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Snart är alla montrar bokade till Svalövsmässan
Endast ett tjugotal montrar finns kvar att boka nu. 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. Se kontaktuppgifter nedan.

Näringslivsråd i Svalövs kommun
Ett Näringslivsråd där företagare och politiker
samt tjänstemän från Svalövs kommun möts har
skapats.
Rådet är till för samråd och ömsesidigt
informationsutbyte mellan företrädare för företag
i Svalövs kommun och kommunens styrelse och
nämnder.
Syftet med rådet är att;




verka för att företagens frågor beaktas i
kommunstyrelsens verksamhetsplanering.
vara remissorgan i frågor som berör företag
och företagsklimat.
vara ett forum för informations- och
kunskapsspridning.

Tjänstemän och politiker från Svalövs kommun
ska i rådet informera om planer och förändringar
som berör företag och ta in synpunkter i så tidigt
skede att synpunkter och förslag kan påverka
frågan. På det viset ges företag genom rådet en
större delaktighet. Företagsrepresentanterna har
möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den
kommunala verksamheten genom att informera
om och ge förslag till lämpliga anpassningar av
arbetet för att skapa ett bra företagsklimat.
Representanter från Svalövs kommun i rådet
Kommunstyrelsens ordförande och vice
ordförande är rådets ordförande och vice
ordförande. Förutom de två delttar också
ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens
arbetsutskott, ordföranden för
samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och
räddningsnämnden och socialnämnden.
Kommunchef och näringslivs- och turismchef
ingår också i rådet.

Representanter från företagen
Totalt ska det finnas åtta företagarrepresentanter
i Näringslivsrådet. Under uppstartsfasen har 11
företagare deltagit men nu är det dags att välja ut
de företagsrepresentanterna ni företagare vill se i
rådet. Företagsrepresentanterna ska
representera kommunens geografiska område,
ett brett urval av de branscher som finns i
kommunen och även vara representativa
gällande kön, ålder och bakgrund.
Företagsrepresentanterna utses av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Företagarna
väljs för en period av två år i taget. Företagare
samt representanter från företag i Svalövs
kommun kan nominera företagare samt
representanter från företag i Svalövs kommun.
Företagsrepresentanterna beslutas sen av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vill du representera ditt företag i
Näringslivsrådet, eller har du någon företagare
som du vill nominera? Skicka din nominering till
Katarina Borgstrand.
Tel: 0418-47 53 20
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se
Ange varför du vill nominera dig själv eller den
företagare du valt. Ange också namnet på
företaget och vilken bransch det representerar.
Under våren kommer vi att informera om
möjligheterna att nominera på företagsfrukostar
och dialogmöten. Då kommer även någon av de
företagsrepresentanter som sitter med i
Näringslivsrådet idag berätta om hur man som
företagare kan påverka genom sitt engagemang i
rådet.

Nya företag i Svalövs kommun
Under 2016 startades det 70 nya företag i
Svalövs kommun. Året dessförinnan (2015)
startades 64 företag.

Ny medarbetare på näringsliv och turism

Inspirationsmöte starta eget

Varmt välkommen hälsar vi vår nya
näringslivsutvecklare som heter Joakim Nilsson.

Onsdag 22 mars håller Nyföretagarcentrum en
inspirationsträff för de som funderar på att starta
eget företag. Träffen hålls i kommunhuset,
Herrevadsgatan 10, Svalöv kl 18. Vet ni någon
som funderar på att starta eget får ni gärna tipsa
om träffen. Anmäl dig på: www.drivaeget.com

Vi påbörjar ett kompetensförsörjningsarbete för
företag med arbetskraftsbehov och människor i
behov av arbete.”Kompetensförsörjning i Svalöv”
finansieras av FINSAM under tre år och bygger
på samarbete mellan kommunen,
Arbetsförmedlingen m.fl. som kan bidra till en
bättre arbetsmarknad för både arbetsgivare och
arbetskraft i Svalöv.

Säker handel
I drygt två år har dialogforumet Säker handel
funnits. I detta forum ses representanter från
Svalövs kommun, polisen, Länsstyrelsen i
Skåne, Region Skåne och viktigast av allt – alla
dagligvaruhandlare i Svalövs kommun. Dialogen
startades efter en tid med mycket rån och inbrott
i butikerna. En av effekterna av Säker handel är
det mobila poliskontor i form av en husbil som
rullar runt i vår kommun. Säker handel
utvärderades nyligen och några av de positiva
effekter som lyftes under utvärderingen är att
handlarna upplever att relationen och närheten
till polisen och kommunen blivit bättre, att
handlarna idag samarbetar oavsett vilken kedja
– Ica, Coop och Netto - de tillhör.

Årets företagare i Svalövs kommun
Joakim (se bild) börjar den 6 mars och har
tidigare arbetat som bl.a. affärsutvecklare och
konsult och har bred erfarenhet av tidigare
tjänster, uppdrag och kontakter med
Arbetsförmedlingen, näringsliv, olika kommuner
samt utbildnings-, rekryterings- och bemanningsföretag. Mer om processen och Joakim (47-årig
norrbottnisk-skånsk tvåbarns-pappa med
förkärlek för arbetsmarknad och förbättringsarbete) får ni veta vid kommande
företagsfrukostar och personliga möten.

Kontaktuppgifter
Katarina Borgstrand, Näringslivs- och turismchef
Tel: 0418-47 53 20
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se
Besöksadress
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
E-post: naringsliv@svalov.se
www.svalov.se

Företagarna Landskrona utser varje år årets
Företagare i Svalöv tillsammans med Svalövs
kommun m.fl. Inom kort är det dags att nominera
det företag som du tycker ska bli Årets
företagare.

Företagsbesök
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!

