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Simrishamn på Österlen

Bli en Sommarföretagare!
Är du 16 eller 17 år och vill prova på att driva ett eget företag?  
Då kan du bli Sommarföretagare!
Sommarföretagare är för dig som vill utveckla din idé och veta mer om hur det är 
att ha ett eget företag. Med hjälp av inspiration, workshops, coaching, säljträning 
och en startpeng får du starta ett eget litet företag under sommarlovet.

när? 27 juni –15 juli. Första veckan börjar med introduktion och utbildning.  
Därefter jobbar du vidare med din idé och ditt företag under två veckor.

så här söker du: Ansökningsperioden slutar 22 april. Och du ansöker här: >>  

får man lön? Du får vanlig feriearbetslön och en startpeng på 1 000 kronor  
som du får behålla. Pengar du tjänar i ditt företag blir också dina egna. 

vill du veta mer? Läs mer här: >>

Sommarföretagare är en gemensam satsning mellan Simrishamns, Tomelilla, Sjöbo och 
Ystads kommuner och sker i samarbete med Ung Drive Academy, Sparbanksstiftelsen 
Färs & Frosta och Region Skåne.

Vad behöver ditt företag för att ta  
nästa digitala kliv?
Satsningen CoSkill erbjuder kostnadsfritt små och medelstora  
företag skräddarsydda utbildningspaket med fokus på digital  
utveckling. Erbjudandet riktar sig till företag i alla branscher.

Exempel på kommande utbildningar

• Smarta digitala möten
• Innovationsledning
• Datadriven digital marknadsföring

Mer information om Coskill finns här: >>
Gör din intresseanmälan här: >>
Se filmen om Coskill här: >>

CoSkill är finansierat av Europeiska socialfonden 
och drivs av Region Skåne och Region Blekinge.

Så påverkas ditt  
företag av Rysslands 
invasion av Ukraina
På verksamt.se hittar du viktig informa-
tion om rådande exportrestriktioner 
och tullhantering av varor från Ryss-
land, Belarus och Ukraina. Arbetsför-
medlingen har information om du 
anställer en person från Ukraina. 
Dessutom viktig information om 
cybersäkerhet för företagare.

Läs mer här: >>

Ny affärscheck med 
fokus på kompetens-
höjning!
Har du svårt att hitta rätt  
kompetens till företaget?
Då kan du som driver ett litet eller 
medel stort skånskt företag söka upp  
till 125 000 kronor för att genomföra 
olika insatser för att höja kompetensen  
i företaget. Läs mer här: >>

Glöm inte att söka affärsutvecklings-
checkarna inom hållbarhet, interna-
tionalisering och digitalisering!

Läs mer om affärsutvecklingscheckarna och 
ansök här: >>

Hitta nya affärer, tjänster och produkter  
med ReLoad Skåne
ReLoad är skräddarsytt för dig som driver företag i Skåne. Du kan få fler kunder, 
bättre ekonomi, högre effektivitet och hjälp att planera och prioritera. Allt utgår 
från vilka behov du har i ditt företag.

Mer information finns här: >>       Se filmen om ReLoad Skåne här: >>

Projektet ReLoad Skåne delfinansieras av Europeiska regionalfonden.
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Har du kunder i andra 
länder?
Då finns filmserien på verksamt.se 
om export och import. 
Experter från Skatteverket och Tull - 
verket berättar hur du gör med moms, 
tulldeklarationer och andra viktiga saker. 
Se filmerna här: >>

UPPHANDLINGSNYTT

Gör affärer med  
offentlig sektor!
Nu finns en enkel broschyr om  
att lämna anbud elektroniskt och 
fakturera elektroniskt.
Broschyren ger information om vad före-
tag ska tänka på om de är intresserade att 
lämna anbud i upphandlingar och hur det 
görs i elektroniska verktyg. Dessutom hur 
du som leverantör ska fakturera sina  
kunder i offentlig sektor. 

Ladda ner broschyren här: >>

E-faktura till Simrishamns kommun
Läs här hur du gör: >>

Aktuella upphandlingar
Här hittar du alla aktuella upphandlingar: >>

Upphandlingsbloggen kan du följa  
och läsa här: >>

Lättare att hitta bland alla stöd till  
energi- och klimatinsatser!
Nu har länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning gjort  
det enkelt att hitta bland alla stöd och bidrag inom den gröna 
omställningen.
Läs mer här: >>

Energismarta val
Alla vinner på att använda energin mer effektivt.
Simrishamns kommun erbjuder kostnadsfri energirådgivning till företag,  
privatpersoner och organisationer. Rådgivaren hjälper dig att få en överblick  
av olika energismarta alternativ. Det kan handla om allt från elavtal och  
energiförbrukningen i din bostad, till optimering av olika industriprocesser.  
Vi erbjuder även kortare inspirationsföreläsningar om energi för organisationer. 
Rådgivningen kan även ges på engelska. Du kan läsa mer på www.ekrs.se

Hur kontaktar jag kommunens energirådgivare?

