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Positiva vårvindar
Vårvindarna är äntligen här. Lagom till Valborg och vårens ankomst i form av lite finare och
varmare väder får vi resultatet av Sveriges kommuner och landstings servicemätning av
kommunernas myndighetshantering – Företagsklimat 2016.

Företagsklimat 2016

Förenkla Helt Enkelt

Detta resultat speglar vårens optimism. Svalövs
kommun har fått det totala omdömet 70, ett
omdöme som är bättre än vi tidigare haft.

Den 21 april startade utbildningen Förenkla Helt
Enkelt. Sveriges kommuner och landsting
arrangerar utbildningen som syftar till att stödja
kommuner i arbetet att förenkla för företag i
företagens kontakter, ärenden och
tillståndsfrågor som berör kommunen.

Det som bedöms i denna undersökning är hur de
företag som under 2016 haft ärenden som
hanterats inom den kommunala
myndighetsutövningen: brandskydd, bygglov,
miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll och
serveringstillstånd – upplever hanteringen.
Företagen får svara på frågor som handlar om hur
de upplever att informationen i samband med
ärendet varit och hur företagaren upplever att
tillgängligheten, bemötandet, kompetensen,
rättssäkerheten och effektiviteten varit i samband
med ärendet. Svalövs kommuns totala omdöme är
70. Det sammanlagda omdömet är resultatet av
fem myndigheters omdömen. Bäst är
räddningstjänsten som når hela vägen till
omdömet 85.

Vad tycker du som företagare är viktigast?
Näringslivsstrategin för Svalövs kommun sträcker
sig fram till 2022 och har ett antal
utvecklingsfrågor som vi ska arbeta med. Vi
behöver er hjälp med att prioritera vilka frågor vi
ska börja arbeta med och bjuder därför in till dialog
under våren 2017. Anmäl er till det mötet som
passar er bäst! Tre av sex möten är kvar.

Måndag 8 maj
Dialogmöte i Tågarp
Tid:
Plats:

Utbildningen har sex moment och vid det första
tillfället som var i Örkelljunga deltog 65
tjänstemän och politiker från Svalövs kommun.
Vi har hunnit genomföra en av fördjupningarna –
som handlar om information och kommunikation
den 27 april.
På tur står en fördjupning om Upphandling den
18 maj och en om myndighetsutövning den 19
maj.
Sen tar utbildningens moment en paus över
sommaren och fortsätter med en fördjupning
som handlar om skola och arbetsmarknad till
hösten. Utbildningen avslutas under senhösten
och då ska vi ha en handlingsplan färdig och
därefter börjar det riktiga arbetet med att
Förenkla. Enligt SKL så förbättras resultatet i de
kommuner som genomför utbildningen i snitt
med 15%. Min förhoppning är att vi ska lyckas
förbättra oss ytterligare.

18-20
Tågarps församlingshem

Måndag 15 maj
Dialogmöte i Kågeröd
Tid:
Plats:

18-20
Kågeröds församlingshem

Torsdag 18 maj
Dialogmöte i Röstånga
Tid:
Plats:

18-20
Röstånga turistinformation

Bilden är tagen på första tillfället under
utbildningen Förenkla helt enkelt den 21 april.

Boka monter på Svalövsmässan 2017

Företagsbesök

Endast 15 montrar finns kvar att boka nu. 65 är
redan bokade.

Under 2017 planerar vi att göra minst 30 företagsbesök. Hittills har vi hunnit med åtta företagsbesök. I april har vi träffat Hälsomagasinet
och Motorcenter i Svalöv AB. På dessa besök
åker vi ut till er företagare för att lära känna er
och er verksamhet och även för att kunna
diskutera de frågor som är viktiga för er.

Vill ditt företag synas på Svalövsmässan helgen
30 september och 1 oktober är det hög tid att
boka monter. Kontakta Näringsliv och turism för
information om vilka montrar som är lediga.
Skicka intresseanmälan till
katarina.borgstrand@svalov.se
magdalena.szalay@svalov.se

Sommarlovsentreprenörer
Ungdomar mellan 16-19 år har möjlighet att
prova på att vara egen företagare i sommar.
Känner du någon ungdom med smak för
entreprenörskap, tipsa om möjligheterna att testa
driva företag istället för att ta ett vanligt
sommarjobb. Mer information hittar du här.

Företagsfrukost
Onsdagen den 31 maj är det dags för nästa
företagsfrukost. Välkommen att mingla, inspireras
av andra företagare och föreläsning. Dagens
gäst, Per Löfberg berättar om sin innovation
Emerging Cooking Solutions. Hans resa har
kantats av stora utmaningar men till slut lett till
vinst i en stor SIDA-upphandling.
Anmäl er till katarina.borgstrand@svalov.se

Skåne Innovation Week
29 maj – 2 juni pågår Skåne Innovation Week.
Precis som tidigare år kommer hela Skåne att
fyllas med aktiviteter, innovationer och idéer om
skapandet av världens mest innovativa region.
Läs mer
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På bilderna ser ni besök hos Hälsomagasinet
och Motorcenter i Svalöv AB.

