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Bättre affärer och större lönsamhet  
med de globala målen
Kommunerna i sydöstra Skåne har tillsammans med Tillväxt Syd nyligen genom
fört ett kriscoachingprojekt med utgångspunkt i de globala målen som affärs
modell för större lönsamhet. Vi vill nu ge fler företag möjlighet att ta del av detta 
sätt att arbeta:

Välkommen till workshopen ”Från Swot till  
värdeerbjudande med de globala målen”

När: onsdag 2/6 kl. 9.00–11.30
Var: via Zoom.
Hur: du anmäler dig till lotte.nilsson@ystad.se 
Kostnad: att delta är kostnadsfritt. Workshopen leds av Karin Lintrup, affärs
utvecklare och expert inom hållbar tillväxt på företaget Bewegung.

Ur innehållet:
• De globala målen ger mer lönsamma affärer
• Direkta och indirekta intressenter: existerande och potentiella
• Hur kan jag arbeta med delmål, prioritering och aktiviteter?
• Ökad lönsamhet genom tillväxt, effektivisering och riskminimering

Begränsat antal platser. Din anmälan är bindande. 

Frågor? Kontakta Lotte Nilsson, Ystads kommun: lotte.nilsson@ystad.se

Se filmen inför 2/6 med Karin Lintrup här: >>

Skapa-prisen för årets 
bästa uppfinnare och 
innovatör
Stiftelsen Skapa uppmanar idé-
rika personer att söka och tävla 
om årets Skapa-pris, senast  
31 maj.
Du som är ung (född mellan 1991 och 
2001) tävlar om priset Skapatalang för 
unga innovatörer.
Läs mer och ansök här:  >>

Senaste nytt från  
Leader sydöstra Skåne
Nu är Leader sydöstra Skånes läges-
rapport för 2020 klar
I rapporten finns en sammanställning 
över samtliga leaderprojekt som beviljats 
stöd fram till årsskiftet 2020/21.
Rapporten finns här: >>

Ny strategi för nästa period 2023–2027
Nu börjar arbetet med att ta fram en ny 
strategi för åren 2023–2027. Läs mer om 
hur du kan engagera dig och bidra till utveck-
lingen i sydöstra Skåne här:  >>Sök de nya affärsutvecklingscheckarna!

Nu finns möjlighet till delfinansiering av ditt utvecklingsarbete  
med hjälp av Region Skånes utvecklingscheckar.

Funderar du på att göra affärer utomlands? Då kan du få upp till 250 000 kronor 
för en satsning på en marknad utanför Sverige. 
Internationaliseringschecken från Region Skåne kan användas till att under
söka och förbereda nya marknader, eller som hjälp till att bredda din verksam
het internationellt. Checkarna kan exempelvis användas till köp av externa 
tjänster, projekt anställningar för att ta fram marknadsanalyser eller juridisk 
hjälp inför en internationell satsning. Mer information finns här: >>

Digitaliseringschecken gör ditt företag mer konkurrenskraftigt! 
Syftet är att a skapa nya värden i ditt företag genom digital teknik. Till exempel 
kan det handla om att ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller 
eller att effektivisera digitala processer och system. Satsningen ska tillföra ny 
kompetens till företaget utöver den vanliga verksamheten. Det är viktigt att du 
har en långsiktig idé om hur digitalisering kan bidra till detta. 
Mer information finns här: >>

Kontakt: Sara Anderhov, 040675 32 47, sara.anderhov@skane.se
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Funderar du på att sälja företaget?
Nu finns möjlighet till ägarskifteshjälp  
genom kostnadsfria webbinarier.

• 1 juni kl. 18 Har du bestämt dig för att sälja ditt företag?  
Det här webbinariet ger handfasta tips på hur du för
bereder och planerar ägarskiftet så företaget kan 
lyckas i växlingen.

• 15 juni kl.18 När du funnit en köpare – vad händer nu? 
Det här webbinariet riktar sig till både säljaren och 
köparen, under köpprocessen och tiden därefter.

