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Simrishamn på Österlen

”Fokus Tillväxt Häst”
Driver du en organisation eller näringsverksamhet inom häst-
branschen i sydöstra Skåne? Vill du ha hjälp att växla upp och  
öka din lönsamhet? Då ska du inte missa detta!
”Fokus Tillväxt Häst” består av tre kostnadsfria utbildningstillfällen med olika 
ämnen som är viktiga och relevanta för hästaktörer, företagare och organisationer 
som vill utveckla sin verksamhet.

16 februari på Ystad ridklubb

Tema: Strategi, riktning och mål
Anmälan: >>

13 mars på Bollerup

Tema: Ledarskap, stödsystem  
och roller
Anmälan: >>

24 mars på Rytteriet i Blentarp

Tema: Målgruppsanpassning och  
kundens perspektiv
Anmälan: >>

Samtliga tillfällen kl. 11.30–13.30. Det bjuds på enklare mat, meddela därför  
önskemål om specialkost när du anmäler dig.

”Fokus Tillväxt” är ett projekt initierat av Region Skåne och drivs till- 
sammans med Almi Skåne och andra företags  främjande aktörer i Skåne. 
”Fokus Tillväxt Häst” arrangeras av Innovationscenter för landsbygden 
tillsammans med Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. 

Mitt Simrishamn  
erbjuder utbildning  
inom service och  
bemötande
Det bli två kurstillfällen med 
konkreta tips och verktyg på hur 
du skapar det bästa kundmötet. 
Detta är perfekt för företags ledare och 
medarbetare som vill få inspiration, 
fakta och konkreta verktyg för att 
utveckla sitt kundmöte. Utbildningen 
sker i Skeppet på Marint centrum i  
Simrishamn med gemensam föreläs-
ning först och därefter en gemensam 
workshop. Mitt Simrishamn bjuder på 
frukost.

Kurstillfälle 1: 
Välkommen på riktigt och bidra till 
varandras framgång

1 februari kl. 07.45–09.45
Anmälan: >>

Kurstillfälle 2: 
Enkelt för kunden

18 april kl. 07.45–09.45
Anmälan: >>

Frågor besvaras av 
centrumutvecklare Lotta Engvall, 
lotta.engvall@simrishamn.se,  
0733-77 01 42. 
 
Arrangör är Mitt Simrishamn och  
kurserna är kostnads fria för deltagarna. 
Utbildningen finansieras av Leader  
sydöstra Skåne.

Välkommen till Tillväxt Syds kick-off 16 februari
Tillväxt Syd bjuder in till kick-off med intressant omvärldsspaning och  
vårens program.

när: torsdag 16 februari kl. 7.30–10.00
var: Ystad Studios Visitor Center

Läs mer och anmäl dig: >>

Mer information och program kommer läggas ut kontinuerligt  
på hemsidan.

Vägen till pengarna – 25 januari
Har du en stark affärsidé men saknar kapital för att komma i gång? 

Då kan riskkapital eller crowdfunding vara något för dig! Europa Direkt Sydskåne 
och Innovationscenter för landsbygden anordnar ett webbinarium om riskkapital 
och crowdfunding den 25 januari kl. 12–13.

Läs mer och anmäl dig: >>

https://simplesignup.se/event/201011
https://simplesignup.se/event/201012
https://simplesignup.se/event/201013
https://simplesignup.se/event/200028
https://simplesignup.se/event/200029
https://www.tillvaxtsyd.se/
https://europadirektsydskane.se/vagentillpengarna6/
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Digitala informationsträffar  
med energiexperter
Region Skåne arrangerar digitala informationsträffar för 
företag som vill få konkreta tips för att energieffektivisera sin 
verksamhet och bli mer konkurrens kraftiga. Träffarna hålls 
tillsammans med rådgivare från Energikontor Syd och Almi 
Skåne. Det finns möjlighet att ställa egna frågor under  
träffarna.

Torsdag 26 januari kl. 12.30–13.30  >>

Fredag 3 februari kl. 13–14  >>

Fler datum läggs till efter hand under våren.

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 energival och 
-användning. Kontakta vår energirådgivare för tidsbokning: 
EKR@simrishamn.se eller via Kontakt Simrishamn, 
0414-81 90 00.

Region Skånes företagsakut med 
anledning av energikrisen 
Företagsakuten ger ett samordnat stöd till skånska företag.  
Den ger rådgivning, har informationsträffar och finansiering 
i form av checkar för energieffektivisering i företagen.

