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Simrishamn på Österlen

Workshop om finansiering för kulturentreprenörer!
Är du kulturentreprenör i sydöstra Skåne och har kreativa projekt idéer du vill söka finansiering för? 
Kanske vill du ha guidning i att skissa på en ansökan och få tips om partners till ett internationellt 
samarbete? 
Under workshopen får du hjälp att matcha idéer du har för din  
verksamhet med aktuell EU-finansiering. Dessutom får du möjlighet 
att nätverka med kollegor och knyta nya kontakter.

när: 10 mars kl. 13.00–16.30
var: Stadshuset i Simrishamn

Läs mer och anmäl dig här: >>

Workshopen arrangeras av Europa Direkt Sydskåne tillsammans  
med Trans Europe Halles International Resource Office (IRO)  
och Kulturnavet Österlen.

Starta eget-utbildning
Den 28 mars anordnar Nyföretagar centrum sydöstra Skåne en Starta eget- 
utbildning på Marint centrum i Simrishamn. De går då igenom allt praktiskt som 
rör företagande och hur du på allra bästa sätt kommer i gång med eget företag.

Kvällens innehåll:

• Affärsplan
• Hur kommer jag igång?
• Bokföring
• Bolagsformer. Aktiebolag eller  

enskild firma?
• Registrera företag, F-skatt/ 

FA-skatt
• Moms

Rekryteringsmässa i 
Simrishamn
Är du arbetsgivare och behöver 
rekrytera nya medarbetare,  
idag eller i framtiden? 
Då ska du delta på rekryteringsmässan  
i Simrishamn den 1 mars kl. 13–17 i  
Skeppet på Marint centrum! Syftet med 
mässan är att matcha arbetsgivare med 
arbetssökande. 

Mer information finns här: >>

Vill du boka in en individuell rådgivning 
finns möjlighet under Starta eget-kvällen. 
Nyföretagar centrums rådgivning är alltid 
kostnadsfri, konfidentiell och objektiv.

Mer information och anmälan: >>

Hjälp med ägar- och generationsskifte
Sinf, Svensk industriförening,  erbjuder kostnadsfri rådgivning och 
stöd inför ägar- och  generationsskiften.
I webbinarieserien ”Vägen till ett lyckat ägarskifte” möter du experter som tar dig 
igenom de olika stegen.

Del 1: Introduktion ägar-och generationsskiften >>

Del 2: Företagsförsäljning ur ett säljarperspektiv >>

Del 3: Företagsförvärv ur ett köparperspektiv >>

Läs mer här: >>

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Bli en Sommar-
företagare!
Är du 16 eller 17 år och vill prova  
att driva ett eget företag? 
Sommarföretagare är för dig som vill  
utveckla din idé och veta mer om ett eget  
företag. Med hjälp av inspiration, workshops, 
coaching, säljträning och en startpeng kan 
du starta ett eget företag under sommarlovet. 
Du får feriearbetslön och en startpeng på 
1 000 kronor som du får behålla. Pengar  
du tjänar i ditt företag blir också dina egna.

Läs mer här: >>

Ansökan är öppen 27 mars–21 april.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduaXASee-U33icnESljNgyERrKEn4ILzOYXpU-OSbuKQO1cg/viewform
https://www.simrishamn.se/naringsliv-och-arbete/naringslivsfrukostar
https://simplesignup.se/event/200949-starta-eget-utbildning-simrishamn-kostnadsfritt
https://www.youtube.com/watch?v=6dovs99FImw
https://www.youtube.com/watch?v=6okx_-gl6Hc
https://www.youtube.com/watch?v=Oa-URworzgI
https://sinf.se/agarskifte/
https://www.simrishamn.se/om-kommunen/jobba-hos-oss/sommarjobb-och-feriearbete
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Aktuellt om upphandling
Pågående upphandling, sista anbudsdag

• Gatusopning  2023–2025 2023-02-23

• Skräpplockning och tömning av papperskorgar, sopkärl  
och hundlatriner i Simrishamns kommun

2023-02-26

• Tekniska konsulttjänster 2027-07-31

Kommande upphandlingar

• Mark- och anläggningsarbeten till Ystad och Simrishamn
• Sotning för Sörf, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund

Håll dig uppdaterad om kommunens upphandlingar

Du kan registrera dig kostnadsfritt på upphandlingssystemet Tendsign och  
lägga anbud kostnadsfritt. Du kan även prenumerera på upphandlingar för  
en kostnad som du betalar till leverantören av upphandlingssystemet.

