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Hur kan jag mäta hur hållbart mitt företag är? Vilka mätetal kan 
jag använda för att följa upp en hållbar lönsamhet?

Allt detta och hur ditt företag kan arbeta med de globala målen går vi igenom och 
arbetar med den 1 september. Under förmiddagen får du ta del av hur andra arbe-
tar med de globala målen och själv dela med dig av dina erfarenheter och frågor. 
När: tisdag 1 september kl. 8.30–12.00
Var: Kommunhuset i Sjöbo, alternativt via länk

Program
8.30–9.00  |  Registrering och fika
9.00–12.00  |  Workshop: Globala målen och 
hållbar lönsamhet – hur kan du mäta resultaten?
12.00  |  Summering och avslut

Vi välkomnar deltagare både via länk och på plats i Sjöbo. Arrangemanget kommer 
att anpassas till rådande omständigheter. Frågor besvaras av Lotte Nilsson, Ystads 
kommun, 0411-57 80 00, lotte.nilsson@ystad.se

Globala målen och hållbar lönsamhet – hur kan du mäta? 

Fakta

Förmiddagen ingår i konceptet ”FN:s 
hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya 
affärer” och vänder sig till företagare 
och organisationer oavsett förkunskaper 
eller erfarenheter av arbete med de glo-
bala målen. Arrangemanget är kostnads-
fritt, men har ett begränsat antal platser.

Läs gärna mer om vårt arbete med ”FN:s 
hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya 
affärer” här: >>

Arrangörer:

Anmäl dig 
här

Walk & Talk i Simrishamn 
för företagare 1 september
Under promenaden finns det möjlighet att byta 
några ord om företags klimatet, hur sommaren har 
varit för dig som är företagare, vilka utmaningar 
som väntar och de eventuella åtgärder som behöver 
vidtas framöver.

• Samling vid Marint centrum kl. 7.30. 
• Promenaden avslutas på Café Kagan.

Företagarna Österlen arrangerar denna Walk & 
Talk. Alla företagare är välkomna att delta, medlem 
eller inte medlem.

För att kunna beräkna hur mycket frukost som 
behövs, anmäl dig här: >>

Skapa en digital strategi för  
din marknads föring och försäljning!
Almi erbjuder nu kostnadsfria webbinarier där du kan ut-
veckla din kunskap och påbörja din digitala resa med ex-
perter inom digital marknadsföring och försäljning.

Webbinarier ges löpande under hela året. Efter webbinarierna har du 
möjlighet att gå vidare och göra en egen digital strategi och arbeta fram 
en konkret handlingsplan samt utveckla din marknadsförings- och 
säljplan.

Webbinarierna och fortsättning är kostnadsfria och riktar sig till alla  
skånska företag som vill utveckla sin digitala strategi för försäljning och 
marknadsföring.

Anmälan och mer information: >> 
Läs mer på: >>

https://ystad.se/ystadmodellen/
https://ystad.se/ystadmodellen/
https://ystad.se/ystadmodellen/
https://fs23.formsite.com/Ystadweb/form26/index.html
https://fs23.formsite.com/Ystadweb/form26/index.html
https://www.foretagarna.se/event/syd/2020/september/walk--talk/
https://www.foretagarna.se/event/syd/2020/september/walk--talk/
https://webpages.digitalscorecard.com/almi-skane-digital-strategy-seminar-series-svenska/
https://www.almi.se/skane/digital-scorecard
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Företagarlinjen finns kvar för 
dig som behöver stöd och  
behöver någon att prata med!

Ring Nyföretagarcentrums företa-
garlinje där du kan prata med Ny -
företagarcentrum Sydöstra Skånes 
rådgivare om allt som rör din verk-
samhet: måndag–fredag kl. 15–17.

Rådgivning är kostnadsfri och
vänder sig till alla företagare.

Prata med:
• Lotte Kolare, 070-618 09 68
• Stefan Litzberg, 076-882 65 05

Tillväxt Syd har extra fokus på 
före tagare inom hotell, restaurang 
och café

Tillväxt Syd erbjuder företag inom 
hotell, restaurang och café kostnads-
fritt stöd till att genomföra sina 
tillväxt planer under 2020 och tillgång 
till workshops och seminarier under 
hösten mot att du tecknar dig för ett 
medlemskap med start 2021-01-01. 

