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Gemensamt avstamp i framtidens
och humanismens tecken

Svalövs kommun 
väljer krisappen 
Cocrisis
Svalövs kommun har valt plattformen Cocrisis 
som är framtagen av Coapps Communication 
AB för att digitalisera sin kriskommunikation 
och krishantering. Parterna har tecknat ett tre-
årsavtal med möjlighet för kommunens alla an-
ställda att använda applikationen.

Systemet är en plattform för kommunens verksamheter 
att internt kommunicera vid incidenter och vid krishan-
tering.

– Vid en allvarlig händelse, såsom exempelvis ström-
avbrott, skogsbrand, allvarlig händelse i skolmiljö och 
hot mot personal är det viktigt att snabbt nå ut med rätt
information till rätt personer, var de än befi nner sig. En
digitalisering av kommunens krishantering gör oss betyd-
ligt eff ektivare i krisens alla skeden, säger Niklas Schör-
ling, Beredskaps- och säkerhetssamordnare på Svalövs 
kommun.

Omvärlden förändras snabbt genom klimatförändrin-
gar, ökade hotbilder och motsättningar varvid kommu-
nen på många sätt behöver optimera sin krishantering. 
Stödet som Svalövs kommun nu valt för sin krishante-
ring är den krypterade applikationen Cocrisis, som på 
kort tid fått stor uppmärksamhet och används av fl era 
företag, kommuner, skolor och myndigheter. Plattformen 
nås enkelt via en app på en mobil enhet eller via en 
webbläsare på en dator.

– Cocrisis är en kundefterfrågad och skräddarsydd 
plattform framtagen av experter inom kommunikation, 
krisberedskap och säkerhet tillsammans med kunder-
na. Med plattformen kan Svalövs kommun enkelt samla 
hela sin incidenthantering på ett och samma ställe, sä-
ger Alexis Nicou, VD Coapps Communication. 

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel             Sista ansökningsdag
� Personlig assistent       2019-08-31
� Kock         2019-08-31
� Förskollärare till Torpets förskola      2019-08-31
   i Teckomatorp
� Skolsköterska på 60 % till       2019-08-31
   Svalöfs gymnasium
� Förskollärare till Ekdungens förskola     2019-09-01
� Enhetschef särskilt boende      2019-09-08
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Som ett avstamp inför det nya läsåret samlades
sektor utbildning i förra veckan för en gemen-
sam kick-off . Cirka 450 medarbetare deltog på
temadagen där humanism och framtidstro stod i
fokus. Temadagen genomfördes i Heleneborgs-
hallen i Svalöv och på programmet var det både
intressanta föreläsare och kortare kluriga akti-
viteter inbokade. 
Föreläsare för dagen var läkaren, professorn och författaren 
Stefan Einhorn samt framtidsanalytikern Troed Troedson. 
Einhorns föreläsning handlade om ”konsten att göra skill-
nad”. Hur lite man än kan bidraga med så kan det göra stor 
skillnad i slutändan. Troedsons föreläsning fokuserade på ett 
”skolväsende för framtiden”. Vilka är utmaningarna och hur 
ska man möta dessa.

Hans Dahlqvist, utbildningschef i Svalövs kommun, ser 
dagen som mycket viktig för verksamheterna inom sektor 
utbildning.

– Det är en väldigt viktig dag för oss att kunna samlas. Det 
är sällan vi får möjlighet att träff as över våra olika verksam-
hetsgränser. Därför är detta en viktig del för att skapa ge-
menskap, en gemensam inriktning, att vi känner att vi är en 
del av ett större sammanhang och att vi är på väg åt samma 
håll inom Svalövs kommun samt att vi har tydliga mål och 
höga ambitioner, säger Hans Dahlqvist.

På eftermiddagen redogjorde Joakim Glaser, lektor i 
idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet, om forskningen som 
är kopplad till det vi kallar Svalövspulsen. Svalövspulsen är 
en 20 minuters pulshöjande aktivitet som alla elever i års-
kurs ett och sju genomför tre morgonpass i veckan. Passens 
syfte är att stimulera inlärnings-, koncentrations- och min-
nesförmågan.

Temadagen avslutades sedan med några kluriga uppgifter 
som medarbetarna skulle lösa samt fysisk aktivitet i form av 
”fl ossdans”.

Kim Hellström (SD), nybliven ordförande i bildningsnämn-
den, var också mycket nöjd med dagen och riktade ett stort 
tack till verksamheten.

– Stort tack för att vi inom politiken fi ck ta del av detta. Det 
var en stark upplevelse att få träff a all personal samlad på 
ett ställe. Att få se alla ansikten  hjälpte en att förstå hur stor 
sektor utbildning egentligen är och hur mycket personal som 
jobbar och gör sitt bästa för att våra barn och ungdomar ska 
rustas för vuxenlivet, med allt vad det innebär. Det var ock-
så mycket intressanta föreläsningar. Hoppas att personalen 
hittade bitar som de kan nyttja, och applicera i sitt dagliga 
arbete ute på skolorna, säger Kim Hellström.
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Företagsmässa i Heleneborgshallen!

Över 90 företag från olika branscher - Mattorg - Hoppborgar för de små!

Business to business
Fredag 27/9, kl. 10-16

Öppet för allmänheten
Lördag 28/9, kl. 10-17

Välkomna!

Svalövs kulturstipendium
Sök kulturstipendium!
Vill du förkovra dig eller utveckla dina talanger inom konst, 
musik, teater, konsthantverk eller något annat uttryck? Då 
ska du söka Svalövs kulturstipendium! Stipendiet är nu dub-
belt så stort som tidigare: 20.000 kr. Nytt för i år är också att 
du redovisar vad du har gjort för stipendiet.
Mer information här: www.svalov.se/kulturstipendium

Svalövs kulturpris
Nominera till Svalövs kulturpris!  
Vem har med berömvärda och värdefulla insatser berikat 
och stimulerat verksamhet på kulturens och folkbildningens 
områden? 
 Mer information här: www.svalov.se/kulturpris

Nu är det dags att nominera och ansöka

Sista dag
för ansökan
och förslag:
1 SEPT

Stefan Einhorn föreläste på temat ”konsten att göra skill-
nad”.

Troed Troedsons föreläsning handlade om utmaningar och 
lösningar för framtidens skola.

På temat ”Brainbreaks” försöker medarbetarna lösa kluriga 
uppgifter.


