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Hej företagare! 

Efter en lång sommar närmar vi oss nu den vackra hösten. 
 I vårt nyhetsbrev hoppas vi bjuda på matnyttig information från flera olika håll. Längre ned i nyhetsbrevet 
hittar du en länk till vår Facebook-sida där vi löpande lägger upp nyheter och information vi tror är av intresse 
för dig. Missa inte heller informationen om vår senaste rankning hos Svenskt näringsliv gällande 
företagsklimatet i Sveriges kommuner.  

Välkommen också att kontakta oss direkt med frågor, tankar, tips och önskemål! 

Svenskt näringsliv - företagsklimat
I Svenskt Näringslivs senaste ranking gällande företagsklimatet i Sveriges 290 
kommuner så avancerar Svalövs kommun i år hela 42 positioner. Sedan 2015 
har kommunen klättrat från position 227 till årets plats 135. Vill du veta mer om 
rankingen och Svalövs resultat, läs här. 

- Det är fantastiskt glädjande att vi tar ett så pass stort kliv i rankingen. Vi
tillhör just nu Skånes topp fem i kliv uppåt samtidigt som vi också noterar vår
bästa placering någonsin. Ja, då blir man oerhört stolt över det arbete som
görs. Det visar på att förvaltningen och näringslivsenheten gör rätt saker.
Men man får inte heller glömma att rankingar är färskvara och noterat sedan
tidigare är att rankingars svarsfrekvens och vår förändringsförmåga
påverkar resultatet stort, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens
ordförande.
Läs mer här.

Förändrad bolagsorganisering i Svalövs kommun 
föreslagen 
Med anledning av de frågeställningar som kan finnas för kommunens 
företagare i samband med förslag om förändrad bolagsorganisation har vi lagt 
en länk till förslaget från presskonferensen i maj 2020 som ni kan hitta här. 
Förslaget ligger med på agendan i kommunfullmäktige på måndag den 28:e 
september och ni hittar mer information på vår hemsida framöver. 

https://www.foretagsklimat.se/svalov
https://www.svalov.se/arkiv/nyheter-2020/2020-09-24-svalovs-kommun-avancerar-i-foretagsranking.html
https://www.svalov.se/arkiv/nyheter-2020/2020-05-15-forslag-pa-forandrad-bolagsorganisation.html


Information från Ekobrottsmyndigheten
Många företagare påverkas av Coronapandemin och tvingas avveckla eller 
sälja sitt företag. Den rådande situationen riskerar att utnyttjas av kriminella 
som behöver företag för att kunna begå ekonomisk brottslighet. Ska du 
avveckla eller sälja ditt företag bör du därför vara extra vaksam. Läs mer om 
varningssignaler i informationsbladet.

Nominera Svalövsambassadör 2020
Nu är det dags att nominera en person eller en förening som på olika sätt i 
eller utanför kommunen, lyfter fram Svalövs kommun på ett positivt sätt, 
sprider ett positivt budskap om Svalöv eller gjort en god gärning alternativt ett 
gott arbete. För att kunna utnämnas till Svalövsambassadör ska den 
nominerade vara boende eller verksam i kommunen under det aktuella året. 
Anställd i kommunen kan också utses. För mer information läs mer här. Vi 
behöver ditt förslag senast 31 oktober.

Spara energi!
Ta chansen att få hjälp med att se över hur du kan energieffektivisera! Nu 
erbjuds oberoende och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till företagare 
och organisationer. Rådgivningen kan ske via telefon, e-post, webb-möte eller 
besök. På www.ekrs.se finns mer information om Energi- och 
klimatrådgivningen och här hittar du även information om olika stöd för 
energieffektivisering.  
Välkommen även att kontakta Energi- och klimatrådgivare Ann-Kristine 
Nilsson, 0435–78 24 95, energiradgivning@smfo.se

