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Stor företagsamhet i
Simrishamns kommun
Svenskt näringsliv rankar företagsamheten i
Skåne. Företagsamheten i vår kommun hamnar
på tredje plats. Hela 19,5 % av invånarna räknas
som företagsamma.
Detta framgår av Svenskt näringslivs årliga rapport om företagsamheten i Skånes 33 kommuner. En person räknas
enligt Svenskt näringsliv som företagsam om personen
antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handels
bolag eller är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt
aktiebolag. Individerna räknas bara en gång oavsett om
personen ansvarar för ett eller flera företag.
Många företagsamma kvinnor och ungdomar

Kvinnors företagande är också högt i vår kommun. Vi hamnar därför på delad förstaplats i Skåne, tillsammans med
Båstad och Vellinge. Företagsamheten bland kvinnor är
13,4 %. Även bland unga (16–34 år) är företagsamheten stor,
7,1 %, vilket räcker till plats fyra i Skåne.
Högt nyföretagande i Simrishamns kommun

Förra året låg den totala nyföretagsamheten i Simrishamn
på plats sju i Skåne. Både för kvinnor och unga hamnade
nyföretagsamheten på plats 4. Enligt Svenskt näringsliv är
nyföretagsamma personer sådana som inte klassades som
företagsamma förra året, men som gör det under innevarande år.
Fakta om undersökningen
Svenskt Näringsliv presenterar varje år statistik över företagsamheten
i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt
och strategiskt ansvar för ett företag ökar eller minskar. Uppgifterna
hämtas från UC AB i början av året.
Hela rapporten från Svenskt näringsliv med fakta om undersökningen
finns här >>

Öppet hus på Campus Österlen
Campus Österlen bjuder in näringslivet till
öppet hus på Storgatan 25.
Utöver information om verksamheten och fika, blir det en
rundvisning i de nyrenoverade lokalerna som delas med komvux och lärcentrum. Alla utbildningar styrs efter efterfrågan
och bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi,
utbildningsanordnare och offentlig sektor. Campus Österlen
erbjuder både yrkeshögskoleutbildningar som matchar arbetsmarknadens behov och högskole- och universitetsutbildningar
i samarbete med lärosäten i hela landet.
En satsning på modern teknik

Med modern teknik sker undervisning i salar och grupprum.
Denna medger distansutbildningar, föreläsningar och handledarmöten online. Campus Österlen erbjuder också möjlighet att på plats i Simrishamn tentera poängkurser vid hög
skolor och universitet.
när: 7 maj kl. 15 eller 4 juni kl. 15
Anmälan senast 26 april via denna länk >>
För mer information, kontakta Mirlinda Iberdemaj, utbildningsansvarig, 0414-81 98 82, eller
mirlinda.iberdemaj@simrishamn.se

En förbättrad dialog mellan
näringslivet och kommunen
Ett långsiktigt arbete med fokus på ett ännu
bättre företagsklimat.
Med start i november 2017 bjöd Simrishamns kommun in till
ett möte med representanter från företagarföreningar och de
organisationer som dagligen kommer i kontakt med ett stort
antal företag. Temat för mötet var ”Hur gör vi för att konkret
förbättra och utveckla dialogen mellan företag och kommun?”
Deltagarna diskuterade bland annat om hur kommunen
ligger till på olika näringslivsrankingar och hur det upplevda
näringslivsklimatet påverkar till exempel etableringar och
framtidstro.
Det första mötet följdes upp av fler regelbundna möten. En
mindre arbetsgrupp fick mandat att jobba vidare utifrån alla
de olika tankar, förslag och idéer som kommit fram längs
vägen. Under hösten 2018 gjordes en enkät där alla företag i
kommunen fick möjlighet att lämna sina synpunkter och förslag kring förbättringar. Engagemanget var stort och många
företagare lämnade utförliga och konstruktiva svar. Alla synpunkter och förslag från möten, enkät och kommunens

forts.

