Informerar

Efterlyses:

Åtta lokala företagare som
vill bidra till ett bättre
näringslivsklimat i kommunen
– Genom vårt nystartade Näringslivsråd finns stora möjligheter att forma framtidens företagsklimat
tillsammans med kommunens politiker och tjänstemän, säger näringslivschef Katarina Borgstrand.
Tanken med Svalövs kommuns Näringslivsråd är att öppna
för diskussioner - företagare, politiker och tjänstemän emellan – för att med gemensamma krafter skapa framtidens näringslivsklimat.
– Genom Näringslivsrådet vill vi få in våra företagares synpunkter i ett så tidigt skede som möjligt för att de aktivt ska
kunna delta i vårt arbete. I rådet informerar vi också om planer och förändringar som berör företag i Svalövs kommun,
säger Katarina Borgstrand.
Vem tycker du ska företräda företagen i Näringslivsrådet?
Du kan nominera dig själv eller någon annan du tycker är

lämplig, vi behöver din nominering senast fredag 13 oktober. Totalt ska åtta företagsrepresentanter utses. Bland de
nominerade gör sedan kommunstyrelsens arbetsutskott ett
urval som ger en så stor bredd som möjligt ur perspektiven
geografi, bransch, kön, ålder och bakgrund. Företagsrepresentanterna väljs för två år i taget.
– Vi hoppas att det finns ett stort
intresse för detta och att många
vill vara med och påverka, säger
Katarina Borg-strand.
Mejla din nominering till:
katarina.borgstrand@svalov.se.
Glöm inte att motivera din nominering och ange vilken bransch
företagaren representerar.
Stort tack för nomineringshjälpen!

Dialogmöte

Nu skapar vi ett nytt
idrottspolitiskt program
Välkommen till dialogmöte gällande skapandet av
ett idrottspolitiskt program i Svalöv. Det var under
våren 2017 som bildningsnämnden i Svalövs kommun beslutade att ett Idrottspolitiskt program ska
tas fram, ett dokument som skall styra framtida
idrotts- och fritidssatsningar i kommunen.
Med anledning av detta bjuder Svalövs kommun därför in till
fem dialogmöten under oktober månad. Vi vill höra dina åsikter och tankar kring fritiden och idrotten i kommunen ur ett
5-10 års perspektiv. Exempelvis, hur bör vi prioritera? Hur vi
kan stötta och utveckla föreningslivet kommunövergripande?

Diskussionerna kommer sedan att sammanställas och ligga
till grund för vidare arbete med skapandet av ett Idrottspolitiskt program. Dina synpunkter och åsikter är viktiga och vi
hoppas att du har möjlighet att vara med på något av våra
dialogmöten, välj det möte som passar dig bäst.
Inbjudan riktas till alla idrotts- och motionsutövare i Svalövs
kommun. Vare sig du är: aktiv inom eller utanför föreningslivet, vardagsmotionär, ung, gammal, elitidrottare eller den
soffsittande idrottsintresserade
Varmt välkomna att vara med och forma framtidens fritid och idrott i vår kommun!
Niklas Fonskov, fritidschef

Möte 1: Kågeröd

Möte 4: Billeberga/Tågarp

Möte 2: Röstånga

Möte 5: Svalöv

När: torsdag 12/10, kl. 18-20
Var: Kågeröds församlingshem, Böketoftav. 4, Kågeröd
Anmälan: senast tisdag 10/10
När: tisdag 17/10, kl. 18-20
Var: Röstånga turistinformation, Nackarpsdalsv. 4,
Röstånga
Anmälan: senast tisdag 13/10

Möte 3: Teckomatorp

När: torsdag 19/10, kl. 18-20
Var: TSK:s klubbstuga, idrottsplatsen, Teckomatorp
Anmälan: senast tisdag 17/10

När: onsdag 25/10, kl. 18-20
Var: Billeberga församlingshem, Prästv. 3, Billeberga
Anmälan: senast tisdag 23/10
När: torsdag 26/10, kl. 18-20
Var: Kommunhuset, Svalöv. Herrevadsgatan 10, Svalöv
Anmälan: senast tisdag 24/10
Anmäl dig till: Margareta Persson
via mail:
margareta.persson@svalov.se

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Svalöv fortsätter
avancera i
företagsrankning