Läs mer om företagsakuten: >>

Stärk ditt företags beredskap  
vid kriser och krig
Det kan vara svårt att förutse vilka händelser vi som sam-
hälle behöver förbereda oss för, men det behöver inte vara 
krångligt eller dyrt att förbereda sitt företag. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram informa-
tion till små och medelstora företag, bland annat filmer där 
företagare pratar om sitt beredskapsarbete.

Läs mer och se filmerna: >>

Hur fungerar frånkoppling om  
elen inte räcker till?
Svenska kraftnät har tagit fram en lättillgänglig film om 
vad som händer vid en frånkoppling av elen och hur elanvän-
dare kan agera för att minska risken för frånkoppling.

Se filmen: >>

Behöver du hjälp med att  
utveckla din innovation?
Innovationscenter för landsbygden finns på  
Marint centrum för kostnadsfri, personlig  
rådgivning kl. 12–14.
•  8 februari
•  22 mars 
•  12 april 
• 10 maj 

Ingen föranmälan krävs.

Läs mer om vad Innovationscenter för 
landsbygden kan göra för dig som  
företagare och innovatör här: >>

Nya sätt att rekrytera personal  
till besöksnäringen
Tourism in Skåne bjuder in skånska mötesanlägg-
ningar att delta i en nytänkande-process, under 
februari–maj. 
Den fokuserar på att testa nya metoder för att rekrytera med-
arbetare. Processen ger svar på vad potentiella medarbetare 
vill ha och behöver för att söka jobbet och stanna kvar.

Vem kan delta?

Du som är öppen för nya tankesätt och vill testa nya vägar för 
rekrytering och har en öppenhet kring vem du söker. Du ska 
vara villig att identifiera vad som kan förbättras för att bli en 
mer attraktiv arbetsgivare. Företaget ska ha en vilja att tänka 
om i sina rekryteringsprocesser.

Läs mer här: >>

Ansök senast 25 januari. Deltagande är kostnadsfritt.

Stöd till fler våtmarker för miljö, 
skönhet och biologisk mångfald
Markägare i vår kommun har möjlighet att få  
stöd för att anlägga våtmarker på sin mark. 
Genom att skapa våtmarker minskar utsläppen av växthus-
gaser och utsläpp från jordbruket. Våtmarker är viktiga för 
den biologiska mångfalden. De är också ett vackert inslag i 
landskapet och ger ett rikt djur- och fågelliv.

Är du intresserad av att anlägga en våtmark? Hör då av  
dig till ekolog Jonas Dahl, jonas.dahl@simrishamn.se
 
Läs mer här: >>

https://app.emarketeer.com/ext/form/survey.php?m=363812a24bb1e0e195db850b0f7f758c33f28c3&sessid=3032ae6ff89544903da07dcc8131e0996555560bff2a153df743c5fbed1cf496056d&page=0
https://app.emarketeer.com/ext/form/survey.php?m=363813a6c39a9afd5fab20217dff726f14086bc&sessid=30326a315be9430659fbbe56e7f58e98768234c4c38fc607ce13e40935df24abc7aa&page=0
http://www.skane.se/foretagsakuten
https://www.msb.se/beredskapforforetag?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=Nya+lagar%2c+h%C3%B6gre+avdrag+%26+praktiska+tips+i+sv%C3%A5ra+tider!&ug_cid=eb2951de-2b76-461e-bb16-e1b77bdf8320
https://www.svk.se/om-kraftsystemet/bra-att-veta-for-allmanheten/sa-har-funkar-frankoppling-om-elen-inte-racker-till/
https://www.innovationscenter.se
https://www.innovationscenter.se
https://www.innovationscenter.se
https://app.emarketeer.com/a/plink/row/3032a3297dfdbef0950a06231fdff59b428492855a35150092cb3618e5e8f800b1f883d3fcfd9e0e3bd6a7f9711010280e73.html
https://www.simrishamn.se/blog/2023/01/17/fler-vatmarker-for-miljo-skonhet-och-biologisk-mangfald


Ny kontaktperson för företag hos  
Arbetsförmedlingen
Alexander Bråhammar är ny företagsrådgivare och kontaktperson på Arbets-
förmedlingen för företagen i sydöstra Skåne. Du som företagare är välkommen att 
kontakta Alexander för att diskutera företagets kompetensbehov och utvecklings-
möjligheter. Arbetsförmedlingen har en stor verktygslåda som de vill nå ut med till 
både stora och små företag.

Kontakt: Alexander Bråhammar, alexander.brahammar@arbetsformedlingen.se, 
010-486 71 26, växel 0771-60 00 00.

Webbinarier för dig som ska starta eget  
eller vill utveckla ditt företag
En gång i månaden sänder Verksamt ett starta eget-webbinarium. Perfekt för  
dig som vill få information om vad som är bra att tänka på inför din företagsstart.  
Utöver starta eget finns andra webbinarier med olika teman för dig som redan  
driver ett företag.

