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Kommunen storsatsar på företagsklimatet!
Svalövs kommun satsar under 2017 på att förbättra företagsklimatet. Satsningen sker framför
allt genom en utbildning som stora delar av kommunen ska genomföra. Utbildningen
arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och heter Förenkla helt enkelt.
Utbildningen som tar ungefär sex månader att genomföra ska göras tillsammans med de
inlandskommuner som ingår i 6K (Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga).

Förenkla helt enkelt
Utbildningen riktar sig till alla i kommunen som
har kontakt med företag i sitt arbete eller i sitt
uppdrag, både tjänstemän och politiker.
Utbildningen syftar till att förbättra det lokala
företagsklimatet eftersom ett gott företagsklimat
underlättar för företag att starta och utvecklas.
Genomförandet av utbildningen Förenkla helt
enkelt sker i tre olika block.
Block 1, som är en förträff har redan varit. Här
får såväl politiska ledningen som
tjänstemannaledningen information om hur
utbildningen genomförs och vad som krävs av
ledarskapet för en bra utväxling av insatsen.
Block 2 är en stor utbildningsdag där kommunen
kommer att medverka med runt 50 deltagare, där
förtroendevalda, chefer och medarbetare som
företräder kommunen i möte med det lokala
näringslivet kommer att delta.
Block 3 är en utbildningsdag där kommunen
kommer att medverka med runt 50 deltagare. Vid
detta tillfälle ska kommunen presentera en
handlingsplan för hur arbetet ska ske framöver
för att förbättra företagsklimatet
Fördjupningar
Ett antal fördjupningar inom olika områden som
är viktiga för företagen och det lokala
företagsklimatet genomförs mellan block 2 och
block 3.
Fyra fördjupningar genomförs med olika stort
deltagande. Den första som handlar om
Effektiv förvaltning och service i
myndighetsutövningen är en fördjupning där
alla som arbetar med myndighetsutövning deltar.
Det blir många från Svalövs kommun som
kommer att vara med på denna fördjupning.

Den andra fördjupningen Dialog och offentlig
upphandling berör färre och enbart tre-fyra från
Svalöv kommer att medverka här.
Den tredje fördjupningen handlar om
Näringslivets kompetensförsörjning och den
berör de som arbetar med näringslivsfrågor,
arbetsmarknadsfrågor och utbildningsfrågor.
Den fjärde och sista fördjupningen som handlar
om Smartare kommunikation med näringsliv
och omvärld berör också den några få inom
kommunen.
För mer information om utbildningen läs här.

Näringslivsstrategi för Svalövs kommun
Den 30 september var sista dagen för att lämna
in synpunkter på näringslivsstrategin för de
aktörer som fått strategin på remiss. Totalt har
det kommit in fem svar. Nu sammanställer vi
remissvaren och gör en del ändringar i strategin
som därefter ska upp för beslut i
kommunfullmäktige senare i höst.

Turistbyrån har stängt för säsongen
Söndagen den 23 oktober stängde turistbyrån för
säsongen. Totalt har 11 729 besökare fått hjälp
och service på turistbyrån i Röstånga. Dessutom
har många fler varit i lokalerna och tittat på
säsongens olika utställningar. Drygt 35 000 har
varit inne i lokalerna denna säsong. Nästa år
öppnar turistbyrån till påsk.

Näringsliv och turism i nya lokaler
Under vecka 47 flyttar näringslivs- och
turismenheten in i kommunhuset och vår nya
besöksadress blir sedan Herrevadsgatan 10.
Viss information har redan flyttats och söker du
turisminformation i form av kartor och broschyrer
hänvisar vi redan i dag till kommunhuset.

Företagslots

Företagsbesök

Fredagen den 21 oktober hade en ny
företagslotsfunktion ett första möte. Tanken med
företagslotsen är att samla alla som i sitt arbete
möter företag som söker tillstånd för olika frågor
för att kunna ge information till de företag som har
komplexa frågor eller berörs av flera myndigheter.
Så ska du starta eller utveckla en verksamhet
som berör flera olika kommunala myndigheter?
Då erbjuder Svalövs kommun företagslots.

Under 2016 planerar vi att göra minst 30
företagsbesök. Hittills i år har vi hunnit med 26.
På dessa besök åker vi ut till er företagare för att
lära känna er och er verksamhet och även de
frågor som är viktiga för er.

Det är en kostnadsfri tjänst med syftet att göra det
enklare att starta och driva företag i Svalöv. I
dagsläget är lotsfunktionen i en uppbyggnadsfas
och vi provar oss fram men vi har fullt fokus på att
underlätta för er företag. I lotsen finns följande
funktioner med: från Svalövs kommun handläggare med ansvar för bygglovsfrågor, mark
och exploatering (frågor om markköp),
alkoholtillstånd, detaljplaner, räddningstjänsten.
Från Söderåsens miljöförbund, handläggare med
ansvar för miljö- och livsmedelsfrågor och från
NSVA, handläggare med ansvar för vatten och
avlopp.

Under oktober har vi träffat följande företag:
Kom och Landa
Storegård
Nygård
Munkabo
Vittskövle boställe
Konga gård

Har ni frågor om funktionen eller vill ta upp en
fråga i lotsen så kontakta Katarina Borgstrand.

Affärs och industrilokaler sökes
För att kunna hjälpa de som söker lokaler skapar
vi en lista med fastighetsägare, mäklare, företag
som har lokaler att hyra ut, kan förmedla lokaler
eller har en allmän god kännedom om respektive
ort och vad som finns eller skulle kunna finnas i
framtiden. Det gäller affärslokaler, kontorslokaler,
industrilokaler och lagerlokaler mfl.
Vill ni vara med på listan, kontakta Katarina
Borgstrand.

Kontaktuppgifter
Katarina Borgstrand, Näringslivs- och turismchef
Tel: 0418-47 53 20
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se
Besöksadress
Svalegatan 4F /snart Herrevadsgatan 10
268 31 Svalöv
E-post: naringsliv@svalov.se
www.svalov.se

På övre bilden ser ni när vi träffar lantbrukare från gårdarna
Storegård, Nygård, Munkabo, Vittskövle boställe och Konga
gård och på nedre bilden Kom och Landa.

Vill ni ha besök på ert företag? Har ni frågor, vill
ni ha hjälp, eller vill ni prata med någon på
kommunen, men vet inte vart ni ska vända er?
Kontakta oss på Näringsliv och turism!