Läs mer om kommunens upphandlingar här: >>

Sök Region Skånes affärsutvecklingscheckar!
Du får stöd till att förbereda, genomföra och utveckla din 
 verksamhet. Affärsutvecklingscheckarna ska bidra till att öka 
 konkurrenskraften och ge möjligt för att nyanställa.

Vem kan söka? Skånska småföretag med 2–49 anställda varav minst en person 
arbetar 100 procent. Du kan söka upp till 250 000 kr.

Kompetenschecken

En kompetenscheck hjälper dig att kartlägga behoven och fylla  
kompetensglappet. Läs mer och ansök här: >>

Hållbarhetschecken

Bidra till den gröna omställningen och gör ditt företag mer cirkulärt.
Läs mer och ansök här: >>

Internationaliseringschecken

Internationaliseringschecken ger ditt företag finansiellt stöd till att  
expandera utomlands. Läs mer och ansök här: >>

Digitaliseringschecken

För din digitaliseringsidé som kan skapa nya värden i ditt företag.
Läs mer och sök denna check senast 14 mars här: >>

STARTUP 2023 är 
 tävlingen för tidiga  
startup- företag med  
tillväxtpotential
Utöver feedback, nätverks-
möjligheter och möjligheten att 
mark nads  föra din startup, har  
du chansen att vinna pengar  
som hjälper din affärsidé  framåt. 
Alla idéer är välkomna, så länge du  
 tävlar med din egen idé. Omsättning 
och externt ägarkapital ska vara under 
1 000 000 kr då du lämnar tävlings-
bidraget. 

Läs mer här: >>

Nominera årets pristagare i  arkitektur, 
 byggnadsvård och hållbarhet
Priserna delas ut under Arkitekturdagarna i  Simrishamn  
den 11–12 maj. 
Arkitektur- och byggnadsvårdspriserna ska engagera till dialoger om god  arkitektur 
och gestaltad livsmiljö, som bevarar och utvecklar upplevelsen av  Simrishamns på 
Österlen. Hållbarhetspriset ska uppmuntra nyskapande och insatser som gynnar håll-
bar utveckling och delas ut till insatser inom miljö mässig-, social och/eller    ekonomisk 
hållbarhet. Skicka in din nominering till kontakt@simrishamn.se senast 24 mars.

Ta emot vårens  
praoelever!
Prao står för ”praktisk arbets-
livsorientering” och innebär att 
elever ska få uppleva vad olika 
yrken kan innebära och hur det 
fungerar på en arbetsplats.
Genom att ta emot en praoelev kan du 
hjälpa våra ungdomar göra välgrundade 
studie- och yrkesval. Din arbetsplats kan 
ge en ung människa chansen att kanske 
för första gången se hur arbetslivet fung-
erar, samtidigt som ni själva på företaget 
kan få nya perspektiv på den egna verk-
samheten. Det är kanske er framtida kol-
lega ni tar emot!

Årskurs 8 har prao vecka 15, 16 och 17. 
Klasserna har en veckas prao vardera.
Anmäl ditt intresse att ta emot vårens 
praoelever på www.samverka.nu

Vägen till pengarna – om riskkapital och 
crowdfunding
Missade du webbinariet den 25 januari? Du kan se det i efterhand här: >>

https://www.simrishamn.se/naringsliv-och-arbete/upphandlingar
https://utveckling.skane.se/tema/kompetenscheckar/
https://utveckling.skane.se/tema/hallbarhetscheckar/
https://utveckling.skane.se/tema/internationaliseringscheckar/
https://utveckling.skane.se/tema/digitalieringscheckar/
https://www.venturecup.se/tavla-2/?utm_campaign=2023%3a+Syd%2c+Januari&utm_medium=email&utm_source=LimeNewsletter
mailto:kontakt%40simrishamn.se?subject=
http://www.samverka.nu
https://europadirektsydskane.se/vagentillpengarna6/


Delta i projektet 
 ”Energismarta företag 
i Skåne”
Projektet riktar sig till företag 
med en hög energianvändning, 
oavsett företagets storlek.
Företagen får hjälp med att minska sina 
energikostnader, både på kort och lång 
sikt. Projektet startar under våren och 
pågår till och med februari 2025. Det 
finns plats för 20 företag och platserna 
fördelas på två nätverk med tio företag i 
varje.