Starta eget: >>

Att anställa: >>

Företagsnamn & varumärke: >>

Sjukförsäkring och pension: >>

Handel med utlandet: >>

Du kan också chatta live med myndighetsexperterna för att få svar på  
dina frågor. Webbinarierna är kostnadsfria.

Nyföretagarcentrum hjälper företagare
Använd Nyföretagarcentrums Företagarhjälpen när du ska ombilda företaget, 
se över ekonomin eller behöver stöd och råd i ditt företagande. Nyföretagarcentrum 
hjälper även dig som är enetablerad företagare.

Företagarhjälpen är öppen kl. 13–16 varje tisdag, onsdag och torsdag.

• Tisdagar: Ann-Sofie Larsson, 073-038 99 27
• Onsdagar: Stefan Litzberg, 076-882 65 05
•  Torsdagar: Lotte Kolare, 070-618 09 68

Du kan även ringa och boka in en tid för enskild rådgivning. Nyföretagarcentrums 
rådgivning utformas utifrån de frågor som du företagare ställs inför och är alltid 
kostnadsfri.

Större avdrag för grön 
teknik för dig som är 
leverantör
Nu är det än mer förmånligt för dina 
kunder att installera solceller som gene-
rerar elektricitet. Som utförare kan du 
dra av upp till 20 procent på fakturan om 
kunden har tillräckligt mycket skatt att 
räkna av reduktionen mot.

Mer om skattereduktion för grön teknik: >>

Aktuellt om  
upphandling
Pågående upphandlingar,  
sista anbudsdag

• Tekniska konsulttjänster –  
DIS, löpande

•  Laboratorieanalystjänster, 2023-02-07

• Fönsterbyte flerbostadshus  
Bruksgatan 3, 5, 7 och 9 i Simrishamn 
Simrishamns Bostäder AB, 2023-01-30

Kommande upphandlingar

• Markarbete Mossgatan i Simrishamn

• Ramavtal markentreprenader

• Entreprenad Simris 206:18

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: >>

Ta emot en praoelev från högstadiet eller  
yrkeselever från Nova gymnasium och komvux
Som arbetsgivare får du fantastiska möjligheter att träffa och forma 
framtida medarbetare och säkra företagets kompetensbehov. 
I vissa fall utgår även ersättning till företaget. 
Är du intresserad av att ta emot praoelever från högstadiet eller studerande på  
Nova gymnasium och komvux’ yrkesutbildningar för arbetsplatsförlagd lärande 
(APL), kontakta då Korsavadskolans studie- och yrkesvägledare Sissi Larsson,  
sissi.larsson@simrishamn.se, eller gymnasiets APL-samordnare Sara Westberg,  
sara.westberg@simrishamn.se

Eleverna har prao under en vecka under veckorna 15, 16 och 17.

simrishamn.se

https://www.verksamt.se/fundera/live/verksamt.se-live-starta-eget
https://www.verksamt.se/fundera/live/anstalla?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=H%C3%A4r+%C3%A4r+datumen+f%C3%B6r+v%C3%A5rens+alla+webbinarier!&ug_cid=eb2951de-2b76-461e-bb16-e1b77bdf8320
https://www.verksamt.se/fundera/live/foretagsnamn-och-varumarke?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=H%C3%A4r+%C3%A4r+datumen+f%C3%B6r+v%C3%A5rens+alla+webbinarier!&ug_cid=eb2951de-2b76-461e-bb16-e1b77bdf8320
https://www.verksamt.se/fundera/live/verksamt.se-live-sjukforsakring-och-pension?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=H%C3%A4r+%C3%A4r+datumen+f%C3%B6r+v%C3%A5rens+alla+webbinarier!&ug_cid=eb2951de-2b76-461e-bb16-e1b77bdf8320
https://www.verksamt.se/fundera/live/verksamt.se-live-handel-med-utlandet?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=H%C3%A4r+%C3%A4r+datumen+f%C3%B6r+v%C3%A5rens+alla+webbinarier!&ug_cid=eb2951de-2b76-461e-bb16-e1b77bdf8320
https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/gronteknik?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=Nya+lagar%2c+h%C3%B6gre+avdrag+%26+praktiska+tips+i+sv%C3%A5ra+tider!&ug_cid=eb2951de-2b76-461e-bb16-e1b77bdf8320
https://www.simrishamn.se/naringsliv-och-arbete/upphandlingar
https://www.simrishamn.se/naringsliv-och-arbete/upphandlingar
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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

Prenumerera på Nyföretagarcentrums nyhetsbrev!