För andra året i rad klättrar Svalövs kommun
i Svenskt Näringslivs rankning när det gäller
företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I
årets rankning avancerar Svalövs kommun
ytterligare 18 placeringar och hamnar nu på
plats 172, vilket innebär att kommunen klättrar
55 placeringar på tvår år.
– Det är glädjande att vi klättrat ytterligare i årets ranking. Detta visar på att vi gör rätt satsningar och arbetar
på rätt sätt, säger Katarina Borgstrand, näringslivs- och
turismchef i Svalövs kommun.
Varje år sedan 2001 presenterar Svenskt Näringsliv en
rankning av företagsklimatet i Sveriges alla kommuner.
Syftet med jämförelsen är att visa var i vårt avlånga land
det är mest gynnsamt att starta och driva företag. I årets
undersökning tog alltså Svalöv ett skutt på hela 18 placeringar, från plats 190 i fjol till årets 172:e plats. Detta
är det bästa resultatet för kommunen sedan rankningen
startade.
Katarina Borgstrand är som sagt nöjd med den positiva
utvecklingen men ser också att kommunen har potential att avancera ytterligare i och med de satsningar som
görs inom kommunen.
– Vi är i början av vårt nya arbetssätt för att förbättra
kommunens företagsklimat. Vi har en ny näringslivstrategi, vi genomför utbildningen Förenkla helt enkelt och
tittar på frågor som handlar om myndighetshantering,
kommunikation samt upphandling och kompetensförsörjning. Detta sammantaget tror jag kommer att innebära att vi avancerar ytterligare kommande år.
Rankingen innehåller totalt 18 variabler som viktas olika tungt och i år baseras den på enkätsvar från 31 314
företag. Undersökningen baseras till två tredjedelar
på vad våra företagare svarat i enkäten och en tredjedel på statistik från Statistiska centralbyrån och kreditupplysningsföretaget UC.
De variabler som bland annat ökat mest i Svalöv är
”konkurrens från kommunen” och ”tillgång till kompetens”. Två delar där kommunen ökade mest förra året
har fortsatt öka även i år – nämligen ”Tjänstemäns attityd till företagande” och ”Kommunens service till företag”.
– Något som också är glädjande är att Svalövs kommun
i år även avancerat och fått högsta betyget någonsin i
SKL:s undersökning Insikt, säger Katarina,
I årets Insikts-undersökning fick Svalövs kommun omdömet 70, vilket motsvarar väl godkänd. 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 sitt ärende varit och hur företagaren upplever
att tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet
och effektivitet varit i samband med ärendet.
Svalövs kommuns totala omdöme är 70 och det sammanlagda omdömet är resultatet av fem myndigheters
omdömen. Bäst är räddningstjänsten som når hela vägen till omdömet 85.

Välkommen till Öppet Hus med höstmarknad
Lördagen den 7 oktober, klockan 10-14, bjuder
Svalöfs gymnasium in till Öppet Hus med höstmarknad.
Träffa personal och elever på alla våra program. Mycket att
uppleva och prova samt många utställare på plats. Framför
Svalöfs gymnasiums huvudbyggnad möts du av en härlig
Höstmarknad där du kan köpa närproducerade grönsaker,
blommor, delikatesser, presenter, goda korva, kryddor, kakor
och bröd samt mycket mer.

Du är också välkommen in i vår vackra huvudbyggnad
för att träffa elever och personal på alla våra program och
se våra olika aktiviteter. Det serveras god lunch i matsalen.
Våra verkstäder är öppna på Söderhus och glöm inte att
hälsa på elever och lärare på tävlingsteknikprogrammet på
Ring Knutstorp.
Vi arrangerar rundvisning bland våra kor, kalvar, får och
höns. Och missa inte att hälsa på hos alla våra smådjur i
stallarna och vår djurpark - där händer det mycket. Vår veterinärklinik är öppen och det finns också möjlighet att hälsa

på i hundens hus. På Felestad visar Jordbrukets-, transportoch anläggningsprogrammet sina fina maskiner. Allt ifrån
traktorer, grävmaskiner till lastbilar.
Det kommer att grillas korv och hamburgare till försäljning.
När: Lördagen den 7 oktober, kl. 10.00–14.00.
Var: Svalöfs gymnasium, Rönnebergsvägen 8, Svalöv samt
på Ring Knutstorp, motorbanan, box 112, Kågeröd.
Det blir en fantastisk dag med mycket upplevelser.
Hjärtligt välkommen!
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