
Nyhetsbrev till företagen i Svalövs kommun

Maj 2020

Sommaren är på väg till Svalövs kommun!
Med sommaren på gång har Corona/Covid-19 en fortsatt stor påverkan på vårt näringsliv och det är oklart 
under hur lång tid det fortgår. Vi vill därför uppmärksamma att nya stöd och möjligheter för företagare 
tillkommer löpande och hoppas att tillgängliga insatser kan bidra till bättre förutsättningar för er företagare i 
en svår situation. Gå gärna in på vår hemsida för mer länkar och information som kan vara till nytta.  

Tänk, som vanligt i Svalövs kommun, med både hjärta och hjärna och fortsätt hjälpa varandra! 

Framtidscoachen till företagare - till följd av COVID-19
Kommunerna i Familjen Helsingborg har identifierat behovet av coachning till 
små och medelstora företag, med sikte på att de ska ta sig stärkta ur dagens 
situation. Det finns idag flera initiativ som hjälper företagen men detta tar sikte 
på affärsutveckling och företagarens personliga utveckling. Vi ser det som ett 
långsiktigt arbete för att stärka företagandet. För att säkerställa så många 
småföretags överlevnad som möjligt kommer vi i samarbete med främst 
Nyföretagarcentrum och Tillväxt Helsingborg att ge rådgivning och 
mentorskap... Läs mer här

Affärsutveckling, råd och stöd
Företagarna Syd erbjuder kostnadsfri affärsutveckling till dig som har din 
verksamhet i Skåne. Vi som svarar när du ringer är själva företagare och har 
lång erfarenhet av både driva företag och arbeta med rådgivning. Vi vänder 
oss till dig som behöver hjälp att utveckla ditt företag med anledning av 
rådande kris. 
Vi vet att många av Skånes företag har det riktigt svårt just nu - kanske driver 
du ett av dem.  Ekonomiska svårigheter kan komma snabbt och leda till stora 
problem för ditt företag... Läs mer här .  

Företagarna har på sin hemsida samlat nyttig och uppdaterat information med 
anledning av Corona/COVID-19. För att komma till hemsidan klicka här.   

Företagsakuten
Region Skåne erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris. 
Regeringen har presenterat stora insatser och paket för att mildra effekten 
för näringslivet. Många kommuner agerar också för att stödja företagen.   
Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att 
betala skatt, korttidspermittering, varsel mm? Det ska vara enkelt att hitta rätt 
hjälp, och till företagsakuten kan du vända dig med dina frågor. 
Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess  
Läs mer här.

http://www.svalov.se/naringsliv/viktig-foretagsinformation---coronaviruset.html
https://familjenhelsingborg.se/wp-content/uploads/2020/05/pressmeddelande-framtidscoach-for-foretag.pdf
https://www.foretagarna.se/nyheter/syd/2020/april/Affarsutveckling/
https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/corona--rad-och-stod-till-foretag/
https://utveckling.skane.se/tema/information-om-coronaviruset-for-foretagare/


Besöksnäringen och naturens tillgänglighet 
Coronapandemin har lett till att många söker sig ut i naturen. Söderåsens 
friluftsområden och nationalparken märker av en ökning av antalet besökare 
och Söderåsens verksamheter anpassar sina erbjudanden för att erbjuda en 
säker vistelse. Inom kort lanserar projektet Destination Söderåsen med stöd 
av samarbetskommunerna en digital marknadsföringsstrategi för att inspirera 
till dagsutflykter och övernattning med hänsyn till rådande situation. 
Tillsammans med näringen arbetar projektet och för att skapa förutsättningar 
för att Söderåsen ska bli ett ännu tydligare alternativ för svenskarnas 
semestrande i år och framöver. För mer information om Leaderprojektet 
Destination Söderåsen läs mer här. 

Röstånga Turistbyrå har öppnat för säsongen
Turistbyrån håller öppet under sommaren och följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer där vi bland annat ber våra besökare hålla avstånd samt 
visa hänsyn till både personal och varandra. 
Turistbyråns öppettider under säsongen hittar ni på vår hemsida.  

Naturen håller öppet dygnet runt - alla dagar! 

Varmt välkommen! 

