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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Siffrorna pekar uppåt för Strömstad
Våren är tiden då många resultat presenteras från olika organisationer och glädjande
nog har Strömstads kurvor pekat uppåt. I Insikt, en servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning, har Nöjd-kund-index stigit från 60 (2015) till 70 (2017). I klassen
Miljö och hälsoskydd är kommunen bäst i Sverige med ett NKI på 87.
Enkätdelen om kommunernas företagsklimat, från Svenskt Näringsliv, har också
presenterats. Strömstad fick 3,51 i mätningen om vilket sammanfattande omdöme
företagen ger företagsklimatet i kommunen. Den högsta siffra kommunen uppnått. Den
totala rankingen presenteras den 2 oktober.
Strömstad rankades på 10:e plats i Årets superkommuner i kategorin småstads- och
landbygdskommuner.
Ett stort tack till företagare, tjänstemän och politiker som tillsammans bidraget till de fina
http://gantrack6.com/t/pm/1662067385775/

Sida 1 av 5

Copy of Nyhetsbrev näringsliv maj 2018 från Strömstads kommun

2018-08-12 12:52

resultaten.
Nedan hittar du mer information.
Insikt
Företagsklimat
Årets superkommuner

Viktig information om Strömstads kommuns
nyhetsbrev till näringslivet
Detta nyhetsbrev är det sista kommunen mejlar ut via det gamla registret. Din epostadress är registrerad hos Strömstads kommun i vår nyhetsbrevslista. Nu uppdaterar
vi listan enligt den nya dataskyddsförordningen. Vill du fortsätta prenumerera på vårt
nyhetsbrev till näringslivet ber vi dig förnya din prenumeration på:
http://stromstad.se/nyhetsbrevnaringsliv
Vänligen observera att din nuvarande prenumeration kommer att avslutas om du
inte registrerar dig på nytt. Du som redan registrerat dig på nytt kan bortse från
denna information.
Information om hantering av personuppgifter vid Strömstads kommun
Enligt den nya dataskyddsförordningen är vi skyldiga att informera dig som är registrerad
hos Strömstads kommun om hur dina personuppgifter hanteras. De uppgifter vi har
registrerade om dig är din e-post adress. Den används för att administrera din
prenumeration på vårt nyhetsbrev. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig för
behandlingen. Information om hur Strömstads kommun hanterar personuppgifter finns
på www.stromstad.se/personuppgifter
Har du frågor?
Kontakta näringslivsutvecklare Hans Friberg, 0526-19169 eller
hans.friberg@stromstad.se

Hur har företagsklimatet utvecklats i Strömstad?
Varmt välkommen till en presentation av det
senaste resultatet från Svenskt Näringslivs
årliga undersökning om det lokala
företagsklimatet.
Vi går igenom hur företagsklimatet
utvecklats i Strömstad under den senaste
mandatperioden samt har en dialog om vad
som är viktigt inför de nästkommande åren.
Hur kan du utifrån din roll bidra till ett bättre
företagsklimat? Vi startar upp med frukost

http://gantrack6.com/t/pm/1662067385775/

Sida 2 av 5

Copy of Nyhetsbrev näringsliv maj 2018 från Strömstads kommun

2018-08-12 12:52

på Scandic Laholmen kl. 7.30.
Anton Oskarsson från Svenskt Näringsliv
håller i mötet.
Välkommen!
Datum: 12 juni
Tid: kl. 7.30
Plats: Scandic Laholmen
Anmälan senast den 8 juni.

Ny högskolekurs på G i Strömstad
Akademisk inspirationskurs - en orientering i att studera på högskola/universitet
Den akademiska inspirationskursen ges av Högskolan Väst och institutionen för
ekonomi och IT i samverkan med Strömstads kommun och Kommunakademin i Väst.
Det är en halvfartskurs som genererar 15 högskolepoäng.
Vi vill göra det enkelt för unga att våga läsa på högskola utan att behöva flytta eller
pendla långa sträckor. Det har därför varit viktigt att denna första högskolekurs i
Strömstad ges på plats här i kommunen.
Syftet är att motivera unga att våga börja läsa vidare till högre studier och samtidigt
erbjuda dem möjligheterna att i en och samma kurs få pröva på flera olika
ämnesinriktningar.
Seminarier och föreläsningar varvas med inläsning i fyra olika ämnesinriktningar;
ekonomi/it/statsvetenskap, pedagogik/beteende, hälsa/sjukvård samt teknik. Kursen har
också många inslag av praktiska övningar där samarbetet med det lokala näringslivet
står i fokus. Till skillnad från andra högskolekurser har denna kurs en tydlig
introduktionsdel med studievägledning kring att läsa på högskolan samt en avslutande
del där man också få hjälp att hitta rätt om man vill läsa vidare inom något av de ämnen
man orienterat sig inom.
Kursstart 15 oktober 2018, med undervisning på plats i Strömstad.
Anmälan sker via antagning.se. Mer information kommer att läggas ut på kommunens
webb innan sommaren.

Digiresan - Företags- och
kompetensutveckling
Stärk ditt företags konkurrenskraft genom
att utnyttja digitaliseringens möjligheter.
Projektet Digiresan är framtaget för att

http://gantrack6.com/t/pm/1662067385775/
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stödja små och medelstora företag och
deras anställda med företagsoch kompetensutveckling inom
digitalisering. Kompetensutbyte och
nätverkande med andra företag ger ett extra
mervärde och inspiration under resans
gång.
Genom samfinansiering kan Digiresan
erbjuda ett brett utbud av aktiviteter för både
företag och individ. Medverkande företag
kan välja att delta i
företagsutvecklingsaktiviteter eller
kompetensutvecklingsaktiviteter, men störst
effekt uppnås förstås genom en
kombination av båda aktiviteterna.
Mer information

Kalendarium - på gång

Before Work
Inställt sista fredagen
i maj.
Vi hänvisar till mötet om
Stadutveckling
måndagen den 28 maj.
Du ser info i
högerspalten.
Välkommen med din
anmälan.

http://gantrack6.com/t/pm/1662067385775/

Affärsutveckling
- Hjärnkraft,
struktur &
kultur!
När: 30 maj
Var: Uddevalla
Ett seminarium som syftar
till att ge inspiration, energi
och praktiska verktyg för att
du som företagare skall
lyckas med de olika
aspekterna av affärsutveckling. Teori varvas
med praktiska exempel och
erfarenheter. Med utökad
kunskap om strategisk

Möte
stadsutveckling
När: 28/5
Var: Stadshuset, KFsalen
Tid: kl. 18.30-21
Välkommen till möte om
Stadsutveckling. Det blir
en sammanfattning av
projektet Urban
Platsinnovation och
redovisning av alla
delprojekt, förslag till
utformning av Plagen,
Stadsparken,
Oscarsplatsen samt
presentation av nyheter i
Strömstad inför
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sommaren. Vi avslutar
med en presentation om
hur vi kommer att jobba
vidare efter projektets slut.
Välkommen!
Anmäl dig här innan
den 24 maj
Arrangör: Projekt Urban
Platsinnovation och
Strömstads kommun

Länk till mer information
och anmälan.
Välkommen.
Arrangör:
Nyföretagarcentrum Väst

Nyhetsbrev från Strömstads Kommun, maj 2018
Redaktör: Hans Friberg, näringslivsutvecklare Strömstads Kommun, tel 0521-19169, hans.friberg@stromstad.se
Ansvarig utgivare: Maria Reinholdsson, Kommunchef, Strömstads Kommun, maria.reinholdsson@stromstad.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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