Nyhetsbrev till företag i Svalövs kommun

December 2017

Ett företagsår är snart till ända!
Nu är året snart slut och på många håll är verksamheten intensiv innan julledigheten drar
igång. Vi hoppas att ni alla haft ett bra företagsår och att ni kan njuta av några (få) röda dagars
ledighet.

Förenkla – helt enkelt

Dags för företagets första anställning?

Som en del i arbetet med att förbättra
företagsklimatet har Svalövs kommun under året
deltagit i utbildningen ”Förenkla – helt enkelt”.
Konceptet handlar, som namnet avslöjar, om att
förenkla kontakten mellan kommun och företag
på så många plan som möjligt.

För företag (aktiebolag och handelsbolag) som
ska anställa sin första person har regeringen
godkänt ett utvidgat Växa-stöd som innebär
sänkt arbetsgivaravgift för den första
medarbetaren.
Läs mer här:

I slutet av november hölls den avslutande
utbildningsomgången och arbetet med att
sammanställa en handlingsplan för kommunens
fortsatta arbete pågår nu.

Hur kan vi utveckla Röstånga
turistinformation?

Genom dialogmöten och diskussioner mellan
lokala företagare, kommunanställda och
förtroendevalda samt med utgångspunkt från de
betyg som både Svenska Näringsliv och SKL har
gett näringslivsklimatet i Svalövs kommun, ska
kontakten förbättras genom ledord som ”det ska
vara lätt att göra rätt”, ”alla vägar in, är EN väg
in” och ”rätt från början”.
Målet är inte bara ett förbättrat företagsklimat
utan också ett tätare samarbete mellan företag
och kommun, företag och skola samt företag
emellan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav oss i början
av året uppdraget att undersöka hur lokalerna för
Röstånga turistinformation kan utvecklas.
Målet var en ökad användning av huset genom
fler besökare, aktiviteter och verksamheter samt
att se till att byggnaden används året runt istället
för att som idag stå tom under vinterhalvåret.
Under hösten har vi intervjuat en rad personer,
föreningar och företag som sedan tidigare har
visat intresse för att använda lokalerna. Utöver
dessa enskilda samtal har det också arrangerats
ett allmänt möte dit bybor, föreningar, företag
och andra intresserade deltagit.
Diskussionerna visade tydligt vilka inriktningar
som de flesta kunde tänka sig för huset. Att
behålla fokus på naturen och turisterna
genomsyrade samtliga förslag.
Arbetet med att sammanställa dessa tankar till
ett par konkreta förslag pågår och kommer att
presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott
under början av nästa år.

Bilden är tagen på första tillfället under
utbildningen Förenkla helt enkelt den 21 april.

Är du en landsbygdsföretagare? Det kan
finnas stöd att söka
Det finns möjlighet för både företag och
föreningar att söka olika stöd hos Länsstyrelsen?
Läs mer:

Stort tack till er som visat engagemang i frågan,
både genom de enskilda intervjuerna och på det
öppna mötet.

Företagsbesök
Totalt i år har vi hunnit med att besöka 22 företag
och träffa ytterligare 30 på dialogmöten. På
företagsbesöken åker vi ut till er företagare för att
lära känna er och er verksamhet och även de
frågor som är viktiga för er.

Innovationscheckar på 100 000 till små
och medelstora företag
Nu förmedlar IUC Syd, tillsammans med Almi,
innovationscheckar från Vinnova. Skicka in din
ansökan senast 12 januari 2018.
Checkarna ska stimulera innovation i småföretag
(3-249 anställda) som är etablerade på sin
marknad och som vill utveckla nya erbjudanden
riktade mot identifierade kundbehov. De kan
användas för att köpa extern hjälp från
forskningsinstitut, universitet, högskolor eller
privata konsulter.
Ansökan kan gälla Innovationscheckar eller IPcheckar. Läs mer:

Bemanning under helgerna
Utvecklings- och kommunikationsenheten finns
på plats under större delen av mellandagarna
och från 2 januari. Kontakta oss så hjälper vi dig!

På övre bilden ser ni när vi träffar Sparbanken Skåne och på
undre bilder besöker vi Björnekulla.

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!

Kontaktuppgifter
Katarina Borgstrand
Utvecklings- och näringslivschef
Tel: 0418-47 53 20
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se
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268 80 Svalöv
E-post: naringsliv@svalov.se
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God Jul och Gott Nytt år!
önskar
Katarina, Daniel, Kristina H, Kristina P,
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