Fortsatt bra värde i SKR: senaste servicemätning
Kommunens medelvärde ligger fortsatt högt med ett medelvärde på 71. I 
undersökningen definieras värden mellan 70-80 som högt och godkänt ligger i 
spannet 62-69.

- Jag är glad att vi återigen får ett bra övergripande resultat i undersökningen.
Särskilt glädjande är det att räddningstjänsten, som arbetat systematiskt med
sitt förbättringsarbete under ett antal år, landat på en stabil och fantastiskt
hög nivå, säger Joakim Nilsson, näringslivsansvarig i Svalövs kommun.

Enkäten innehåller 40 frågor och den skickas ut till företag som haft ett 
avslutat myndighetsärende med kommunen.... Läs mer här.

Digitalisera din handel!
Digital kurs i e-handel för dig som driver fysisk butik. 

Under den senaste tiden har allt fler e-handlare kompletterat sin e-handel med 
fysiska platser och butiker. E-handlarna har förstått vilket enormt värde ni 
som driver fysisk butik har och hur användbart det är för att kunna utveckla 
sin e-handel. 
Du som driver fysisk butik har redan alla pusselbitar och förutsättningar för 
att lyckas. Det ni nu behöver är att veta varför och hur. Det hjälper vi er 
med! För dig som driver fysisk butik i Skåne och Västervik är kursen 
helt kostnadsfritt tack vare Region Skåne, Helsingborgs stad och Västervik 
Kommun. Läs mer här om kursen.  

http://www.svalov.se/naringsliv/leader/destination-soderasen.html
http://www.svalov.se/uppleva--gora/turism/turistinformation.html
http://www.svalov.se/arkiv/nyheter-2020/2020-05-18-fortsatt-bra-varde-i-skrs-senaste-servicematning.html
https://ecommercepark.se/utbildning-kunskap/kurs-for-retail/
http://www.svalov.se/arkiv/nyheter-2020/2020-05-18-fortsatt-bra-varde-i-skrs-senaste-servicematning.html


Positiva nyheter under pågående pandemi
Dagligen får vi nyheter om Corona/COVID-19 och om dess negativa påverkan. 
Mitt i krisen händer det även att vi nås av positiva nyheter inom vår kommun 
och det vill vi gärna dela med oss av. En av dessa nyheter är det 
framgångsrika samarbetet mellan kommunens verksamhet NyKraft och 
Somaliska föreningen. Tillsammans sydde de skyddsrockar till kommunens 
äldreomsorg för att ligga ett steg före och undvika brister på skyddsmaterial.  

- Det känns mycket bra att kunna hjälpa kommunen och samhället. Sedan är
det också en bra träning som ger våra medlemmar i föreningen mer kunskap
om hur man syr. Kunskaper som förhoppningsvis hjälper dem att få jobb och
bli en del av samhället, säger Hamila Shariff Aden

Läs mer här. 

Kontakt
Joakim Nilsson, näringslivsansvarig | Tel: 0418-47 51 89| E-post: joakim.nilsson@svalov.se 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10 | Tel: 0418-47 50 00 (växel) | E-post: naringsliv@svalov.se 

Avregistrera dig från utskick med information till företag 

UngDrive 2020 - Det finns fortfarande platser kvar!
Sommaren börjar närma sig och därmed även sommarlov. Svalövs kommun 
erbjuder ungdomar som går i årskurs 9 och 1, 2 och 3 på gymnasiet 
möjligheten att ansöka om att driva ett eget sommarföretag genom konceptet 
UngDrive. Nytt för i år och med anledning av COVID-19 kommer årets 
UngDrive hålla sin fem-dagars kickoff digitalt. Ungdomarna kommer få 
inspiration, workshops och säljträning för att kunna starta upp en egen 
affärsidé och på så sätt tjäna pengar. De får ett startkapital för att starta upp 
sin idé och coaching av riktiga entreprenörer under hela sommaren!  

För ansökan och mer information se här.

För att läsa mer om den digitala kickoff-veckan se här.

http://www.svalov.se/arkiv/nyheter-2020/2020-04-17-lyckat-samarbete-syr-upp-skyddsrockar.html
https://ungdrive.se/academy/
https://ungdrive.se/covid-19/