Mer information och anmälan här: >> 

Webbinarierna arrangeras av Sinf – Svensk industriförening  
i samarbete med Tillväxtverket och med stöd från den  
europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

GoGlobal för dig som vill  
börja exportera!
Exportcentrum Skåne har tagit fram det digitala verk
tyget GoGlobal som ger dig de kunskaper, strategier 
och insikter som du behöver för ditt företags interna
tionella satsning. GoGlobal innehåller de steg som 
behövs för din exportplan.

• Prioritera rätt i valet av marknad
• Vässa säljargumenten
• Gör din etableringskalkyl

Verktyget GoGlobal är helt kostnadsfritt och det 
fungerar lika bra i mobil, surfplatta eller i datorn.

Läs mer här: >> 

Kontakt: gabriella.danielsson@business-sweden.se

Exportcentrum Skåne är en samverkan mellan Almi Företagspartner Skåne 
AB, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise 
Europe Network, Exportkreditnämnden och Invest in Skåne/Region Skåne.

GoGlobal Gratis utbildningar 
för företag i Skåne
Projektet CoSkill erbjuder dig och dina medarbetare 
gratis utbildningar inom en mängd olika områden, som 
till exempel innovationsledning, digital marknads
föring, AI, cyber security och teknisk projektledning.

Vilka fler utbildningar finns? 

Du ser utbildningarna som redan är igång eller är  
planerade i utbildningsportföljen här: >>  

Anmäl ditt intresse här: anmalan@coskill.se

Fakta: CoSkill är finansierat av Europeiska socialfonden och leds av 
Region Skåne och Region Blekinge tillsammans på Media evolution. Syftet 
med projektet är att öka näringslivets framtida konkurrenskraft och genom 
kompetensutveckling rusta företag och individer för en framtid med ökad 
digitalisering. Läs mer här: >>  

Nya utbildningar på Campus Österlen
Campus Österlen har nu ytterligare fyra yrkes- 
högskoleutbildningar (YH) i Simrishamn. 
Sammanlagt erbjuder Campus Österlen fem yrkeshögskoleutbild
ningar med start höstterminen 2021 (utbildningen ”Stödpedagog 
inom funktionshinderområdet” beviljad sedan tidigare).
 Ansökningarna är öppna och efterhand som ansökningarna 
kommer in, får man besked. Utbildningarna leder till Yrkeshögskole
examen, är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

YH-utbildningar som startar höstterminen 2021:

• Processtekniker smart industri, två år heltid. Du kan jobba 
som drifts tekniker, processoperatör, processtekniker eller  
produktionstekniker. 

• Produktionsutveckling, två år deltid. Du kan jobba som 
produktions tekniker, produktionsberedare, projektledare,  
produktionsplanerare eller kvalitets och miljötekniker. 

• Plast- och polymeringenjör, två år heltid. Du kan jobba som 
konstruktör, plast och polymeringenjör, produktutvecklare, 
projektledare eller servicetekniker.  

• Stödpedagog inom funktionshinderområdet, två år heltid.  
Du kan jobba som omsorgspedagog, stödpedagog eller 
omsorgsassistent. 

• Specialistundersköterska inom psykiatri, ett år heltid.  
Du kan jobba som skötare, skötare inom psykiatrisk vård,  
specialistundersköterska inom psykiatri eller vårdare i  
psykiatrisk vård.

Mer information om utbildningarna finns här: >>

Näringslivets medverkan i utbildningarna är viktig!
Den studerande behöver praktisk erfarenhet i sin utbildning och 
möjlighet till jobb efter examen, samtidigt som näringslivet får nya 
medarbetare med ny kunskap.  Vill du också engagera dig i ditt före
tags kompetensförsörjning och hitta framtidens medarbetare?   
Kontakta Marie Liljenberg, verksamhetschef Campus Österlen, 
041481 98 81, marie.liljenberg@simrishamn.se

Campus Österlen söker arbetsgivare som behöver:
• Ehandelslogistiker
• Fastighetsförvaltare
• Fastighetsingenjör
• Marin servicetekniker
• ITsäkerhetsspecialist
• Redovisningsekonom
• Redovisningskonsult
• Kyl och värmepumpstekniker

