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Vi har ett spännande och positivt 2021 framför oss, men pandemin fortsätter att överskugga mycket för många. Vi hoppas att 
solen och våren för med sig bättre tider - kom ihåg att stöd finns att få och kontakta oss gärna!  

Digitala träffar Svalövs kommun
På grund av pågående pandemi kan fysiska möten och event inte planeras in 
framöver. Vi kommer istället att genomföra digitala event med start under 
våren som ni kommer att få inbjudningar till. Pandemin medför tyvärr också att 
Svalövsmässan inte kommer att genomföras under 2021. Tidsplan och format 
för nästa mässa är beroende av pandemins utveckling framöver och vi 
återkommer så fort beslut kan tas i frågan. 

Företagsenkät skickas till dig inom kort
I våras skickade näringslivsenheten ut en enkät pga. Covid-19 för att få en 
bättre uppfattning hur företagen i vår kommun påverkats av pandemin. Vi 
skickar nu ut en ny enkät för att uppdatera oss om nuvarande situation och 
hur vi kan bidra på bästa sätt. Enkäten skickas separat inom några dagar och 
kommer att kompletteras med ett antal telefonintervjuer. Vi är tacksamma för 
alla svar vi kan få då syftet är att få en bredare bild av näringslivets situation 
för vårt fortsatta arbete. 

Destination Söderåsen bjuder in till digitala möten
Under våren bjuder LEADER-projektet Destination Söderåsen in till digitala 
månadsmöten. Inbjudan kommer att skickas ut via Destination Söderåsens 
nyhetsbrev. Mer information om LEADER-projektet hittar du här. Om du inte 
får nyhetsbreven kan du anmäla dig till projektledare fredrik.kocon@svalov.se 

Akademi Söderåsen erbjuder utbildningar
LEADER-projektet Destination Söderåsen släpper nu en första version av en 
digital utbildningsplattform för er med koppling till besöksnäringen, Akademi 
Söderåsen. Som medlem i Akademin får du tillgång till digitalt 
utbildningsmaterial och chans att knyta nya kontakter med andra företag inom 
besöksnäringen, läs mer här. 

https://www.svalov.se/naringsliv/leader/destination-soderasen.html
mailto:fredrik.kocon@svalov.se
http://akademisoderasen.com/


Framtidscoach för företag - kostnadsfri rådgivning
Om din verksamhet har utmaningar på grund av pågående pandemi eller 
andra behov kan du, som företagare i Svalövs kommun, få stöd och hjälp 
utifrån just dina behov. Det kan handla om exempelvis ekonomi, 
affärsutveckling, marknadsföring, avtal, stöd vid anställningar eller stöd för 
dig som företagare. Våra framtidscoacher är auktoriserade rådgivare med 
mångårig kompetens av affärsutveckling och företagsrådgivning och kan 
bidra med kunskap, kontakter och idéer - de är gärna ett bollplank för dig!  
Vi erbjuder nu även en digital plattform där du kan arbeta med ditt företag i din 
egen takt, få hjälp från en av framtidscoachens duktiga affärsrådgivare eller 
anmäla dig till något av våra online-program som hjälper dig att vidareutveckla 
din affärsidé och företag. Vi ser fram emot att höra av dig - läs mer och 
kontakta oss här! 

Bike Approved
Inom Familjen Helsingborg sker just nu en satsning för att lyfta hela 
nordvästra Skåne som cykeldestination. Fler och fler besökare efterfrågar 
”cykelvänliga boenden” och därför har nu Familjen Helsingborg tagit fram en 
certifiering för Bike Approved Accommodation. Denna certifiering innebär 
bland annat att det ska finnas tillgång till cykelförvaring, vatten, tvätt samt 
kontaktlistor för "cykelräddare" om oturen skulle vara framme. För mer 
information och vilka boenden inom Söderåsenkommunerna som hittills 
certifierats se här. 

Kompetensförsörjning i Svalövs kommun
Svalövs kommun jobbar framgångsrikt med sysselsättningsfrågor och 
kompetensförsörjning och hjälper gärna även ditt företag att hitta rätt 
arbetskraft. Genom samverkan med näringslivet har 139 individer tagit sig 
vidare från kommunens arbetsmarknadsenhet till studier och arbete sedan 
mars 2020, trots ett tufft arbetsmarknadsläge under senaste året. Många av 
dessa arbetar nu inom det privata näringslivet i Svalövs kommun.  
Om du har behov av arbetskraft är du välkommen att kontakta kommunens 
sysselsättningssamordnare Arnela Kadic på 0418-47 50 68 / 
arnela.kadic@svalov.se eller Joakim Nilsson, näringslivsansvarig på 0709-47 
51 89 / joakim.nilsson@svalov.se

DigIT Hub Missions - utlysning
Små till medelstora företag i södra Sverige med tankar på interna 
digitaliseringsprojekt kan ansöka till DigIT Hub. Utvalda organisationer får 
möjlighet att jobba med DigIT Hubs team, partners och 
digitaliseringsexperter under sex månader för att utveckla och förverkliga 
sina digitaliseringsidéer. Antagna deltagare ges tillgång till digital analys, 
kompetensutveckling, stödnätverk samt verktyg och tjänster värderat till 
200.000kr, läs mer och ansök före den 22:a mars här. 

https://framtidscoachen.familjenhelsingborg.se/#start
https://www.soderasen.com/bo/
mailto:arnela.kadic@svalov.se
mailto:%20joakim.nilsson@svalov.se
https://hgts.campaign-view.com/ua/SharedView?od=27218d28c96aa859ed247ffcc98b546f11185630859ca1fd0&cno=129de782d1687f&cd=1a2c9e65ef6fa4f7&m=0
https://framtidscoachen.familjenhelsingborg.se/#start
https://www.soderasen.com/bo/


CoSkill - nya insatser för nya tider
CoSkill är ett initiativ som erbjuder verktyg för företag och dess anställda för 
att arbeta strategiskt med kompetensutveckling och genomföra rätt 
utbildningar med fokus på digitala omställningar. Deltagande företag betalar 
med tid och inte pengar. CoSkill är finansierat av Europeiska Socialfonden och 
drivs av Region Skåne och Region Blekinge, du hittar mer information här. 

Upphandlingar inom Svalövs kommun
Kommunens inköpssamordnare samordnar aktuella upphandlingar och avtal 
och samarbetar med upphandlingsenheten i Lunds kommun. Håll er 
uppdaterade med aktuella upphandlingar här. 

Fortsatta livsmedelskontroller och miljötillsyn - 
Söderåsens Miljöförbund
Söderåsens miljöförbund fortsätter med planerade livsmedelskontroller och 
miljötillsyn under pandemin då dessa klassas som samhällsviktiga 
verksamheter. Pandemin och smittläget innebär dock att kontrollen anpassas 
så att den kan ske utan risk för smitta. Bland annat har livsmedelsavdelningen 
på Söderåsens miljöförbund valt att planera för och utföra en del av 
kontrollverksamheten på distans. Detta innebär att vissa verksamheter får 
kontroll via telefon, Teams eller genom att uppgifter och dokument begärs in 
för granskning. I de lägen fysiska kontroller behövs tar förbundets inspektörer 
i många fall kontakt innan besöket och kommer överens om hur besöket och 
kontrollen ska utföras. www.smfo.se 

Kontakt
Joakim Nilsson, näringslivsansvarig | Tel: 0709-47 51 89 | E-post: joakim.nilsson@svalov.se 
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