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Valår, mycket politik och full fart framåt!
Hoppas ni kunnat njuta av lite ledighet och att ni är laddade inför ett nytt år med nya
möjligheter. För vår del har vi haft en intensiv start med mycket politik och media samt en del
krishantering, men också planeringen för allt roligt som ska hända under året.

The Academy – nu i Svalöv!

Information om rådande politiskt läge

The Academy är kursen för dig som vill utveckla
en företagsidé och växa som entreprenör.

De flesta av er har säkert både läst och hört
mycket om politiken i Svalöv den senaste tiden.
Vi skulle därför vilja passa på att informera om
det politiska läget, som fortfarande är ovisst.
Enligt uppgift avser Socialdemokraterna att säga
upp samarbetsavtalet med Moderaterna och
Liberalerna och därmed också lämna den
styrande koalitionen. I dagsläget har inga
formella avsägelser gjorts.

Vi vänder oss till dig som har drömmar om att
starta din egen verksamhet med ambition att
kunna leva på ditt företagande. Vi vänder oss
också till dig som redan har ett företag men som
vill utveckla en ny verksamhet eller ett nytt ben
att stå på.
En entreprenör har mod att följa sin dröm och vet
att personlig utveckling är en del av resan.
Oavsett din idé, ålder eller bakgrund så är du
välkommen att ansöka om din plats.
The Academy är en utbildning i sex delar – som
genomförs i Svalöv med start den 19 mars - där
vi visar, och låter er testa, ett annat perspektiv
på företagande och entreprenörskap än det som
vanligtvis erbjuds.
Genom interaktiva workshops får du med dig vad
du behöver för att kunna starta upp din egen
verksamhet. Du får ta del av framgångsnycklar
för att snabbt ta din idé till marknaden, lära dig
sälja och marknadsföra din tjänst eller produkt
utan en stor budget. Vi låter dig uppleva hur det
känns att ta dig utanför din trygghetszon och
utveckla entreprenöriella egenskaper som mod,
innovation och nyfikenhet.
Familjen Helsingborg har tillsammans med Forza
of Sweden, som har 10 års erfarenhet av
entreprenörskaps-utbildningar, tagit fram denna
kurs.
Du kommer bland annat att få med dig nya
insikter kring dig själv som entreprenör, nya
idéer och inspiration att våga satsa på, eller
utveckla, ditt företagande.
Se här för mer information om för att ansöka!

Det som rent faktiskt pågår nu är att tre
utredningar är igång. En gäller granskningen av
kommunchefens delegationsrätt. Den andra
frågan gäller förtroendevalds kränkande
särbehandling av chef. Den tredje utredningen
avser fullmäktigeordförandes användande av
kommunens tjänstebilar. Detta har medfört att
vederbörande har avsagt sig alla politiska
uppdrag förutom ledamotsposten i
kommunfullmäktige. Utredningarna är igång och
kommer att pågå i ungefär två till fyra veckor.

Polisen behöver din hjälp!
Omvärlden och Sverige förändras snabbt. För att
svara upp mot både dagens utmaningar och
möta framtiden på bästa sätt startar polisen nu
ett arbete med att ta fram en ny strategisk
inriktning fram till 2024. I det arbetet behöver
polisen din hjälp. I bifogad enkät har polisen
sammanställt frågor som handlar om vad polisen
bör utveckla och prioritera för att kunna möta
dagens såväl som framtidens utmaningar. Din
åsikt är väldigt värdefull.
Det är viktigt att du svarar utifrån din roll som
samverkanspartner till din lokala polis.
Gå in på länken nedan för att hjälpa polisen. Ditt
svar önskas senast den 24 januari.
Länk till enkäten

Företagsfrukost 7 februari

Cykelturisten - Din nya målgrupp?

Välkommen till företagsfrukost den 7 februari.
Frukosten kommer att handla om utbildningen
The Academy som under sex utbildningsdelar
kommer att vara i Svalöv under våren 2018.

Cykelturismen i södra Sverige bara ökar och
hälsotrenden blir allt starkare. Samtidigt byggs
cykelleder som marknadsförs internationellt och
regionerna satsar stort på cykelturism.

Anmälan gör ni till mig eller Gisela Christensson
senast 5 februari.
katarina.borgstrand@svalov.se
gisela.christensson@svalov.se

Hur kan du som företagare dra fördel av den
ökande cykelturismen och hur blir man
egentligen cykelvänlig?

Har du fått enkät från Svenskt Näringsliv?
Under årets första dagar skickade Svenskt
Näringsliv ut sin enkät om kommunernas
företagsklimat till både företag och politiker.
Undersökningen är en naturlig del av
kommunernas strategiska arbete med att
förbättra företagsklimatet, vi är tacksamma om du
som fått enkäten svarar på den.

Ny utbildningschef
Den 8 januari var första arbetsdagen för
kommunens nya utbildningschef, Hans Dahlqvist.
Han kommer närmast från tjänsten som
verksamhetschef inom skolförvaltningen i
Helsingborgs stad och har en lång erfarenhet
inom skolvärlden, som både rektor och
verksamhetschef.

Titta på filmen och låt dig inspireras!

Planerar du för ett event under 2018 –
Tänk på det här!
Du som arrangör behöver oftast ansöka om
tillstånd hos polisen i god tid. Under vissa
perioder är det extra långa handläggningstider
och därför är det viktigt att inte missa sista
datumen för att lämna in ansökan.
Här kan du läsa om vilka brytdatum som finns
och vilka uppgifter som ska finnas med i
ansökan för att det ska gå så smidigt som
möjligt.

Företagsbesök
Vill ni ha besök på ert företag? På dessa besök
åker vi ut till er företagare för att lära känna er
och er verksamhet och även för att kunna
diskutera de frågor som är viktiga för er. Vi är
intresserade av att veta hur det går för er, vilka
framtidsplaner ni har, vilka möjligheter och hot ni
ser framför er. Vi vill också veta vad ni tycker om
kommunens arbete och om det är några frågor ni
vill att vi tar med oss för att arbeta med.

Företagarna bjuder in till frukost
Fredag 26 januari bjuder Företagarna
Landskrona in till frukost. För mer information.
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