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Företagsklimat 2018

Den gångna månaden har resultatet av både Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) öppna jämförelser när det gäller företagsklimatet samt
Svenskt Näringslivs enkäter kommit. Svalövs kommun har fått det totala
omdömet 74, ett omdöme som är bättre än förra året. Det som bedöms i denna
undersökning är hur de företag som under 2018 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 74. Läs mer här.
Svenskt Näringsliv skickar i januari varje år ut enkäter till företag i hela
Sverige. I Svalövs kommun är det 200 företagare som får enkäten. Företagen
får sen svara på ett antal frågor som bland annat handlar om vad de tycker
om kommunens attityder till företagandet. Det sammanfattande omdömet har
ökat de senaste tre åren. Kommunen har även i många av delfrågorna
förbättrats något. I höst, den 24 september presenteras sen en ranking där
enkäten ligger till grund men där även olika slags statistik tas med. Lär mer
här.

Utlysning: Få externt stöd för robotsatsningar genom nya checkar.
Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller
robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp
att utveckla ert arbete med detta. Läs mer här.

UngDrive - starta eget i sommar!
Sommaren börjar närma sig och därmed även sommarlov. Svalövs kommun
erbjuder ungdomar som går i årskurs 9 och 1, 2 och 3 på gymnasiet
möjligheten att ansöka om att driva ett eget sommarföretag genom konceptet
UngDrive. Under en fem dagars kickoff får de inspiration, workshops och
säljträning för att kunna starta upp en egen affärsidé och på så sätt tjäna
pengar. De får ett startkapital för att starta upp sin idé och coaching av riktiga
entreprenörer under hela sommaren. Utöver detta kommer ungdomarna också
få lära känna många nya människor, utvecklas och framför allt ha riktigt roligt!
Läs mer här

Välkommen på företagsfrukost 5 juni
Dagens ämne Idrott, företag & samhällsnytta:
Armand Krajnc 4 x WBO World Champion. Utöver världsmästare i boxning
är Armand företagare och arbetar med socialt ansvarstagande. Han har
också vunnit SVT:s Mästarnas mästare och är aktuell med sin bok ‘Twelve
Rounds Träna som en mästare’. Förbered er på ett möte fyllt av livskvalitet,
spännande berättelser och Armands unika karisma som lämnar få
oberörda…
Cityidrott. Med stöd från ICA Stiftelsen har Cityidrott nu startat sin barn och
ungdoms verksamhet i Svalövs kommun. Cityidrott arbetar för att skapa en
aktiv och meningsfull fritid för barn och unga med aktiviteter efter skoltid,
varje dag och har redan ca 450 unga medlemmar i Svalöv!
För anmälan och mer info läs här

Söderåsdagen 2019

Välkomna att delta med ert företag eller förening på Söderåsdagen den 3 augusti
2019 Söderåsdagen erbjuder aktiviteter runt om Söderåsen i de fyra kommunerna
Åstorp, Klippan, Svalöv och Bjuv. Aktiviteter som är förknippade med natur, kultur,
mathantverk och utomhus aktiviteter. För mer information och anmälan gå in på
www.soderasdagen.se eller kontakta info@soderasdagen.se .
Läs mer här

Svalövsmässan

Svalövsmässan 2019 – boka din plats som utställare redan idag!
Det är dags att boka din monter inför Svalövsmässan 27-28 september. Nytt
för i år är att mässan håller öppet fredag-lördag, varav fredag är
företagsinriktat och lördag öppet för allmänheten. För mer information och
anmälan kontakta Gisela Christensson eller Eva Ogard.
Läs mer här

Företags After Work

I maj hade vi after work på Ring Knutstorp i samarbete med Företagarna
Landskrona, Bjuv och Öresund. Där fick vi lite information om hur Ring Knutstorp
startade och hur det drivs idag. Därefter kom två förare och berättade bland
annat om hur det är att köra på banorna. Intressant kväll och god mat som Lucy´s
serverade. Det var ca 45 personer på plats.

Företagsbesök

Svalövs kommun har nyligen varit ute på två nya företagsbesök: Scandiflex samt
hos Barfota Fotvård i Kågeröd.

Yrkes-SM

Yrkes-SM 2020 – Sveriges största och jobbigaste yrkesevenemang för ungdomar – arrangeras den 22-24 april på ett ca
25 000 kvm stort evenemangsområde vid Olympia Park i Helsingborg. Upp mot 30 000 besökare förväntas komma dit för
att inspireras av Sveriges yrkesskickligaste ungdomar. Cirka 50 yrken kommer att finnas på plats för att tävla och visa
upp sig. Omkring 250 tävlande ungdomar, som har kvalificerat sig via regionala deltävlingar runt om i Sverige, kommer att
tävla i olika yrken. För att se hur ert företag kan engagera sig läs mer här

Företagslots - kostnadsfri tjänst för våra företagare

Företagslotsen är en kostnadsfri tjänst med syftet att göra det enklare att
starta och driva företag i Svalövs kommun. Företagslotsens fokus är att
underlätta för och ge information till de företag som har komplexa frågor eller
berörs av flera myndigheter. I lotsen finns följande funktioner 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.
Har ni som företag behov i att komma i kontakt med företagslotsen är ni
välkomna att kontakta näringslivsutvecklare Joakim Nilsson eller
näringslivssekreterade Eva Ogard
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