Arbetsgivares intresse behövs för att styrka behovet av en YHutbild
ning inom området. Kontakta Cecilia Svensson på Campus Österlen: 
041481 98 82, cecilia.svensson@simrishamn.se

Utbildning i ägarskifte eller generationsväxling i företag
Campus Österlen undersöker intresset för en YHutbildning för att 
bli företags ledare i ägarledda företag. Man söker därför företagare 
eller andra organisationer som kan intyga behovet och stärka ansö
kan om en sådan utbildning. Kontakta Cecilia Svensson på Campus 
Österlen, 041481 98 82, cecilia.svensson@simrishamn.se
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Kontakt
Lars Persson  
041481 91 22  
lars.persson@simrishamn.se

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

Kontakt
Lars Persson  
041481 91 22  
lars.persson@simrishamn.se

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

Kom ihåg att lägga ut 
dina evenemang i 
sommar
På simrishamn.se finns en kalender där 
man kan få tips om vad man kan göra. 
Där finns till exempel vandringsleder, 
cykelförslag, utställningar, olika 
publika evenemang och aktivitetsför
slag. Är du arrangör för någon utställning, 
aktivitet eller ett kommande evenemang kan 
du enkelt själv lägga upp det här: >>
 

Arkitekturpriset 2021
Vilket objekt vill du ska premie-
ras med årets arkitekturpris?
Priset ska uppmärksamma en värdefull 
insats och objektet ska vara beläget i vår 
kommun. Projektet ska vara genomfört 
under de senaste tio åren och färdigt. 
Lämna ditt förslag ”Arkitekturpris 
2021” senast den 30/6. Bifoga gärna ett 
foto. Mer information finns här: >> 

Information för dig som företagare finns på 
vår näringslivs sida på simrishamn.se
Här finns information om coronapandemin som är viktig för dig som företa
gare att känna till. Här hittar du även flera olika insatser, utbildningar och 
stöd till företag med anledning av pandemin. Läs mer här: >>

Simrishamns kommun har även en sida med allmän information om pande
min, om ev. inskränkningar i kommunens verksamhet och en massa bra myn
dighetslänkar till säker information. Läs mer här: >>

Simrishamn – den mest företagsamma  
kommunen i Skåne
Simrishamn är den kommun i Skåne där flest invånare har sin inkomst från 
det egna företaget. Det visar Region Skånes senaste rapport ”Näringsliv och 
arbetsmarknad i Simrishamn”.
 Av de sysselsatta invånarna hade år 2019 totalt 15,4 % (1 098 personer) sin 
huvudsakliga inkomst som företagare. 11,0 % (382 personer) av kvinnorna 
hade sin huvudsakliga inkomst som företagare. Motsvarande andel för män 
var 19,6 % (716 personer).
 Detta är siffror långt över snittet, vilka totalt för Skåne är  8 % och för riket 
något under 8 %. Av de utlandsfödda sysselsatta invånarna i Simrishamn hade 
år 2019 13,7 % (129 personer) sin huvudsakliga inkomst som företagare, även 
det högt över Skånesnittet (8,6 %) och för Sverige som helhet (7,4 %).

Natalie Seyoum, utsetts till 
”Årets upphandlare”

”Årets upphandlare” och ”Årets inköpare” finns båda  
i Simrishamns kommun!
Organisationen Sveriges Offentliga Inköpare utsåg vår upphandlingsstrateg Marcus Bäckström 
till ”Årets inköpare” i fjol. Nu har vår andra, nyanställda upphandlare, Natalie Seyoum, utsetts till 
”Årets upphandlare” av det lärosäte där hon studerade till upphandlare, TUC Yrkeshögskola i Jön
köping.
 Marcus Bäckström är glad för sin kollegas skull, som han var handledare för under hennes tolv 
veckor långa praktik: –Hon har varit i stort sett självgående sedan första veckan och bidragit till att 
utveckla vår organisation.
 Simrishamns kommun söker en ny LIApraktikant till hösten och det finns förslag att utöka 
upphandlingsverksamheten med ytterligare en medarbetare för att effektivisera inköpsproces
serna än mer. 
 Ett stort grattis önskar vi Natalie!
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