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Ingen har väl missat sommarvärmen eller GDPR?
Att solen börjat skina på oss lite tidigare än vänligt är det säkert inte många som har något
emot. Vad det gäller GDPR känns det däremot som den kom lite väl hastigt. Många känner sig
osäkra och oförberedda. Kom, lyssna och lär mer om GDPR på vår företagsfrukost!

Företagsklimat 2017
Den gångna månaden har resultatet av både
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
öppna jämförelser när det gäller företagsklimatet
samt Svenskt Näringslivs enkäter kommit.
Svalövs kommun har fått det totala omdömet 64,
ett omdöme som är sämre än förra året. Det som
bedöms i denna undersökning är hur de företag
som under 2017 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 ärendet varit och hur företagaren upplever
att tillgängligheten, bemötandet, kompetensen,
rättssäkerheten och effektiviteten varit i samband
med ärendet. Svalövs kommuns totala omdöme
är 64. Läs mer här.
Svenskt Näringsliv skickar i januari varje år ut
enkäter till företag i hela Sverige. I Svalövs
kommun är det 200 företagare som får enkäten.
Företagen får sen svara på ett antal frågor som
bland annat handlar om vad de tycker om
kommunens attityder till företagandet. Det
sammanfattande omdömet har ökat de senaste
två åren. Kommunen har även i många av
delfrågorna förbättrats något. I höst, den 2
oktober presenteras sen en ranking där enkäten
ligger till grund men där även olika slags statistik
tas med. Lär mer här.

#MakeItSkåne
#MakeItSkåne är ett nytt innovativt sätt att
marknadsföra vår region. I ett samarbete mellan
Familjen Helsingborg och Tourism in Skåne
bjuds internationella influencers (t ex bloggare)
in för att på egen hand uppleva destinationen
med utgångspunkt från en stuga i Vejbystrand.
Tanken är att de via sina egna berättelser och
upplevelser av Skåne ska inspirera andra till
besök.

#MakeItSkåne går live den 5 juni och avslutas
den 17 september. För att följa de berättelser
som skapas under sommaren följ #MakeItSkåne
i Sociala medier.

Avslutning The Academy
Måndagen den 21 maj var det dags för
avslutning i The Academy – vårens
utbildningssatsning på entreprenörskap här i
Svalöv. Innan sista lektionen började bjöds
deltagare och arrangörer på mingel med snittar
och alkoholfritt bubbel.

På bilden syns alla 16 deltagarna tillsammans med
arrangörer samt representanter från Svalövs kommun.

Kvällen avslutades med diplomutdelning till
deltagarna.
Vi är mycket nöjda med utbildningssatsningen
och riktar ett stort tack till kursledarna på Forza
of Sweden för deras entusiasm och proffsiga sätt
att genomföra utbildningen på. Vi vill också
passa på att önska deltagarna lycka till med
företagandet.
Utbildningen är över för denna gång men det
finns möjlighet för intresserade att hoppa på
nästa kursstart i september, då den går i
Ängelholm. Läs mer om The Academy här.

Växa-stödet

Företagsfrukost 30 maj

Nu är Växa-stödet, som ska underlätta för företag
att anställa sin första medarbetare, även infört för
vissa aktiebolag och handelsbolag. De nya
reglerna gäller sedan 1 januari 2018, men även
anställningar som påbörjades mellan 1 april och
31 december 2017 har rätt till stödet.

Välkommen till företagsfrukost den 30 maj!
Frukosten kommer att handla om GDPR, den
nya dataskyddsförordningen, som började gälla
den 25 maj.
Anmäl dig till:
katarina.borgstrand@svalov.se
gisela.christensson@svalov.se

I dag har ca 5000 företagare ansökt om Växastöd sedan januari 2017, men man räknar med
att cirka 40 000 företagare är en potentiell
målgrupp. Det betyder att många fler har
möjlighet att söka stödet.
Läs mer här.

Företagsbesök

Starta eget café
Cirka en gång i månaden bjuder vi in till öppet
café där Nyföretagarcentrum finns till hands för
att ge råd och tips om din affärsidé och hur det är
att starta och driva företag.
Nyföretagarcentrum ger kostnadsfri rådgivning till
entreprenörer som funderar på att starta sitt
företag. De stöttar och hjälper med tips och idéer
på vad du behöver göra för att få ett bra och
lönsamt företag.
Nyföretagarcentrum samarbetar Svalövs
kommun i syfte att få fler starka företag.
Idag den 28 maj kl. 13-16 fanns
Nyföretagarcentrum på plats på Fridhems
Folkhögskola i Svalöv. Runt 15 av Fridhems
studenter fanns på plats kl 13 när vi startade.
Nästa café är efter sommaren. Mer information
om datum och plats kommer. Välkommen på en
fika och diskussion!

Kontaktuppgifter
Katarina Borgstrand
Utvecklings- och näringslivschef
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

Bilderna (uppifrån och ner) är från företagsbesök på
Bara Verktyg AT AB, Region Syd Städ AB,
Fridhems Folkhögskola, Källs Nöbbelövs Allservice
AB och KN Städ AB.

