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Simrishamn på Österlen

Frukostmöte för företagare om 
offentlig upphandling 13 mars
Hur kan du som företagare vinna fler  
offentliga upphandlingar?

Tid: fredag 13 mars kl. 7.30–9.15   
Plats: Campus Österlen, Storgatan 25, Simrishamn

Program:

Frukost serveras från kl. 7.30. 

8.00 |  Livesändning från Företagarna med Ewa-
Lotta Löwstedt Lundell, vd SKR Kommentus, och 
Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrens-
verket. 
8.45–9.15 |  Diskussion och dialog med kommu-
nens upphandlingsansvarige Marcus Bäckström. 
Tips och konkreta råd om vad som är allra viktigast 
att tänka på för att lyckas i en upphandling. 

Frukostmötet arrangeras i samarbete med Företagarna.

Anmälan: Lars Persson, lars.persson@simrishamn.se, 
eller Cecilia Granquist, info@ceciliagranquist.se, 
0703-73 88 05.

Välkommen!

Nytt stöd till centrumutveckling i Simrishamn
Den nystartade föreningen ”Mitt Simrishamn” har beviljats drygt en  
miljon kronor i stöd från EU via Leader sydöstra Skåne. 
Syftet är att långsiktigt tillsammans med stadens aktörer öka attraktionskraften för  
Simrishamn, för såväl boende, besökare och företagare. Den beviljade summan ska  
satsas på:
• en beprövad arbetsmodell för att skapa en stabil, långsiktig och hållbar  

samverkans modell
• en gemensam digital plattform för att möta vår tids digitaliseringskrav och  

därigenom förbättra kommunikationen och lättare och snabbare sprida  
information mellan alla verksamheter 

• omvärldsbevakning, trendspaning och utbildning

Stadskärnorna i Sverige står för stora utmaningar, som drabbar både handlare och fastig-
hetsägare, och som till slut påverkar platsens attraktivitet. Det nu beviljade stödet ger möj-
lighet att konkret arbeta proaktivt och stärka aktörerna för att bevara och utveckla Simris-
hamns stadskärna och sydöstra Skåne.
 För mer information om projektet och det pågående arbetet, kontakta  
centrumutvecklare Lotta Engvall, 0414-81 93 05 eller lotta.engvall@simrishamn.se
 

”Mitt Simrishamn” är en eko-
nomisk förening, som startades juni 
2019 och är en samverkansorgani-
sation bestående av Simrishamns 
kommun, fastighetsägare, Köp-
mannaföreningen och näringslivet 
i centrala Simrishamn.

Leader är en metod för lokalt ledd 
utveckling som ger projektstöd 
med finansiering från de europe-
iska struktur- och investeringsfon-
derna. Medel kan sökas av fören-
ingar, företag, organisationer och 
myndigheter. Mer information på  
www.leadersydostraskane.se

Tillväxt Syd bjuder in till vårterminens kick-off 
med intressant omvärldsspaning inför vårens 
program.

Programmet i korthet:

• Framtidsspaning om morgondagens konsumenter, med-
arbetare och medborgare! Vilka är attityderna, beteen-
dena och förväntningarna på livet, jobbet, relationerna, 
maten, framtiden och samhället hos den yngre genera-
tionen? Lovisa Sterner från insiktsbyrån Grasp Insights 
ger dig svaren. 

• Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och presen-
terar en ny rapport om företagsledare samt strategiskt 
arbete, talangattraktion och en aktuell konjunktur-
spaning. 

• Presentation av Tillväxt Syds vårprogram och  
verksamhet.

När: kl. 8–10 torsdag 6 februari
Var: Biografen Scala i Ystad

Anmälan senast 31 januari här >> 
eller direkt till Jörgen Reiman Ehle,  
jre@tillvaxtsyd.se

Välkommen till Tillväxt Syds 
kick-off 6 februari
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Starta företag-dagar 
under våren
En bra början på vägen mot  
eget företag är att gå på en  
Starta företag-dag!
Dagen består av föreläsningar om hur du 
gör för att starta företag. Du har också 
möjlighet att ställa frågor till represen-
tanter från sju olika myndigheter.