Simrishamn på Österlen

forts. En förbättrad dialog mellan näringslivet
och kommunen

interna arbete har nu mynnat ut i ett förslag till handlingsplan med konkreta
åtgärder och aktiviteter. Denna kommer
att finnas tillgänglig för alla på
simrishamn.se före sommaren.
Arbetsgruppen har valt att arbeta
vidare under namnet ”Simrishamns
näringslivsgrupp – framåt för näringslivet”. Representanterna i gruppen från
näringslivet och företagarföreningar är
Anders Nyman, Skillinge företagarförening, Maria Hammenberg, TÖS, Thomas Beranek, Företagarna Österlen,
Lars Wigren, Cimbrishamns Företagare
& Hantverksförening, Anja Lykke Persson, Hammenhögs byalag/Gunnarshögs gård och Linda Ohlsson, Nätverket

Qlara. Gruppen består förnärvarande av utvecklingschef Sofie Bredahl och näringslivsutvecklare Lars
Persson, Simrishamns kommun.
Samtidigt har ett arbete pågått
inom kommuns egen organisation
där en intern näringslivsledningsgrupp bildades med representanter
från alla kommunens förvaltningar.
Gruppen leds av kommundirektören.
Det också bildats en planeringsgrupp
med syfte att snabbare samordna
olika plan- och byggfrågor.
Vi kommer fortlöpande informera
om förbättringar och insatser. Vill du
veta mer om arbetet med en förbättrad dialog mellan näringslivet och
kommunen, välkommen att kontakta
någon i arbetsgruppen.

E-faktura till
Simrishamns kommun
Från den 1 april gäller en ny
lag som innebär att fakturor till
kommuner, landsting, regioner
och myndigheter måste vara
elektroniska.
Detta innebär att alla leverantörer till
Simrishamns kommun måste skicka
e-fakturor från och med den 1 april.
Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp,
upphandlade så väl som direktköp, där
betalning sker mot faktura. Offentliga
upphandlingar som påbörjats innan det
aktuella datumet omfattas dock inte
retroaktivt av lagen.
Läs mer här >>

Simrishamn lanserar smart e-tjänst
för snabbare bygglov
Simrishamns kommun lanserar självservicetjänst för den som
vill söka bygglov digitalt.
Nu satsar Simrishamns kommun på smarta, digitala bygglov genom en e-tjänst där
t.ex. fastighetsägaren själv kan såväl söka bygglov som följa processen på nätet.
Smart lösning

Det är inte bara ”öppettiderna” för bygglov som ökat eller transparensen kring
hur långt bygglovet avancerat i processen, det är också en lösning som är smart:
När man ska skicka in ett ärende känner e-tjänsten av vad man väljer för projekt
och anpassar sig efter det för att kunna ge så relevant information och hjälp som
möjligt. Självservice på det här sättet möter verkligen de behov som de som bor,
lever och verkar i vår kommun har.
Traditionella bygglov självklart kvar

Det finns möjlighet att söka bygglov på det traditionella sättet, men genom att
använda självservicetjänsten utlovar kommunen att det kommer det gå fortare
att få beslut.
Mer information om digitala bygglov finns här: >>

Fakta om e-tjänsten för smarta, digitala bygglov i Simrishamns kommun:
E-tjänsten finns på ”bygg.simrishamn.se”. Inloggning och signering sker med hjälp av
bank-ID och e-tjänsten fungerar på både datorer och mobiltelefoner.
Bygglovstjänsten består av följande delar:
• Inlämning av nya ärenden inklusive bygglov, förhandsbesked, strandskydd, eldstäder,
så kallade Attefallsåtgärder med mera.

För dig som vill bli
leverantör till
Simrishamns kommun
På simirishamn.se finns allt du behöver
veta om t.ex. upphandlingar, förfrågningsunderlag, och regler för direktupphandling. Där hittar du också värdefulla
tips och råd, både inför och under en
pågående upphandling.
Läs mer här >>

Upphandlingsbloggen
För dig som är nyfiken och vill veta
mer om offentlig upphandling

• Digitala remissvar: man kan som granne se remissutskick med ritningar och lämna
in sitt svar direkt online.