• E-post: EKR@simrishamn.se
• Telefon: 0414-81 90 00

Handel med utlandet
Är du i startgroparna av att starta företag 
och är intresserad av handel med utlandet 
så är det här webbinariet för dig. Se här: >>

Företagsnamn och  
varumärke
Bolagsverket och Patent- och registrerings-
verket berättar om företagsnamn och 
namnskydd samt varumärke, nationellt 
och internationellt. Läs mer här: >>

Verksamt.se LIVE Starta eget
Webbinarier för dig som vill starta eget. 
Här får du grundläggande information om vad du behöver veta för att ta steget 
att starta eget. Du får möta myndighetsexperter från Bolagsverket, Skatteverket, 
Försäkringskassan och verksamt.se

Vårens sändningar:
Onsdag 27 april kl. 11.00–12.30
Onsdag 18 maj kl. 8.00–9.30
Webbinarierna är helt kostnadsfria. 

Mer information och  
anmälan finns här: >>

Har du en affärsidé som du vill förverkliga?
Då kan du tävla i Venture Cups tävling STARTUP!
Du får tillgång till värdefull  
feedback, ett professionellt 
nätverk och chansen att vinna 
upp till 500 000 kronor.  
Bakom Venture Cup står bland 
andra Region Skåne, Almi och 
Lunds universitet. 

Ansök senast 5 april!

Läs mer här: >>
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Kontakt
Lars Persson  
0414-81 91 22  
lars.persson@simrishamn.se

Vill du inte ha fler nyhetsbrev?
Skicka bara ett mail till oss.

Kontakt
Lars Persson  
0414-81 91 22  
lars.persson@simrishamn.se

Vill du inte ha fler nyhetsbrev?
Skicka bara ett mail till oss,  
naringsliv@simrishamn.se

Är du jordbrukare och arbetar  
med ekologiska livsmedel? 
Då finns det EU-finansiering att söka!
För dig som är jordbrukare och satsar på ekologiska 
livsmedel finns det EU-stöd att söka via Jordbruksverket!

Läs mer här: >>

Ta hand om dina viktiga immateriella  
tillgångar
Nu finns det ett EU-stöd för små och medelstora företag som 
vill ha rådgivning och analys av sina immateriella tillgångar.
Du som företagare har möjlighet att få ersättning både för en professionell 
genomgång av ditt företags immateriella tillgångar och för avgiften vid  
registrering av varumärke, design och patent.

Mer information här: >>

Hitta finansiering till ditt innovationsprojekt!
Just nu har Vinnova över 40 olika erbjudanden om finansiering. Därför har 
Vinnova förenklat för dig som söker finansiering genom att göra en enkel  
översikt och ge tydlig hjälp inför en ansökan.

Läs mer här: >>

Arkitekturpris 2022 – 
välkommen att  
nominera!
Vilket objekt tycker du ska få  
arkitekturpriset i år?
Priset ska uppmärksamma en värdefull 
insats för den sydsvenska byggnads- och 
trädgårdstraditionen, både vad gäller 
bevarande, förnyelse och miljöaspekter. 
Objektet ska vara beläget i Simrishamns 
kommun, genomfört under de senaste  
tio åren och vara färdigt. 

Läs mer här: >>

Lämna ditt förslag senast den 30 juni.

Arkitektur- och  
kulturmiljöprogram
Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet 
ska tydliggöra kommunens inriktning i 
arkitektur- och gestaltningsfrågor och sti-
mulera till dialog om de värden som kan 
skapas genom god arkitektur.

Tyck till!
Fram till den 12 april kan du lämna  
synpunkter. Det gör du via ett formulär 
som finns under menysymbolen i kart-
tjänsten där programmet presenteras. 

Läs mer här: >>

Ledig lokal i Simrishamn
På det västra industriområdet i Simrishamn finns nu en ledig lokal särskilt lämp-
lig för någon form av restaurang/servering eller annan livsmedelsverksamhet.

Kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson, lars.persson@simrishamn.se,  
för mer information.

Simrishamns kommun gör företagsbesök
Vi gör företagsbesök i syfte att underlätta för företagen i deras 
kontakter med kommunen och för att öka vår egen kunskap om 
företagandet i vår kommun.
Vi besöker företag i alla branscher, stora och små företag, helt nya och de som 
funnits här en längre tid och inte minst företag i alla delar av kommunen – från 
norr till söder. Vill du att vi framöver besöker ditt företag?     

Kontakta då näringslivsutvecklare     
Lars Persson, lars.persson@simrishamn.se,    

så bokar vi in ett besök.

vi säger stort grattis till 
Anna och Ola Ambuhm på Fritid 
Österlen som av organisationen 
Svensk camping har utsetts till 
Årets företagare – det finaste  
campingpriset man kan få! 

Fritid Österlen driver Tobisviks 
camping och i motiveringen står 
det bland annat att: 

”Årets pristagare har fått familjeföreta-
get att växa på bara några år. Både 
genom fler campingplatser och genom 
att utveckla campingplatserna till 
resorts – med barnklubbar, tränings-
koncept och underhållning”.

Foto: Ivar Svensson
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