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

Företagsklimatet under lupp
Information till företagen, tele- och IT-nät samt tillgång på
arbetskraft. Mycket har blivit bättre i fråga om
företagsklimatet i Strömstad sedan 2016. Det visar
branschorganisationen Svenskt Näringslivs ranking av
företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Läs mer om företagsklimatet i kommunen.

Många
nyanlända får
arbete i
Strömstad

I en undersökning
bland Sveriges
kommuner så är
Strömstad näst bäst
i landet på att få
nyanlända i arbete.
Hela 64% har arbete
tre månader efter
etableringsfasen,
där rikssnittet ligger
på 28%. Ett stort
tack till alla företag
som ser nyanlända
som en tillgång
och det bra
samarbetet mellan
kommunen,
näringslivet och

http://gantrack6.com/t/pm/1662080820112/
http://stromstad.se/specialsidor/nyheter/nyheterstartsida/foretagsklimatetunderlupp.5.72e624f715e84db50233f2c7.html
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Before Work
När: 27/10
Var: Kontorshuset,
Erlandserödsvägen 2
Tid: 7.30-9

Martin Englund som

Strömstad in
light
När: 3 november
Var: Scandic
Laholmen och

Steps to
export
Business Swedens
program Steps to
Export (STE) har under

Servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning
För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området
företagsklimat. Det är en servicemätning av
kommunernas myndighetsutövning gentemot företag.

Resultat av mätningen.

arbetsförmedlingen.
Är du intresserad av
att anställa så tag
kontakt med Päivi
Leandersson på
Strömstads
kommun, så hjäper
hon dig.

Kontakt Päivi
Leandersson.

Var med och påverka kollektivtrafiken - dags för
resvaneundersökning
Nu vill vi veta mer om dina behov och resmönster för att i samarbete med
Västtrafik, planera för bästa möjliga kollektivtrafik. Ta därför chansen och berättar
för oss hur du reser!

Årets resvaneundersökning genomförs fram till  23 oktober 2017.

Till undersökningen.

 

Kalendarium - på gång

http://stromstad.se/specialsidor/nyheter/nyheterstartsida/servicematningavkommunernasmyndighetsutovning.5.1037154015e84c1a2b347539.html
mailto:paivi.leandersson@stromstad.se
http://stromstad.se/specialsidor/nyheter/nyheterstartsida/varmedochpaverkakollektivtrafikendagsforresvaneundersokning.5.1037154015e84c1a2b341449.html
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driver Kontorshuset på
Prästängen välkomnar
oss till sin
butik. Kontorshuset är en
lokal leverantör av
mycket av det som
behövs i en verksam-het.
Kom och mingla och få ta
del av intressant informa-
tion. Speakers Corner är
som vanligt öppet för er
som vill berätta,
informera eller fråga om
hjälp med något. 
Kom ihåg visitkorten!

Ingen föranmälan krävs
men anmäl gärna om du
kommer så har vi lättare
att beräkna för frukosten.
Du anmäler dig här.

Arrangör: Företagarna
Strömstad och
Köpmannaföreningen

Centrum
Tid: kl. 13-22

Årets Strömstad In Light
erbjuder något för alla.
Föreläsningar, utstäl-
lare, ljusinstallationer,
dansuppvisning och
konsert.

Upplev och låt dig
inspireras av hur
energieffektiv belysning
kan bidra till att göra
omgivningen både
vacker, trygg och bra för
miljön! Under dagen
ordnas flera seminarier
på temat hållbar livsstil.
Föreläsningar som vi
hoppas ska inspirera till
nya lösningar för både
bilen och hemmet.

Du hittar hela
programmet här.

Arrangör: Bröderna
Axelsson El och
Strömstads kommun

 

de senaste
decennierna hjälpt
svenska företag att
komma ut på export.
Programmet
moderniserades 2015
och erbjuder nu ett
smörgåsbord av 13
olika moduler eller
hållplatser för
exportresan. Du väljer
själv vilken hållplats du
vill hoppa på, och av -
när vingarna lyfter.

Tjänsten Steps to
Export är kostnadsfri för
företag upp till 250
anställda.

Information om Steps to
export.

Arrangör: Business
Sweden
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