Läs mer här: >>

”Energismarta företag i Skåne” med-
finansieras av Region Skåne och erbjuds 
via Energikontor Syd och Länsstyrelsen 
Skåne.

Snabb rådgivning av en energiexpert
Rådgivarna gör kostnadsfria företagsbesök och ger konkreta råd och tips på åtgär-
der som sparar energi på både kort och lång sikt. Erbjudandet är kostnadsfritt och 
gäller till och med mars i år.
Läs mer här: >>

Rådgivningen ingår i Region Skånes satsning ”Företagsakuten”.

Simrishamns kommun erbjuder företag 
 kostnadsfri energi rådgivning
Som företagare kan du få vägledning kring energifrågor. Allt från hur du enklast 
jämför elavtal till hur du optimerar olika industriprocesser med hänsyn till energi-
val och -användning. Kontakta vår energirådgivare för tidsbokning:  
EKR@simrishamn.se eller via Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00.

Omställningslyftet” – stöd till företag i  
sydöstra Skåne
Företag i sydöstra Skåne kan få kostnadsfri, skräddarsydd  
rådgivning för att sänka sina energikostnader och minska sitt 
klimat  avtryck. ”Omställningslyftet” är den nationella satsningen  
för affärsdriven klimatomställning.

Detta ingår:
• Platsbesök med genomgång av företagets energisituation och energiarbete
• Analys av företagets energianvändning och rekommendationer till åtgärder
• Bollplank, goda exempel och ytterligare expertis inom energiområdet
• Tips om tillgängliga stöd för konsultation och investeringar
• Nätverksträffar och samverkan med andra företag och varandras  

erfarenheter och lösningar
• Kunskapshöjande seminarier inom energieffektivisering

simrishamn.se

Vad vill du ska finnas i staden Simrishamn?  
Ta chansen och tycka till!
Vad tycker du är bra i staden Simrishamn – vad saknas och vad kan förbättras? 

Just nu arbetar vi med att ta fram en framtidsplan för staden Simrishamn 2035,  
med en utblick och vision till år 2050, en så kallad ”fördjupad översiktsplan” (FÖP).
Planen kommer beskriva övergripande och långsiktiga riktlinjer och en strategi för 
hur vi ska använda vår mark framöver och vad som ska byggas här.

Berätta vad du tycker!

En viktig del i arbetet är att du som bor, lever och  
verkar i kommunen bidrar med dina tankar om 

den framtida utvecklingen. Då kan du vara med 
och påverka staden Simrishamns framtid.

Läs mer här: >>

Klicka på dialogkartan och skriv in dina 
tankar och önskemål. Dialogkartan är 
öppen till och med den 31 mars.

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

Det är helt kostnadsfritt att delta i ”Omställningslyftet”. Boka ett möte med någon av kontaktpersonerna på Energikontor Syd:

• Ulf Jobacker, 0728-85 49 12, ulf.jobacker@energikontorsyd.se
• Teodor Kandefelt, 0728-85 49 14, teodor.kandefelt@energikontorsyd.se

https://userdata.paloma.se/Pictures/4476/Archive/energi/InformationsbladEnergismartafretagiSkneTGA.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gpaTb-s9mkSBHn6TUOTuiPSNMTjj9WRDlIkAJHOzXRlURERIQTQxUzlGRldQUUdDOUNWRVNISTZGSS4u
mailto:EKR%40simrishamn.se?subject=
https://www.simrishamn.se/blog/2023/02/10/vad-vill-du-ska-finnas-i-staden-simrishamn-ta-chansen-att-tycka-till-pa-dialogkartan-som-oppnar-idag
mailto:lars.persson%40simrishamn.se?subject=
mailto:naringsliv%40simrishamn.se?subject=
mailto:ulf.jobacker%40energikontorsyd.se?subject=
mailto:teodor.kandefelt%40energikontorsyd.se?subject=

