Nyhetsbrev till företag i Svalövs kommun
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Vi har ett resultat! Eller egentligen två.
Det politiska valet är över och rösterna är räknade men det är ännu inte helt klart vem som ska
styra i Svalövs kommun. I den rykande färska näringslivsrankningen från Svenskt Näringsliv
får vi ta del av hur företagen upplever företagsklimatet i Svalövs kommun.

Så här röstade kommunens invånare i
årets val

Svalövs resultat i Svenskt näringslivs
företagsrankning

Förra veckan avslutade Länsstyrelsen sin
granskning av rösterna från kommunvalet i
Svalövs kommun. Här kan du ta del av
röstresultatet och mandatfördelningen för de
olika partierna.

I går presenterades Svenskt Näringslivs rankning
när det gäller företagsklimatet i Sveriges 290
kommuner. I årets rankning tappar Svalövs
kommun 7 placeringar och hamnar nu på plats
179. Vi har givetvis önskemål om att få betydligt
högre placeringar framöver.
Årets resultat är dock lite ironiskt eftersom vi i år
fått högre betyg i enkätundersökningen av
kommunens företag än på många år.
De två senaste åren när vi klättrat har våra
omdömen varit lägre, men eftersom det är en
ranking kommuner emellan så kan en kommun
klättra även om omdömet inte förbättrats och
tvärtom. Det sammanfattande omdömet har ökat
de senaste två åren och i enkätsvaren har
kommunen fått det högsta sammanfattande
omdömet sedan 2006. Samma gäller även för
tjänstemännens attityder till företagande och
politikernas attityder till företagen.
Anledningar till att kommunen får bättre omdöme
är att vi har nya arbetssätt för att förbättra
kommunens företagsklimat. Vi har en
näringslivsstrategi som antogs i januari 2017, vi
genomförde förra året utbildningen Förenkla helt
enkelt och tittar på frågor som handlar om
myndighetshantering, kommunikation samt
upphandling och kompetensförsörjning. Detta
sammantaget innebär förhoppningsvis att vi
avancerar ytterligare kommande år och så att vi
framöver får ett riktigt bra företagsklimat i
Svalövs kommun. Vill du veta mer om rankingen
och Svalövs resultat, läs här

Vad händer nu?
 Den nyvalda
kommunfullmäktigeförsamlingen
kommer att ha sitt första sammanträde
tidigast den 15 oktober. Den kommer då
att välja sitt presidium, kommunstyrelse
med presidium och revision.
 Den sittande kommunstyrelsen kan sitta
som längst till den 31 oktober, varför
kommunfullmäktige bör välja en ny
kommunstyrelse senast detta datum. I
annat fall står kommunen utan styrelse.
 När nu mandaten fördelats mellan
partierna, pågår ett arbete med att skapa
partigrupper, för att få en majoritet i
kommunstyrelsen samt övriga nämnder.
 Den nya kommunstyrelsen träder i
funktion så snart den är vald. Den
kommer då att inom sig välja ett
arbetsutskott, och eventuellt ett
personalutskott.
 Övriga nämnder, styrelser och
representation i externa organ, väljs
preliminärt av kommunfullmäktige i
december månad

Nyhetsbrev 2.0
Vi har tidigare berättat om vårt nya
företagsregister. Nu är det på plats och framöver
kommer vi att utnyttja registrets möjligheter när
vi skickar ut vårt nyhetsbrev. Det innebär att
brevet får ett helt nytt utseende och en ny
avsändare: naringsliv@svalov.se

E-tjänster
Vi kommer inom kort att lansera vår nya
E-tjänstportal på Svalövs hemsida. Håll utkik!
Oavsett om du är privatperson eller företagare
kommer du att kunna hitta flera bra tjänster här.
Vi börjar med ett urval tjänster, och fyller sen på
löpande.

Destination Söderåsen

Förändrad miljötillsyn i torkans spår

Destination Söderåsen är nu igång efter att
kommunerna Svalöv, Bjuv, Klippan och Åstorp,
samt Söderåsens nationalpark i maj beviljades
medel från Leader Nordvästra Skåne med
Öresund.

Årets extrema torka har inneburit stora problem
för många jordbrukare. Söderåsens miljöförbund
har därför valt att göra vissa omprioriteringar i
tillsynen en tid framöver. Den löpande
miljötillsynen på jordbruksföretag kommer att
genomföras som planerat, men fokus kommer
att ligga på dialog och på att stötta jordbrukarna i
en svår situation snarare än på tillsyn av
exempelvis olika dokumentationskrav.
Läs mer här.

Save the date 5 november
Vi kommer att bjuda in den gröna näringen till ett
möte, där bland annat landshövdingen deltar.
När: 5 nov kl. 17.00
Var: Folkets Hus i Teckomatorp
Mer information kommer.
Den 1 oktober började Robert Patzelt som
projektledare. Han kommer senast från Klippans
kommun, men har varit verksam inom Familjen
Helsingborg och Tourism in Skåne under ett
flertal år som destinations- och affärsutvecklare,
och är väl insatt i Söderåsens förutsättningar.

Välkommen till Hbg Talks!
Den 17 oktober är det dags för årets upplaga av
Hbg Talks på Helsingborg Arena. Läs mer här.

Företagsbesök

Slutspurt på Röstånga turistinformation
Vi håller nu öppet i samband med helgerna till
och med den 21 oktober: fredag kl. 10-16,
lördag och söndag kl. 10-15.
Även på hösten händer det spännande saker.
Missa inte Smaker från Söderåsens matmarknad
den 7 oktober, på Skäralids Camping &
Vandrarhem.
Läs mer om höstens evenemang här.
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Företagsbesök på Vidinge Grönt.