För mer information, kontakta verk-
samhetsledare Jörgen Reiman Ehle,  
jre@tillvaxtsyd.se eller 0709-20 08 56.

Information om Corona- 
pandemins påverkan på 
näringslivet

På verksamt.se finns samlad aktuell  
information till företag och näringsliv från 
Sveriges myndigheter
Sidan uppdateras allteftersom nya insatser införs, 
förändra och beslutas. Läs mer här: >>

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

Här finns information om coronaviruset som är 
viktig för dig som företagare att känna till. Här  
hittar du även flera olika insatser, utbildningar och 
stöd till företag med anledning Corona-pandemin. 
Läs mer här: >>

Simrishamns kommun har även en sida med all-
män information om corona viruset.  
Läs mer här: >>

Rådgivning och stöd till företagare

Energimyndighetens program för en  
energieffektiv vardag
Programmet kombinerar energi, design och beteende och kan  
ge ekonomiskt stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt som på-
skyndar omställningen till ett energi- och resurseffektivt samhälle.

Utlysningen omfattar den här gången 20 miljoner kronor och är öppen för  
ansökningar fram till och med den 10 september. 

Läs mer här: >>

Funderar du på att energieffektivisera,  
energikonvertera eller köpa in miljövänliga 
lastbilar?
Då har du möjlighet att söka ett investeringsstöd från Klimatklivet!

Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar växthusgasutsläpp  
på lokal eller regional nivå. Du kan få ekonomiskt stöd på upp till 70 % av investe-
ringskostnaden! En ny ansökningsomgång öppnar 21 september och länsstyrelsen 
kan ge dig råd, hjälp och vägledning när du ska göra en ansökan.

Naturvårdsverket fattar beslut om vilka som blir beviljade stöd. Åtgärderna  
bedöms utifrån klimatnytta per investerad krona. 

Exempel på åtgärder som beviljats investeringsstöd:
• Byte av oljepanna till biooljepanna
• Inköp av biogaslastbilar
• Konvertering från eldningsolja till träpellets
• Tillvaratagande av spillvärme och leverans av fjärrvärme

Mer information om ansökan: 
www.naturvardsverket.se/klimatklivet  
Hjälp med ansökan finns här: www.lansstyrelsen.se/skane/miljo- 
och-vatten/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.html

http://verksamt.se
https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2
http://simrishamn.se
https://www.simrishamn.se/naringsliv-och-arbete/naringslivsfrukostar
https://www.simrishamn.se/blog/2020/07/03/information-om-coronaviruset
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/design-for-energieffektiv-vardag-utlysning-5/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.html
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 Campus Österlen arbetar nu aktivt för att få fler utbildningar inom 
Yrkeshögskolan (YH) till Simrishamn. 

YH-utbildningar svarar direkt mot näringslivets behov av kvalificerad arbetskraft 
och drivs i nära samverkan med företag och organisationer. Näringslivet medverkar 
därför aktivt i utbildningarna på olika sätt och kan delta i ledningsgrupper, bidra 
med föreläsare eller erbjuda LIA-platser. För att få YH-utbildningar krävs ett samar-
bete med näringslivet och lokala arbetsgivare vilka behöver motivera det lokala 
behovet av kompetens. YH-utbildningar, som är mellan ett och tre år långa, ger rätt 
till studiemedel från CSN.

Exempel på de YH-utbildningar som 
nu planeras vid Campus Österlen:

• Hållbarhetsspecialist
• Kvalificerad inköpare
• E-handelslogistiker
• Bygglovshandläggare
• Service- och underhållsingenjör 
med inriktning mot hållbarhet
• Agil projektledare
• IT-säkerhetsspecialist
• Eventmanager
• Food and Beverage Manager
• Redovisningskonsult
• Offentlig upphandlare
• Digital marknadskommunikatör
• Affärsutvecklare besöksnäring
• Stödpedagog 
• Specialistutbildad undersköterska 
inom demens
• Fastighetsförvaltare
• Drifttekniker – värme, vatten och 
avlopp

För mer information om utbildning-
arna kontakta utbildningsansvarig 
Jenny Lindström Karlkvist,  
0414-81 98 82, jenny.lindstrom.karl-
kvist@simrishamn.se

Högskoleutbildningar 
på Campus Österlen

Tre högskoleutbildningar startar 
redan i höst; Psykologi, Bättre 
Lean för service och tjänster och 
Grundskolelärare med inriktning 
mot arbete i fritidshem.
Dessutom startar kurser i Ledar-
skap och Konflikter och konflikt-
hantering.

