Nyhetsbrev till företagen i Svalövs kommun
februari / 2020

Ny utvecklingsavdelning och ny näringslivsansvarig.
Nu är alla pusselbitar på plats för kommunens utvecklingsavdelning som ersätter den tidigare utvecklingsoch kommunikationsenheten.
Den nya avdelningen sorterar under kommunledningskontoret och består av enheterna kommunikation, näringsliv och fritid. I
näringslivsenheten ingår även turismarbetet och Leaderprojektet Destination Söderåsen.
- Med utvecklingsavdelningen får vi en ännu bättre spets i frågor som rör näringsliv och strategiska arbetsmarknadsfrågor.
Dessutom frigörs resurser i det övergripande utvecklingsarbetet, säger kommunchef Stefan Larsson
Förändringen innebär att Katarina Borgstrand blir utvecklingschef och överlåter näringslivsansvaret och näringslivsfrågorna till
Joakim Nilsson. Joakim har arbetat i Svalövs kommun som näringslivsutvecklare i snart tre år och är ett välkänt namn och
ansikte bland företagen.

Företagsfrukost på Trolleholm
Stort tack till alla som deltog på företagsfrukosten onsdagen den 26:e
februari. Sammanlagt deltog 115 personer. Morgonens fokus låg främst på
Söderåsbanan och Visionen 2040. Anton Hyllstam och Ronny Andersson
från Trafikverket berättade om arbetet med Söderåsbanan som planeras vara
klart december 2021. Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef i Svalövs
kommun, berättade bland annat om parkerings- och bussytor i anslutning till
nya stationerna i Svalöv, Kågeröd samt Teckomatorp. Avslutningsvis
berättade Katarina Borgstrand om Svalövs kommuns nya Vision och vad den
innebär. Klicka här för mer information om Visionen. Mer information om
Trafikverkets arbete hittar ni här.

Näringslivsrådet 13 februari
Den 13:e februari, träffades Svalöv kommuns näringslivsråd för årets första
möte. Under näringslivsrådet gick man främst igenom processen med att
uppdatera näringslivsstrategin. Utöver detta lades fokus på Svalöv kommuns
nu antagna Vision och även på Svalövsmässan som tog plats under
september 2019.
Nästa näringslivsråd planeras till april 2020. För mer information om Svalöv
kommuns näringslivsråd läs mer här.

Stormöte Destination Söderåsen
Den 4:e februari höll Leaderprojektet Destination Söderåsen ett stormöte
tillsammans med näringen och föreningar inom destinationen. Vid mötet var
det dags att presentera vad projektet arbetat med hittills, vad vi fokuserar
på just nu, arbetet med varumärket och vad som händer inom den närmsta
framtiden. Det som också var viktigt att informera om är hur arbetet idag
påverkar hur vi jobbar vidare tillsammans efter projektets slut. I slutet av
mötet fick alla delta i en mindre workshop/”bikupa” där alla fick möjlighet att
diskutera, samla sina tankar, idéer m.m. Alla dessa inputs tar
projektledningen med sig i det framtida arbetet. Tack till er alla som deltog!

Save the date! Afterwork tillsammans med
Företagarna 22 april.
Välkommen på afterwork! Svalövs kommun bjuder tillsammans med
Företagarna in till en företagsafterwork den 22 april i Torshalls Bygdegård,
strax utanför Svalöv. Vi vill redan nu informera om datum och plats.
Inbjudan skickas ut inom kort!

Bredbandsutbyggnaden på landsbygden
Onsdagen den 12:e februari tog Svalövs kommun, IP-Only och NCC
symboliska spadtag för den fortsatta utbyggnaden av bredband på
landsbygden i kommunen. Det som IP-Only nu bygger ut med NCC som
entreprenör är den andra etappen av total tre. Läs mer här.

Ny samverkan för ökad trygghet samt nytt
medborgarlöfte
Överenskommelsen är Svalövs kommun och polisens gemensamma
åtgärdsplan för en ökad trygghet i kommunen för åren 2020 till 2022.
Dokumentet är framtaget av en arbetsgrupp, bestående av tjänstepersoner
från polismyndigheten och från kommunen.
- Med överenskommelsen känner jag att vi får en påverkansmöjlighet.
Kommunen ska leverera och polisen ska leverera en motprestation och syftet
är att utöka, fördjupa samt utveckla det preventiva samarbetet och därmed
också öka tryggheten för våra medborgare, säger Teddy Nilsson (SD),
kommunstyrelsen ordförande. Läs mer här

Frukostmöte 25 mars - Destination Söderåsen
Leaderprojektet Destination Söderåsen ser vikten av nätverk och möjligheten
att träffa andra företagare och föreningar runt om inom destinationen. Därför
bjuder vi nu in alla till ett frukostmöte på Tingvalla Systrarna Buffé. Vi vill ge er
möjligheten att mingla, nätverka men även marknadsföra ditt företag och
verksamhet. Utöver detta får ni även njuta av en trevlig frukostbuffé, få
lyssna på ett föredrag om arbetet kring Rönne å-projektet av miljöstrateg Tord
Andersson. För mer information och anmälan ser här.

Sommarjobb 2020
Är du född 2003 eller 2004 och bor i Svalövs kommun har du nu möjlighet att
söka sommarjobb inom någon av kommunens verksamheter.
Syftet är i huvudsak att ge skolungdomar en introduktion till arbetslivet. Men
det ger också kommunen en möjlighet att presentera sina verksamheter och
väcka ungdomarnas intresse för att i framtiden arbeta inom kommunal
verksamhet. Var, när och hur? Sommarjobben som erbjuds finns bland
annat inom områdena barnomsorg, äldreomsorg, park- och trädgårdsarbete,
föreningsverksamheter samt inom kost och städ. Enstaka diverse arbeten
inom andra områden kan förekomma. För att kunna söka dessa sommarjobb
måste du vara född 2003 eller 2004.
Sommararbetet omfattar två perioder:
Period 1: 15 juni - 6 juli
Period 2: 20 juli - 7 augusti
För mer information läs mer här.

Almi
Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans med Almi skapa
bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart
näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet. Fokus ligger på
digitalisering och vänder sig till dig som har ett litet till medelstort företag,
oavsett bransch, och som befinner dig utanför storstadsregionerna, och som
har någon form av digitala planer och en önskan att genomföra dessa. För
mer information läs här.
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