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Nyhetsbrevet Näringslivsnytt till näringslivet i Simrishamns kommun 

 

Specialutgåva 2020-05-11 

 

 

I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om: 

 

• Ekonomiskt stöd till företag och föreningar 

 

• Satsningar på affärs- och företagsutveckling 

 

• Anpassade utbildningar just nu 

 

• Möjligheternas kväll 18 maj! 

 

• Rådgivning och stöd till företagare 

 

Sprid gärna informationen vidare till andra företagare och tipsa att de kan prenumerera på 

nyhetsbrevet genom ett mejl till naringsliv@simrishamn.se 

 

 

Ekonomiskt stöd till företag och föreningar 
 

 

Stöd vid minskad omsättning 

 

Omställningsstöd innebär att du som företagare kan få stöd för dina fasta kostnader (exklusive 

lönekostnader) om ditt företag har tappat i omsättning på grund av coronaviruset. För att ha 

rätt till stödet ska du ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste 

räkenskapsåret. 

Läs mer här: https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-

coronaviruset/omstallningsstod 

 

 

Kultur- och idrottsföreningar kan nu söka ekonomiskt stöd 

 

Det går att söka stöd hos Riksidrottsförbundet och Kulturrådet för föreningar som drabbats 

ekonomiskt av corona-pandemin. Observera att sista ansökningsdag är väldigt snart, så önskar 

du söka bör du göra det snarast. 

 

Kulturrådets ansökningssida hittar du här https://www.kulturradet.se/stodpaket-till-kulturen/ 

Sök senast 11-12-13 maj beroende på konstart 

 

Riksidrottsförbundets ansökningssida hittar du här 

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/ 

Sök senast 15 maj 
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Nya affärsutvecklingscheckar för omställning! 

 

Region Skåne har beslutat om närmre 10 miljoner till nya affärsutvecklingscheckar. 

Stödet ska gå till omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Omställningschecken ska 

användas till att anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram 

strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad. 

Läs mer här: https://utveckling.skane.se/tema/omstallningscheckar/ 

 

 

Sök SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer 

 

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel.  

 

• SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, 500 000 kr, med syfte att ge stöd 

till uppfinnare att utveckla sina idéer. 

• SKAPA-talang är ett stöd åt unga innovatörer så de kan förverkliga sina idéer. Alla 

som är högst 30 år har nu chansen att vara med och tävla om 250 000 kronor. 

 

Läs mer: 

https://www.stiftelsenskapa.se/?utm_campaign=cmp_1612960&utm_medium=email&utm_so

urce=getanewsletter 

 

 

Rådgivning och stöd till företagare 
 

Företagarlinjen – för dig som behöver stöd och behöver någon att prata med! 

 

Om du behöver någon att prata med, ring Nyföretagarcentrums företagarlinje. Måndag–fredag 

kl. 15–17 kan du prata med Nyföretagarcentrum Sydöstra Skånes rådgivare om allt som rör 

din verksamhet.  

 

Rådgivning är kostnadsfri och vänder sig till alla företagare. 

 

Prata med: 

• Lotte Kolare,  070-618 09 68 

• Stefan Litzberg, 076-882 65 05 

 

 

Region Skånes företagsakut 

 

Till Region Skånes företagsakut kan du vända dig med dina frågor. Företagsakuten är 

kostnadsfri och allt som diskuteras sker under sekretess. 

 

Ring företagsakuten på 040-675 34 80 måndag–fredag kl. 9–12 och 13–16. 
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Hemsida med insatser för företagen i Skåne hittar du här: 

https://utveckling.skane.se/tema/information-om-coronaviruset-for-foretagare/ 

 

 

Den Nationella företagsakuten 

 

Hit kan du, som har problem i ditt företag till följd av coronaviruset, vända dig med din fråga 

och få vägledning. Telefonnumret är 010-241 13 00 och jouren är öppen måndag–fredag kl. 

8–16. På webbplatsen finns även svar på vanliga frågor.  

 

Nationella företagsakuten drivs av Region Jönköping  med stöd från Tillväxtverket och är 

öppen för företag i hela landet. 

 

Läs mer här: https://nationellaforetagsakuten.se/  

 

 

Satsningar på affärs- och företagsutveckling 
 

 

Tillväxt Syd har en akutplan speciellt för företagare inom hotell, restaurang och café 

 

Tillväxt Syd kallar den CORT-plan, en specialutvecklad version av tillväxtplanen, för att 

hjälpa företag att planera inför de närmaste sex månaderna. 