Om Campus Österlen 
Campus Österlen samarbetar med YH-anordnare från hela landet och erbjuder 
utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå, fortbildning samt kompetensut-
veckling. Utbildningar och kurser styrs av efterfrågan och bygger på en nära sam-
verkan 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.

Campus Österlen har ett regionalt uppdrag att samordna YH-arbetet i sydöstra 
Skåne och har sina lokaler på Storgatan 25 i Simrishamn.

Läs mer här: >>

Näringslivet medverkar till yrkeshögskoleutbildningar  
på Campus Österlen

mailto:jenny.lindstrom.karlkvist%40simrishamn.se?subject=
mailto:jenny.lindstrom.karlkvist%40simrishamn.se?subject=
https://www.simrishamn.se/barn-och-utbildning/campus-osterlen


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

Vill du inte ha fler nyhetsbrev?
Skicka bara ett mail till oss.
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Sprid gärna 
informationen vidare 

till andra företagare och 
tipsa att de kan prenumerera på 
nyhetsbrevet genom e-post till

naringsliv@simrishamn.se

Vi har pausat våra företagsbesök och  
frukostmöten
Sedan Corona-pandemins utbrott i våras har Simrishamns kommun 
pausat sina företagsbesök och frukostmöten.
Vill du att vi, när det åter finns möjlighet, besöker ditt företag eller har förslag till 
teman och vill samarbeta vid kommande frukostmöten? Skicka då ett till närings-
livsutvecklare Lars Persson: lars.persson@simrishamn.se

Upphandlingsnytt – pågående och  
kommande upphandlingar
Pågående och annonserade
Drift av Tobisviks camping (sista anbudsdag 31/8)
Byggservice (sista anbudsdag 31/8)
Ventilationsarbeten (sista anbudsdag 1/9)
Ramavtal datorer och tillhörande utrustning (sista anbudsdag 7/9)
El-arbeten (sista anbudsdag 14/9)

Påbörjade, men ej ännu annonserade
Tekniska konsulttjänster (september)
Konsult för att ta fram marknadsföringsmaterial (september)
Livsmedel (vinter)

Mer information om Simrishamns kommuns upphandlingsarbete
https://www.simrishamn.se/naringsliv-och-arbete/upphandlingar

Annonserade upphandlingar hittar du här:
https://www.opic.com/org/simrishamns_kommun/

Simrishamns kom-
mun är åter bäst på 
sociala medier bland 
Sveriges kommuner 
På listan över både Facebook 
och Instagram toppar kommu-
nens officiella kanaler. Det enligt 
statistik från analysföretaget 
Smampion.
Analysföretaget Smampion mäter varje 
dag myndigheter, kommuner och före-
tags närvaro i sociala medier. Poängen 
som delas ut är ett värde mellan 0 till 
100 och indikerar på hur bra en sidas 
närvaro och utveckling har varit under 
de senaste 28 dagarna och hur bra kva-
litet som sidan håller.

Poängen tilldelas utifrån olika nyckeltal 
som till exempel: antal nya följare, enga-
gemang, inlägg per dag, dialoger med 
följarna och andra djupare analyser för 
hur en sidas inlägg är utformade och 
hur variationen ser ut. Och liksom 
under 2019 är Simrishamns kommuns 
officiella kanaler i topp på listorna för 
Facebook och Instagram halvvägs in på 
detta året.

Matvagn önskas hyras
En nyföretagare önskar hyra en matvagn för placering i Simrishamn. 
Hör gärna av dig till näringslivsutvecklare Lars Persson  
lars.persson@simrishamn med tips om hyresledig matvagn.
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