17.30
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr: Trivselpunkten.

Författarkväll: Mikael Bergstrand
Onsdag 26 april kl. 19
Entré 70 kr. Biljettsläpp 8/4, bokning
046-25 12 65.
Staffanstorps bibliotek.

Hjärups park och grönytor

Måndag 8/5 kl. 19
Karl Andersson Staffanstorps kommun.
Hjärupslundssskolan.

Arr: Staffanstorps bibliotek.

Arr: Härups byalag.

Ekonomiska klubben: Aktiekafé
Torsdag 27/4 kl. 15
Även 11/5, 24/5
Trivselpunkten, Pilegården.

Dinos orkester: musikpicnic med
allsång

Arr. S Cederpil, Aktiespararna.

Vilda växter på tallriken
Torsdag 27 april kl. 19.15
Hjärups bibliotek.
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommuns och
Naturskyddsföreningen i Staffanstorp.

Musikal: Jag blir nog aldrig bjuden dit igen

Fredag 28/4 kl. 19
Malmö opera på turné. Medlem 200
kr, ungdom 50 kr, ej medlem 260 kr.
Bokning: tea.staf@hotmail.com.
Hagalidsskolan aula.
Arr: Staffanstorps Teaterförening med Kultur
& fritid.

Dubbelkonsert i konsthallen
Lördag 29/4 kl. 18
Martin Brandqvist kvartett, kl. 18.
Liliana Zavala trio, kl. 19. I pausen
säljs förfriskningar.
Medlem i Konsthallens vänner och
Staffanstorps Teaterförening 100 kr.
Icke medlem 150 kr.
Staffanstorps konsthall.
Arr: Kultur och fritid och Konsthallens vänner.

Drop-in-vigsel
Lördag 29/4 kl. 10-14
Brågarps kyrka.
Arr: S:t Staffans församling Svenska Kyrkan.

Valborgsfirande
Söndag 30/4
Hjärup: gamla idrottsplatsen Hjärup.
Staffanstorp: Gullåkra mosse.
Mer information kommer på staffanstorp.se.
Modevisning från Cassels
Onsdag 3/5 kl. 19
Medlemshushåll gratis, övriga 50 kr.
Hjärupslundsskolan.
Arr: Hjärups byalag.

Söndag 14 maj kl. 15
Dan och Eva Svensson. Medtag vad
ni vill äta. Teaterföreningen bjuder på
kaffe och liten kaka. Medlem 90 kr,
ungdom 50 kr, ej medlem 150 kr.
Staffanstorps biblioteks hörsal.
Arr: Staffanstorps Teaterförening.

ten är med och det blir en upplevelse
för alla sinnen! Entrè 25 kr (endast
barn behöver biljett), biljettsläpp 5/4,
bokning 046-25 12 65.
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Sagofen Isadora: Hej Trottoar!
(0-2 år)

Torsdag 20 april kl 9.30
I den här roliga teaterföreställningen
går vi på promenad. Entré 25 kr (endast barn behöver biljett), biljettsläpp
6/4, bokning 046-25 15 94.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Språklek (0-2 år)
Torsdag 18/5 kl. 9.30
Vi läser pekböcker, rimmar, ramsar
och sjunger tillsammans.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Månteatern: Vem? (3-6 år)
Lördag 29 april kl. 14
VEM? är en liten föreställning om
de stora känslorna. Entre 25:- (både
vuxna och barn behöver biljett), biljettsläpp 13/4, bokning 046-25 15 94.
Hjärupslundsskolans matsal.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och
Staffanstorps teaterförening.

Bellmanpicnic
Torsdag 18/5 kl. 18
Dags att packa picnickorgen och ge sig
ut mot hemligt mål! Ansvariga: G. Petterson 046-25 21 65 och L. Bruzaeus
0733-60 04 52. Samling på parkeringen vid Studio S i Staffanstorp.

Vi firar Star Wars-dagen
Torsdag 4 maj kl. 16-19
Kom gärna utklädd till någon av dina
favoriter. May the 4th be with you!
Hjärups bibliotek.

Arr: Staffanstorps Naturskyddsförening.

Teater Allena: Godnattstunden
(3-5 år)

Musik: Två gringos
Tisdag 30/5 kl. 14
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr: Trivselpunkten.

För barn
Sagostund (från 3 år)

Fredagar 3/2-5/5 kl. 9.30
Ingen sagostund på påsklovet.
Vi läser sagor i sagorummet.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Sagostund (från 3 år)
Torsdagar 19/1-4/5 kl. 10.15
Ingen sagostund på påsklovet.
Barnbibliotekarierna berättar sagor.
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Familjedag
Skärtorsdag 13 april kl. 10-14
Alla som kommer utklädda till påskkärring får en liten överraskning.
Påskpyssel, tävling, sagostund och fika.
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Karin Holmström: Hunden Rund
planterar (2-5 år)

Onsdag 19 april kl. 9.15 och 10.15
Hunden Rund, gitarren och klarinet-

Arr: Hjärups bibliotek.

Lördag 13 maj kl. 10.30
En föreställning fylld av teatermagi.
Entre: 25 kr (endast barn behöver
biljett). Biljettsläpp 29/4, bokning
046-25 15 94.
Hjärupslundsskolan matsal.
Arr: Staffanstorps Teaterförening i samarbete
med biblioteket i Hjärup.

Utställningar i Staffanstorps
konsthall
Öppettider: måndag till torsdag kl. 10-19,
fredag kl. 10-18 och lördag kl. 10-14.

Nils Bergendal & Valle Westesson:
Hög grumlighet noterades

15 mars-19 april
				
Gerd Göran: Värmländsk kolorist
26 april-24 maj
Fotoprojekt av elever i åk 8,
Staffanstorp: Mitt ögonblick

31 maj-15 juni

Staffanstorps egen samling: Lös
konst

21 juni-16 augusti

Fullständig information hittar
du på staffanstorp.se/kalender