 

Tillväxt Syd erbjuder i första hand företag inom hotell, restaurang och café att kostnadsfritt få 

stöd att genomföra sina CORT-planer eller tillväxtplaner under 2020, mot att man tecknar sig 

för ett medlemskap med start 2021-01-01. Du får även tillgång till workshops och seminarier 

under hösten. 

 

För mer information, kontakta verksamhetsledare Jörgen Reiman Ehle, jre@tillvaxtsyd.se 

eller 0709-20 08 56. 

 

 

Almis kostnadsfria tjänster inom affärsutveckling 

 

Almi Skåne har skapat nya, kostnadsfria affärsutvecklingstjänster för att passa företagare till 

följd av av coronautbrottet. 

 

Du kan t.ex. få hjälp med en handlingsplan, coaching, delta i en konstruktiv framtidsdialog 

och få en simulera hur coronakrisen  påverkar på ditt företags ekonomi 

 

Läs mer här: https://www.almi.se/nyheter/skane/affarsutveckling-corona/ 
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Företagarna Syd erbjuder kostnadsfri affärsutveckling 

 

Företagarna Syd erbjuder i samarbete med Region Skåne kostnadsfri affärsutveckling till dig 

som behöver hjälp att utveckla ditt företag och hålla företaget vid liv under rådande kris.  

 

Affärsutvecklingen ska ses som ett komplement till de olika rådgivningsfunktioner som finns 

regionalt och lokalt.  

 

Telefonen bemannas av tre rutinerade affärsutvecklare och är öppen måndag–fredag kl. 9– 17. 

Direktnumret är 010-198 94 50 

 

Läs mer här: https://www.foretagarna.se/nyheter/syd/2020/april/Affarsutveckling/ 

 

 

Nya möjligheter för företagare 

 

Socialförvaltningen tar nu fram en ny vård- och omsorgsplan som ska beskriva hur 

kommunens äldreomsorg ska planeras och organiseras framöver. Våra medarbetare i 

kommunen kommer att behöva fokusera på omvårdnadsarbetet i stället för service.  

 

Socialförvaltningen är därför nyfiken på vad ditt företag erbjuder för tjänster och hur du ser på 

efterfrågan av servicetjänster, från främst äldre personer, i framtiden. Av det skälet kommer 

företag i vår kommun inom branscherna transport, restaurang/café, livsmedel samt 

servicetjänster få en enkät i brevlådan de närmaste dagarna. 

 

För mer information, kontakta planerings- och utredningssekreterare Åsa Bullarbo,  

0414-81 94 29, asa.bullarbo@simrishamn.se 

 

 

Exportboost på gång – så kommer du igång med försäljning på Amazon 

 

Exportcentrum Skåne bjuder in till ett webbinarium som fokuserar på hur du kan komma 

igång eller öka sin försäljning på Amazon. Det finns möjlighet att lyssna på experter och ta 

del av ett skånskt företags erfarenheter. Webbinariet arrangeras via Zoom och det kommer 

finnas utrymme att ställa frågor direkt via en chattfunktion. 

 

Läs mer och anmäl dig här: 

https://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7Q5F-Pq~62tg2zy9-

H7g3KrgRp8sIbz1Go.html 
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”Digital Landsbygd” – kostnadsfria webinarier 

 

”Digitalisering 2020” och ”Digital Landsbygd” finansieras av Tillväxtverket. Satsningen är en 

del i att skapa bättre förutsättningar för landsbygdens företagsklimat och bidra till ett 

mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med fokus på digitaliseringens 

möjligheter. 

 

Nu erbjuds fyra kostnadsfria webinarier:  

 

• Digitala möten 14/5 kl. 10–11 

• Digital strategi inom sälj och marknadsföring 14/5 kl. 14–15 

• Webbhandel 28/5 kl. 14–15 

• Wordpress 28/5 kl. 10–11 

 

Mer information och anmälan hittar du här: 

https://www.almi.se/skane/digitalisering-webinar 

 

 

Anpassade utbildningar just nu 
 

Region Skånes utbildningsakut 

 

Har du permitterat personal eller kanske själv blivit permitterad? Gör något värdefullt med 

tiden och stärk din kompetens genom en utbildning. Region Skåne har samlat en mängd gratis 

onlineutbildning inom många olika ämnesområden. 

 

Du hittar förteckningen på utbildningar här: 

https://utveckling.skane.se/tema/utbildningsakuten---utvecklas-med-utbildning-i-skane/ 

 

 

Planerade yrkeshögskoleutbildningar på Campus Österlen 

 

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot näringslivets behov av kvalificerad arbetskraft och 

drivs i nära samverkan med företag och organisationer. Utbildningarna är mellan ett och tre år 

långa. Näringslivet medverkar aktivt i utbildningarna på olika sätt och representanter deltar i 

utbildningens ledningsgrupp, bidrar med föreläsare, medverkar i projekt eller erbjuder LIA-

platser. Utbildningar inom yrkeshögskolan ger rätt till studiemedel från CSN. 