På upphandlingsbloggen hittar du bland
annat allmänna tankar om offentlig upphandling i mindre kommuner, information om aktuella upphandlingar som är på
gång i Simrishamns kommun och kommentarer om aktuella ämnen på upphandlingsområdet.

• Ansökan om slutbesked: i mindre ärenden kan man direkt skicka in handlingar för
att ansöka om slutbesked.

Bloggen hittar du här >>

• Komplettering av ärenden: den som söker kan när som helst skicka in eventuella
kompletteringar i ärendet
• Mina ärenden: här kan man se sina pågående ärenden med tillhörande beslut,
remissvar och ansökningar.
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Tillväxt Syd och
Nyföretagarcentrum
har nya hemsidor!
Bättre service till tillväxtföretag
och nyföretagare.
Tillväxt Syd är ett starkt nätverk i syd
östra Skåne som tillsammans skapar
tillväxt. Verksamheten har den senaste
tiden breddats med bland annat ett advisary board och yrkesnätverk. För bättre
och tydligare service till tillväxtföretagen har man därför nu lanserat en helt
ny hemsida. Länk till hemsidan >>

Stöd till energikartläggning i små och
mellanstora företag
Att göra en rejäl genomlysning av företagets energianvändning
har blivit allt vanligare bland små- och medelstora företag och
kan ge stora vinster.
Industri, spannmålstorkar och fastighetsbolag har varit i ropet i Skåne hittills
under 2019 när det gäller företags energiklartläggning. Energibesparingen
bland de cirka 150 företag som deltog i kartläggning 2017 var i genomsnitt 15%.
Information om stödet och hur du som företagare kan reflektera och hantera
din energianvändning finns här >>
Sista dag att söka stöd för energikartläggning är den 30 april 2019.

Nätverksträffar för
livsmedelsbranschen
Ta del av det senaste inom livsmedel, företagande och trender.
Krinova Incubator & Science Park bjuder in till två träffar för
företagare inom livsmedelsbranschen.

Nyföretagarcentrum ger dig som funderar på att starta eget företag, eller redan
har startat, kostnadsfri rådgivning.
Erfarna rådgivare hjälper dig med din
affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt
företagande. På den nya hemsidan kan
du boka rådgivning, läsa om mentorskap och andra satsningar för dig som
ny företagare. Länk till hemsidan >>

Design för energi
effektiv vardag
Sök ekonomiskt stöd för att utveckla energismarta produkter
eller tjänster!
Programmet är tvärvetenskapligt och
kombinerar energi-, design- och beteendeområdet. Utlysningen, som riktar sig
specifikt till företag, omfattar 10 miljoner kronor och är öppen för ansökningar fram till och med den 22 maj.
Design för en energieffektiv vardag är
ett forsknings- och innovationsprogram
som drivs av Energimyndigheten och
koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk
Industridesign.
Lär mer om stödet här >>

Testbädd Balsgård

Balsgård FoodTech berättar hur dryckes- och livsmedelsföretag kan använda
anläggningen. En unik resurs för dig i behov av t.ex. produktutveckling, stöd,
konsultation och förädling av idéer. Från Krinova åker ni tillsammans ut till Balsgård för att se anläggningens möjligheter kring bär- och fruktdryckesproduktion.
när: Fredag 26/4 kl. 9.15–12.00
på Krinova, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad.

Anmäl dig här >>

Marknadsföring av hälsa

Under träffen får vi veta mer om närings- och hälsopåståenden. Vad får man säga
och inte säga? När blir budskapet missledande och varför? Hur skapar vi en effektiv hälsomarknadsföring utifrån gällande riktlinjer? Veganskt och andra trender
med begrepp, regelverk och riktlinjer.
när: Fredag 26/4 kl. 12.00–16.00
på Krinova, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad.