Leaderprojekt Destination Söderåsen
Projektet Destination Söderåsen går in en spännande fas i höst där vi nu har 
nya digitala förutsättningar att bygga varumärket Söderåsen, lära av varandra 
och påbörja vår gemensamma utveckling. Lansering av en ny hemsida sker 
under hösten. Den kommer att ha nya funktioner och fungera som en 
marknadsföringsplattform för alla Söderåsens besöksnäringsföretag och 
influencerbesök. Även en innehållsrik bildbank kommer att lanseras i höst. 
Bildbanken kommer att vara tillgänglig för alla företag som deltar i Söderåsens 
digitala destinationsutbildning. I början av september kommer vi även gå ut 
med information och utbildning för att genomföra videomöten där vi kommer 
skapa intressegrupper och arbetsgrupper för ständiga förbättringar och 
utveckling. Gå in på länken nedan för att få mer information gällande projektet 
och tidigare nyhetsbrev:  Leaderprojektet Destination Söderåsen 

Inställda events hösten/vintern 2020 med anledning 
av Corona/Covid-19
Hösten och vinterns större företagsbesök, after works, och 
företagsfrukostar ställs tyvärr in på grund av rådande Coronapandemi.  
För er som önskar ett besök till ert företag, stöd eller hjälp vänligen kontakta 
oss på näringslivsenheten så försöker vi anordna ett Coronasäkrat besök 
eller videomöte. För kontaktuppgifter klicka här.  

https://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Foldrar/Till%20dig%20som%20t%c3%a4nker%20avveckla%20eller%20sa%cc%88lja%20ditt%20f%c3%b6retag%20-%20Ekobrottsmyndigheten%202020.pdf
https://www.svalov.se/arkiv/nyheter-2020/2020-09-21-dags-att-nominera-svalovsambassador-2020.html
https://www.ekrs.se/
mailto:energiradgivning@smfo.se
https://www.svalov.se/naringsliv/leader/destination-soderasen.html
https://www.svalov.se/naringsliv/kontakta-oss.html
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Foldrar/Till%20dig%20som%20t%c3%a4nker%20avveckla%20eller%20sa%cc%88lja%20ditt%20f%c3%b6retag%20-%20Ekobrottsmyndigheten%202020.pdf
https://www.svalov.se/naringsliv/leader/destination-soderasen.html


Få nya kunskaper i en digital värld
Stärk din karriär eller ditt företag i din egen takt, med flexibla och personliga 
kurser som är utformade för att bygga upp ditt självförtroende och hjälpa dig 
att lyckas online. Upptäck verktyg för att hjälpa ditt företag att lyckas online, 
förbättra dina intervjukunskaper och förbered dig för den karriär du vill ha. 
För mer information läs mer här.  

Följ oss på Facebook!
Utöver våra nyhetsbrev vill vi gärna hänvisa alla våra företagare till vår 
Facebook-sida där vi löpande delar nyttig information och nyheter. För att 
komma till vår Facebook-sida klicka här. Där kan vi tillsammans sprida 
informationen. 

Framtidscoach för företag
Familjen Helsingborg erbjuder kostnadsfri coachning för att ta sig igenom 
dagens situation och komma stärkt ut på andra sidan. Det handlar om 
traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom 
din affärsplan, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra ditt 
arbetssätt. Coachningen utgår från dina behov och fokuserar på följande 
område: ekonomi, affärsutveckling, marknadsföring, avtal och på dig som 
företagare. Här kan du läsa mer om coachningen och hur man går tillväga och 
även se en informationsvideo här. 

Kontakt
Joakim Nilsson, näringslivsansvarig | Tel: 0709-47 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 

https://learndigital.withgoogle.com/digitalakademin
https://www.facebook.com/svalovskommunnaringsliv
https://familjenhelsingborg.se/foretagare/framtidscoach-for-foretag/
https://www.youtube.com/watch?v=aWsZS0rXlPY&feature=youtu.be
mailto:katarina.borgstrand@svalov.se
mailto:naringsliv@svalov.se
mailto:business@updatesystem.se?subject=Avregistrera%20Sval%c3%b6v
https://learndigital.withgoogle.com/digitalakademin