Alla vårens Starta företag-dagar och mer 
information hittar du här >>

Skatteverkets informationsträffar för  
nya företagare
Kostnadsfria informationsträffar och webbseminarier där du  
lär dig mer om skatter, avgifter och annat som företagare  
behöver veta.
Träffar finns på många orter i landet och även på webben. Mycket matnyttiga för 
alla företagare. Se filmen om informa-
tionsträffarna och även hela vårens 
kalendarium här >> 

Starta företag-träffarna under våren
För dig som funderar på att bli företagare och vad som då  
är viktigt att tänka på.

• Tisdag 25 februari, Torget 11, Tomelilla
• Tisdag 24 mars, gamla rådhuset, Ystad
• Tisdag 28 april, Marint centrum, Simrishamn
• Tisdag 26 maj, gamla rådhuset, Ystad

Träffarna är kl. 18.30–21.00, genomförs av Nyföretagarcentrum sydöstra Skåne,  
är kostnadsfria och fika ingår! Föranmälan till ystad@nyforetagarcentrum.se 
Välkommen!

Start-up-café för dig som  
funderar på att starta företag
Kom och prata försäljning, marknadsföring, juridik eller något 
annat som rör nyföretagande. Nyföretagarcentrum bjuder på 
kaffe och fralla! Platsen är Café Kagan fredagar jämna veckor 
och tiden är kl. 9–11. Ingen föranmälan behövs.
 För mer information och frågor, kontakta Lotte Kolare på  
Nyföretagarcentrum: lotte.kolare@nyforetagarcentrum.se,  
0706-18 09 68.

Hög tid att söka pengar från  
Sten K. Johnsson stiftelse
Sten K. Johnsons stiftelse delar ut stipendier inom sju områden. Stipendium 
kan sökas för ett konkret, noggrant definierat projekt med specificerad och tyd-
lig projektplan, ett konkret formulerat mål, tidplan och budget. Ansökningarna 
kommer även att bedömas utifrån kriterier såsom nytänkande, samhällsnytta 
och gränsöverskridande. Storleken på stipendierna är mellan 15 000 kronor och 
300 000 kronor. Den som söker måste bo och/eller vara verksam i Skåne. Sedan 
2013 har stiftelsen delat ut 51 miljoner kr till 408 stipendiater. Ansökningstiden 
går ut 13 februari kl. 12. Läs mer här >> 

Lite företagsfakta 
från det senaste året
Under 2019 nyregistrerades  
146 företag i vår kommun. 
Av dessa drivs eller ägs 57 stycken av kvin-
nor. 48 av årets nyregistreringar var aktie-
bolag. Totalt fanns det vid årsskiftet 3 152 
företag i vår kommun, varav 900 företag 
med en kvinna som företagsledare eller 
ägare. Som tidigare år är det den gröna 
näringen med jordbruk och fruktodling 
som är den största branschen med hela 
566 registrerade företag. Därefter kom-
mer byggbranschen med 332 företag och 
handeln med totalt 329 registrerade före-
tag, varav 183 inom detaljhandeln. Inom 
branschen tillverkning finns det nu 175 
företag i vår kommun. 
 Det som särskilt sticker ut i jämförelse 
med andra kommuner i samma storlek 
som vår, är det stora antalet företag inom 
kultursektorn, 201 företag, och 162 före-
tag inom hotell- och restaurangbran-
schen.
 Enlig tillgänglig statistik gick endast 
sex företag i konkurs under 2019. Det 
motsvara knappt 0,2 % av alla företag i 
vår kommun. I jämförelse med Malmö, 
med sina 33 869 företag, där gick 364 
företag i konkurs, vilket motsvarar 1,1 % 
av Malmöföretagen.
   Källa UC-select
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Vill du inte ha fler nyhetsbrev?
Skicka bara ett mail till oss.
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Många förutfattade meningar om  
Simrishamns kommun?
I en webb-tv-serie lyfter kommunstyrelsens ordförande,  
Jeanette Ovesson (M), några av de vanligaste förutfattade  
meningarna som finns om Simrishamns kommun.