Nu är det premiär för Nyföretagarcentrum sydöstra Skå-
nes nyhetsbrev som framöver kommer med fyra num-

mer per år. I nyhetsbrevet kan du läsa om nyföre-
tagare, samarbetspartners, utbildningar, eve-

nemang och annat som rör företagande och  
nätverkande.

Starta din prenumeration: >>

Företagsstatistik från 2022
Förra året minskade antalet nystartade företag jämfört med  
föregående år. Totalt registrerades 128 nya företag 2022. 
Året före, 2021, startades hela 210 nya företag i vår kommun, vilket var en toppnote-
ring. 2020 startades 159 nya företag, även det en hög siffra. I hela Sverige minskade 
nyföretagandet 2022 med 6 %. Förra årets minskning är relativt jämnt fördelad 
över branscherna. Det som sticker ut är färre nya inom hotell- och restaurangbran-
schen. 14 nya företag startades där jämfört med 23 företag året före. Av de nyregist-
rerade företagen har 44 en kvinna som ägare eller vd, vilket är i 34% av företagen. 
Motsvarande siffra för riket är 33 %. Totalt finns nu 3315 företag i vår kommun. 
Antalet aktiebolag är 1357, vilket är 39 fler jämfört med året före. Endast ett företag 
gick i konkurs under 2022.

Simrishamn – en småföretagartät kommun

Antal företag Antal anställda
547  1–4 
134  5–9 
62  10–19
48  20–49

(Källa: Bolagsregistret och UC Selekt)

Svara på UF-företaget Lightli UF:s enkät 
Lightli UF drivs av elever som går i årskurs tre på  
ekonomiprogrammet på Nova gymnasium.
Det är ett UF-företag som säljer naturliga ljuspärlor av renat och certifierat hållbart 
växtbaserat vax. Det är, enligt företaget, ett mer hållbart och säkert alternativ till 
traditionella stearin- och paraffinljus. 

Nu har de gjort en marknadsenkät där de önskar svar från dig: >>

Fakta: Ung företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet,  
företagsamhet och sitt entreprenörskap. I ett UF-företag har de redan som elever möjlighet att prova på  
att driva ett riktigt företag.

Nytt år med nya  
företagsbesök. Vill  
du att vi besöker ditt 
företag?
Simrishamns kommun gör före-
tagsbesök i syfte att underlätta 
för företagen i deras kontakt 
med kommunen och för att  
öka vår egen kunskap om före-
tagandet.
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.

Här är de företag vi besökte under hösten.

Ny finansiering till leaderprojekt i östra Skåne
Om allt går som planerat kommer Leader östra Skåne börja handlägga nya projekt-
ansökningar i mars. Du kan redan nu skicka in en idébeskrivning för att testa en 
projektidé och eventuellt börja skriva på en projektplan.

Här hittar du Leader östra Skånes mall för idébeskrivning: >>

Prenumerera på Leader östra Skånes nyhetsbrev!

Starta din prenumeration på Leader östra Skånes 
 nyhetsbrev redan idag! Prenumerera här: >>

Ida Widerberg, Tomas Andersson och Håkan Rannestig
Österlens Kraft

Emelie Korsgaard
Willys i Simrishamn

Anton Åberg
Setel

Anna Agger
Anna Agger Industridesign

Morten Haugen och 
Magnus Selin
Vegofood of Simrishamn AB

Magnus Olsson och 
Charlie Stenkilsson
Ohlsson & Lohaven

Vill du att vi besöker 
ditt företag i år?

Kontakta då näringslivs-
utvecklare Lars Persson,  
lars.persson@simrishamn.se 
så bokar vi in ett besök.

mailto:lars.persson%40simrishamn.se?subject=
mailto:lars.persson%40simrishamn.se?subject=
mailto:naringsliv%40simrishamn.se?subject=
https://gansub.com/s/SGPGJma/
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1pFbiD-00060E-6L&d=4%7Cmail%2F90%2F1673445600%2F1pFbiD-00060E-6L%7Cin11b%7C57e1b682%7C12631052%7C7641097%7C63BEC1E1803B411B4F51B6FAAFB55202&o=%2Fphto%3A%2Ffts%2F.rmaleMsg5uaetzq6SV5y4Lg&s=0h8c1-LSdJ7V480Clwt9w-4rYag
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmcusercontent.com%2Fb5e759fe8dc977addd6ce4455%2Ffiles%2Fa072de3a-7575-538f-67be-8194e925a997%2FMALL_idebeskrivning_leader_ostra_skane.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://mailchi.mp/cd2c003c3f44/leader-ostra-skanes-nyhetsbrev

