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Förslag på ny näringslivsstrategi
Hoppas ni haft en riktigt bra sommar och att ni hunnit vila upp er inför höstens arbete. För vår
del har sommarens lugn varit välkommet efter vårens arbete med näringslivsstrategin och inför
höstens omställningar och nya arbetssätt som kommer av förslaget till ny Näringslivsstrategi.
Här kommer en kort sammanfattning av förslaget på Näringslivsstrategi som är ute på remiss
nu och förväntas tas upp för beslut i kommunfullmäktige under hösten.
Svalövs kommuns näringslivsstrategi föreslås sträcka sig från 2017 – 2022. Förslaget på målbilden är
att Svalövs kommun ska uppfattas som en attraktiv företagarkommun med ett blomstrande näringsliv
där det är gott att leva och verka.
Fem uppdrag föreslås:
Utveckla näringslivet i hela kommunen
Svalöv har sex tätorter och en levande landsbygd. Nya former av företagande och en utbyggnad av
infrastruktur såsom bredband och närservice gör det möjligt att bo och arbeta i hela kommunen. Det
bidrar även till en hållbar samhällsutveckling.
Sektorsövergripande samarbete
Ett gränsöverskridande samarbete mellan olika sektorer i kommunen säkerställer att målbilden kan
nås. Bakom varje företag finns en företagare och ofta även en familj. För att kunna integrera
näringslivsfrågorna i all kommunal verksamhet behövs ett nära dagligt samarbete och en samsyn
kring näringslivsfrågor.
En positiv attityd ska genomsyra kontakter med näringslivet
En ömsesidig förståelse för företagandes villkor och kommunens myndighetsansvar leder till en
positivare attityd mellan företagare och kommunföreträdare.
Nå betyget utmärkt på SKLs NKI-undersökning
En bra myndighetsutövning är av stor vikt för företagen. Ett sätt att mäta hur företagen upplever
myndighetsutövningen är via SKLs NKI undersökning. Att varje år minst nå betyget 70 visar på en bra
myndighetsutövning.
Klättra på Svenskt Näringslivs ranking
Ett sätt att mäta hur företagen upplever företagsklimatet i Svalövs kommun är Svenskt Näringslivs
ranking.
För att nå målbilden att Svalövs kommun är en attraktiv företagarkommun med ett blomstrande
näringsliv där det är gott att leva och verka har följande fokusområden tagits fram i dialog med
näringslivet i kommunen under våren 2016.
Dialog mellan företag och kommun – ökad förståelse för varandras villkor.
Myndighetsfrågor – myndighetshantering på rätt sätt.
Samhällsbyggnad – bygga ett hållbart samhälle som stimulerar företagandet.
Näringslivsinriktade utvecklingsfrågor – entreprenörskap och nyföretagande, kommunens
varumärke, besöksnäringen (näringslivsutveckling för turism), lokal handel, upphandling och trygghet.

Förslaget på strategi innebär en hel del
förändring i kommunens sätt att arbeta med
näringslivsfrågor. Nedan beskrivs några av
förändringarna.

Näringslivs och turismenheten flyttar in i
kommunhuset
Detta sker för att få hela kommunen - alla
tjänstemän och politiker som kommer i kontakt
med företag - att arbeta för att skapa ett bättre
företagsklimat.

E-tjänster införs under 2017
Förra veckan blev upphandlingen av e-tjänster
klar och arbetet med att bygga upp e-tjänsterna
kommer påbörjas direkt efter årsskiftet. Detta för
att öka tillgängligheten för företag vid ansökningar
som framöver går att göra när som helst via
webben.

Avtal med Nyföretagarcentrum klart
Nu finns det möjlighet för alla i Svalövs kommun
som funderar på att starta eget företag att få
rådgivning från Nyföretagarcentrum i Malmö,
Landskrona och Helsingborg. Vi arbetar att få fram
en lokal rådgivare som kan hålla rådgivning i
Svalöv. Första föreläsningen om att starta eget blir
den 28 september kl 18. Mer info kommer.

Eurorando – en stor vandringsfest i hela
Skåne
Den 10-17 september är det dags för Skåne att
välkomna vandrare till Europas största
internationella vandringsevenemang - Eurorando
Boka paket eller enstaka vandringar och vandra
tillsammans med entusiaster från hela Europa.
Läs mer på: www.eurorando2016.com

Sommarlovsentreprenörer
Av de totalt 10 ungdomarna som påbörjade i juni
var 6 på plats när avslutningen var den 8
augusti.
Läs mer om avslutning och prisutdelning här

Årets företagare 2015
Stort grattis till Muhammed Mheisen och
Billeberga Bildemontering som utsågs till årets
företagare och uppmärksammades på
företagsfrukosten 24 augusti.
Läs mer om årets företagare här

Förenkla helt enkelt
Svalövs kommun arbetar för att tillsammans med
ytterligare några kommuner kunna genomföra
SKLs utbildning ”Förenkla helt enkelt” 2017 för att
bli bättre på att arbeta med frågor som rör företag
och myndighetshantering.

Kontaktuppgifter

Från vänster Arne Nordqvist, Företagarna, Ina Zachhau,
Företagarna, Tjoffe Nilsson, Företagarna, Ingrid Nilsson,
Sparbanken Skåne, Muhammed Mheisen Billeberga
Bildemontering, Birgitta Jönsson, (S) Kommunalråd, Olof
Röstin (M), Kommunalråd och Fredrik Löfqvist, Kommunchef,

Katarina Borgstrand, Näringslivs- och turismchef
Tel: 0418-47 53 20
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se

Vill ni ha besök på ert företag?

Besöksadress
Svalegatan 4F
268 31 Svalöv
E-post: naringsliv@svalov.se

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!

www.svalov.se

Kontakta då Näringslivs och turismchef Katarina
Borgstrand.