Anmäl dig här >>

Möjligheter till utvecklingsstöd
Nu finns stora möjligheter för dig att söka utvecklingsstöd inom
internationalisering, digitalisering och naturturism.
Sök stöd för internationalisering Skånska småföretag kan söka stöd
för sin internationalisering. Du kan få upp till 250 000 kronor för att
förbereda och genomföra en satsning på en för företaget ny marknad
utanför Sverige. Läs här hur du ansöker >>
Sök stöd för digitalisering Som företagare kan du söka stöd för din

digitalisering. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och
genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten.
Läs här hur du ansöker >>
Mikrostöd för naturturism Företagare inom naturturism kan söka
mikrostöd för att utveckla sitt företag. Du kan få upp till 50 000 kronor för att utveckla din verksamhet för en internationell marknad.
Läs mer om mikrostödet för naturturism här >>
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En eftermiddag om filmens möjligheter
i sydöstra Skåne
Film Network Southern Sweden bjuder in till samtal om vårt
filmklimat.
Personer från filmbranschen i sydöstra Sverige med Helene Granquist som
samtalsledare. Dessutom spännande vernissage av filmarbetarporträtt.
Arrangörerna fortsätter att utveckla satsningen med återkommande samtal
om film, samhälls-, kultur- och landsbygdsutveckling.
plats: Skillinge teater
när: 28 maj kl. 15–18 inklusive afternoon tea!
Ett evenemang inom Skåne Innovation Week. Ingen föranmälan behövs.
Arrangörer är Innovationscenter för landsbygden, Nordic Factory Film, Skillinge teater,
Southern Sweden Film Commission, Filmplan Karlskrona, Södra Sveriges producentförening, Simrishamns kommun och Film i Ystad.

Innovationsstöd till de gröna näringarna

Smart Business för
företagare på
landsbygden
Utveckla dina kreativa idéer till
framgångsrika affärer.
Satsningen Smart Business är riktad till
dig som bor på landsbygden och vill
utveckla din verksamhet. Kanske har du
nya idéer som du vill vidareutveckla till
framgångsrika affärer.
Informationsbroschyren om satsningen
Smart Business finns här >>
Anmälan och mer information hittar du
här >>
Aktiviteten är delfinansierad med
EU-medel via Länsstyrelsen Skåne

Det finns 150 miljoner kvar att söka för utveckling av
innovationer.
Innovationen ska bidra till att förbättra konkurrenskraften för jordbruk och
trädgårdsnäring och det ska vara nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder.
Den tänkta innovationen ska bidra till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål och med en plan för hur innovationen kan komma till användning.
Läs mer här >>

Ditt företag kan få ut ett större värde
Industriell symbios handlar om att effektivt utnyttja resurser.
Välkommen till seminariet den 23 april i Kristianstad där talare med praktisk
erfarenhet av industriell symbios ger exempel på vad som i olika sammanhang
och branscher har visat sig ge ett faktiskt värde tillbaka till företagen. Seminariet
är kostnadsfritt.
var: Krinova Incubator & Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
när: 23 april kl. 9–11
Läs mer och anmälan >>
Arrangörer är Sustainable Business Hub och Energikontoret inom ramen för projektet
Urban Baltic Industrial Symbiosis. Projektet finansieras delvis av Interreg Södra
Östersjöregionen.

Lediga lokaler
Hammenhög | Centralt i Hammenhög finns nu 600 kvm lämpliga till butik

Kontakt
Lars Persson
0414-81 91 22
lars.persson@simrishamn.se
Vill du inte ha fler nyhetsbrev?
Skicka bara ett mail till oss.

eller annan verksamhet.
Östra Hoby | Strax utanför Östra Hoby finns en flexibel lokal, särskilt lämplig

för utställningar eller annan kommersiell verksamhet.
Borrby | Vid södra infarten Borrby finns en större lokal som kan delas av.
Bra logistiskt läge.
Kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson om du är intresserad av lokalerna
lars.persson@simrishamn.se
simrishamn.se