Alla bär vi på förutfattade meningar om både stora och små saker. Det bor bara 
äldre personer i Simrishamns kommun. Kommunen är i ekonomisk kris. Det är  
dött på vintern på Österlen.
 Det är några av de vanligaste förutfattade meningarna som finns om Simris-
hamns kommun. Men stämmer de? Är de helt felaktiga eller ligger det faktiskt 
något i påståendena?
 Detta reder Jeanette Ovesson (M), kommunstyrelsens ordförande, ut i  
webb-tv-serien ”Fakta med Jeanette” som hade premiär i december i fjor. 
 Syftet är att förutsättningslöst försöka ta reda på vad som egentligen är sant om 
vår kommun. Oftast är saker inte svarta eller vita utan det finns fler sidor av myntet.
Att berätta hur det är, sprida kunskaper, vara transparenta och öppna är något som 
ligger i linje med hur vår kommun vill arbeta och uppfattas. Följ hela serien här:

Simrishamns  
kommuns miljöpris 
för 2019
Vi uppmärksammar privat-
personer eller företagare som 
värnar om miljön.
Miljöpriset i vår kommun för 2019 gick 
till far och son Bertil Andersson och 
David Bertilsson i Bästekille. De premie-
rades för sitt mångåriga engagemang 
och strävan att erbjuda lokalt produce-
rade och giftfritt odlade livsmedel, 
direkt till lokala konsumenter utan  
mellanhänder eller klimatpåverkande 
extra transporter.
 Motiveringen löd: ”Far och son Bertil 
Andersson och David Bertilsson i Bäste-
kille tilldelas att dela på årets miljöpris i 
kommunen. Under många års tid har 
Bertil i Bästekille enträget brukat och 
salufört produkter från den egna  
gården.” Miljöpriset är på 10 000 kr.

Välkommen att träffa en coach!
Individuell handledning i produkt- och digital utveckling  
mot internationella besökare.
På träffarna möter du specialiserade coacher inom destinationsutveckling

Välj en dag och tid som passar dig:
Tisdagarna den 28/1, 11/2, 25/2, 10/3 och 24/3 finns coacherna på Ystad Visitor 
Center på förmiddagen och på Simrishamns turistcenter på eftermiddagen.

Torsdagarna den 23/1, 6/2, 20/2, 5/3 och 19/3 finns de på Sjöbo kommunhus på 
förmiddagen och på Tomelilla kommunhus på eftermiddagen.

Skulle ovanstående dagar inte passa dig, bokar vi gärna in ett möte vid annat  
tillfälle. Varmt välkommen med din tidsbokning: turistcenter@simrishamn.se  
eller 0414-81 98 00.

Bidra till ett ökat nyföre tagande på Österlen!
Nyföretagarcentrum sydöstra Skåne märker en större  
efterfrågan på sina rådgivningar.

Nyföretagarcentrum sydöstra Skåne söker fler samarbetspartners. Den kostnads-
fria, konfidentiella och objektiva rådgivningen man bedriver hade inte varit  
möjlig utan samarbetspartners och medlemmar. Det finns ett ständigt ökande 
behov och ett intresse för rådgivning från de som vill bli företagare.
 Förra året gav Nyföretagarcentrum kostnadsfri rådgivning till 100 unika  
affärsidéer. Överlevnadsgraden är mycket hög bland de nya företag som fått  
rådgivning via Nyföretagarcentrum. Bidra till ett ökat och framgångsrikt  
nyföretagande på Österlen genom ditt engagemang!

Se filmen >> ”Tillsammans för nya starka företag!” om Nyföretagarcentrums  
verksamhet. 

Vill du också bli en samarbetspartner?  
Kontakta då ystad@nyforetagarcentrum.se eller 

via www.nyforetagarcentrum.se/ystad/

Samarbete för kortare 
livsmedelskedjor på 
en lokal marknad!
Länsstyrelsen har 3,8 miljoner 
kronor till samarbete mellan  
olika branscher och näringar  
på landsbygden.
Syftet är att genom samarbeten korta 
kedjan mellan konsumenter och jord-
bruks- och trädgårdsföretagen och sam-
tidigt göra det möjligt att sälja flera livs-
medelsprodukter på den lokala markna-
den. Stödet kan sökas av företag, 
föreningar och kommuner.
 Sista dag för ansökan är den 6 april.
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida>> 

Miljöpristagare 2019, David Bertilsson och  
Bertil Andersson i Bästekille.
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