 

De planerade utbildningarna är: 

 

• Agil projektledare  

• Bygglovshandläggare 

• E-handelslogistiker 

• Hållbarhetsspecialist 

• IT-säkerhetsspecialist 

• Kvalificerad inköpare 

http://www.simrishamn.se/
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• Service- och underhållsingenjör 

 

För mer information om utbildningar och en intresseanmälan, kontakta: Mirlinda Iberdemaj, 

utbildningsansvarig Campus Österlen, 0414-81 98 82, mirlinda.iberdemaj@simrishamn.se 

 

Om Campus Österlen 

Campus Österlen erbjuder utbildningar och fortbildningar på högskole- och 

yrkeshögskolenivå samt kompetensutveckling. Kurser och utbildningar styrs av efterfrågan 

och bygger på en nära samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och 

offentlig sektor. Campus Österlen erbjuder också service som ger möjlighet att tentera 

poängkurser vid högskolor och universitet på plats i Simrishamn. 

 

 

Välkommen till möjligheternas kväll! 
Simrishamns näringslivsgrupp bjuder in till en idékväll för företagare den 18 maj. 

I rådande tider ser förutsättningarna för sommaren i vår kommun annorlunda ut. 

Kom och ta dela av en stor idébank. Vi vill tillsammans med dig och möjligheterna att 

utveckla din verksamhet. 

Kvällens workshop som leds av medlemmar från Simrishamns näringslivsgrupp. 

 

Plats: Skeppet, Marint centrum i Simrishamn 

Tid: kl. 18.30 måndag18 maj 

Vi bjuder på kaffe och kaka. 

Anmälan görs till näringslivsutvecklare Lars Persson lars.persson@simrishamns.se 

Välkommen! 

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om publika sammankomster och 

kommer att anpassa lokalen och antalet deltagare efter detta. 

 

Simrishamns näringslivsgrupp är en samverkansgrupp mellan företagarföreningar på Österlen 

och Simrishamns kommun. 

 

 

Mer information om Corona-pandemins påverkan på näringslivet 
 

På verksamt.se finns en samlad aktuell information till företag och näringsliv från 

Sveriges myndigheter 

Sidan uppdateras allteftersom nya insatser införs och beslutas. 

 

Läs mer här: https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-

/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2 

 

 

Information för dig som företagare finns även på vår näringslivssida på simrishamn.se 

Här finns information om coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till.  
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Läs mer här: https://www.simrishamn.se/naringsliv-och-arbete/naringslivsfrukostar 

 

 

Simrishamns kommuns sida med allmän information om coronaviruset 

Läs mer här: www.simrishamn.se 

 

 

… och till sist en trevlig nyhet inom inköps- och upphandlingsområdet: 

 

 

Årets inköpare finns i Simrishamns kommun! 

 

Organisationen Sveriges Offentliga Inköpare har utsett kommunens upphandlingsstrateg 

Marcus Bäckström till "Årets inköpare". 

 

Så här beskriver man valet: 

 

"Årets inköpare tilldelas en person som genom sitt engagemang och generositet bidrar till att 

dela kunskap och öka intresset för offentliga inköp i Sverige. Genom sina analyser och 

erfarenheter visar han på hur verkligheten ser ut för en offentlig inköpare, med särskilt fokus 

på en mindre organisation och dess utmaningar.  Genom sin upphandlingsblogg har Marcus 

Bäckström sedan 2014 blivit en viktig röst i upphandlingssverige, där han ger alla bloggläsare 

en tydlig bild över vad upphandlaryrket innebär samtidigt som han ökar förståelsen för 

offentlig upphandling hos leverantörer och det lokala näringslivet i Simrishamn. Marcus 

Bäckström, upphandlingsstrateg i Simrishamns kommun – tilldelas därför utmärkelsen Årets 

inköpare 2020 med ett stipendium på 10 000 kr." 

 

 

• Tänk på att det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19: 

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. 

• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 

• Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus. 

• Håll avstånd till andra på bussen, tåget och andra allmänna färdmedel. 

• Res inte i rusningstid om du kan undvika det. 

• Res bara om det är nödvändigt. 

• Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. 

• Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i 

allmänna omklädningsrum. 

 

Är man 70 år eller äldre är det extra viktigt att man begränsar dina sociala kontakter och 

undviker platser där människor samlas. 

 

Tillsammans kan vi bromsa smittan! 
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