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Simrishamn på Österlen

Sommarfrukostmöte 21 juni för företagare i 
Simrishamns kommun
Välkommen att mingla och träffa företagarkollegor, tjänstepersoner 
och politiker, och samtidigt få en uppdatering om vad som är på 
gång i kommunen.

när: onsdag 21 juni kl. 7.30–9.30
var: Hotel Svea, Simrishamn

Vi bjuder på frukost och sommarunderhållning!

Anmälan till sommarfrukostmötet gör du till 
näringslivsutvecklare Lars Persson: lars.persson@simrishamn.se

Välkommen!

EU-konferens för den kulturella och kreativa 
sektorn i sydöstra Skåne
Arbetar du inom den kulturella och kreativa sektorn i sydöstra  
Skåne och har frågor och funderingar kring en möjlig EU-finansiering? 
Då är denna konferens för dig!

när: 13 juni kl. 10–16
var: Skeppet, Marint centrum, Simrishamn

Konferensen är kostnadsfri och  
arrangeras av Europa Direkt Sydskåne 
tillsammans med Kulturnavet. 

Lunch och fika serveras under dagen.

Se hela programmet och anmäl dig här: >> 

Simrishamn delad 
tvåa i ”Årets stads-
kärna 2022”
Tävlingen är avgjord och  
Simrishamn placerade sig som 
delad tvåa med Trollhättan.
Det blev Helsingborg som tog hem  
vinsten i ”Årets stadskärna 2022”. Vi är 
glada och stolta över en delad andra-
plats. Den resa Simrishamn har gjort 
på vägen mot Årets stadskärna har 
redan inneburit många vinster. Alla i 
staden tjänar på en stadskärna full av 
liv och rörelse.

Samverkan är nyckeln till framgång
Samverkansorganisationen Mitt Simris-
hamn har under de senaste åren arbetat 
strukturerat med att skapa en levande 
och attraktiv stadskärna. Olika fokus-
grupper bestående av en mix av stadens 
aktörer har haft ansvar för olika utveck-
lingsåtgärder. De har haft ansvar från 
idé och planering till genomförande 
och handling och de har gjort ett fan-
tastiskt arbete.

Firande och premiär
För att fira framgången bjuds det på 
bullkalas på Stortorget i Simrishamn 
den 6 juni kl. 12.30. Då kommer  
dessutom barn och ungdomar från  
kulturskolan vara med och framföra 
(premiär!) den nyskrivna låten om  
Simrishamn.

Mer information:
- Årets stadskärna: >>
- Mitt Simrishamn: >>

Nyföretagarcentrum bjuder in till  
nätverkskvällar 
Kom och lär känna andra lokala företagare.  Första kvällen  
handlar om ”företagande och nätverkande”.
Syftet med träffarna är att nya företagare som varit igång ett tag ska lära känna 
andra företagare och prata om aktuella frågeställningar och de olika utmaningar 
som du som företagare ställs inför. Nätverkskvällarna är kostnadsfria.

plats: Gamla rådhuset, Ystad 
när: Start onsdag 1 juni kl. 18

Därefter ytterligare två träffar. Datum är inte bestämt.

Mer information och anmälan här: >> 
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En hälsning till dig som har ställplatser  
för husbilar
Vi har genom åren sett en ökad husbilsturism till vår kommun och 
det är positivt att många näringsidkare ser det som en möjlighet.

Säkerhet – var rädd om dig själv och dina gäster
Se till att det i skälig omfattning finns utrustning för släckning och livräddning 
vid brand.  Det ska också vara minst 4 meter mellan både husvagnar och hus bilar  
inklusive förtält. Läs mer om vad som gäller på Sydöstra Skånes Räddningstjänst-
förbunds hemsida: www.sorf.se

Behövs det bygglov?
För en ställplats för husbilar eller en långtidsparkering kan det krävas bygglov. 
Det beror bland annat på:

•  Verksamhetens karaktär, omfattning och anläggningens storlek
•  Omfattningen av markarbeten och anordningar 
•  Påverkan på omgivningen och allmänna intressen 
•  Om platserna är bokningsbara och tillgängliga för vem som helst
•  Om perioden för användning är minst en normal semesterperiod

Välkommen att höra av dig till Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00 eller  
kontakt@simrishamn.se. För frågor om du behöver ett bygglov eller inte är  
telefontiden kl. 11–12 måndag–torsdag.

Växande möten #2 
den 7 juni på  
Bosjökloster
Dagen riktar sig till lantbrukare  
och trädgårdsföretagare.

Mer information finns här: >>

Skåne  
Innovation 
Week  
13–17 juni

Innovationscenter för landsbygden 
arrangerar denna vecka olika aktiviteter, 
spridda över sydöstra Skåne. 

De flesta aktiviteterna är möjliga att delta 
i på distans.

Alla aktiviteter hittar du här: >>

IRIS hjälper nystartade 
företag hitta finansiering
Satsningen IRIS (Investment Readiness 
In Skåne) hjälper nystartade företag att 
bli bra på att hitta kapital. Du får coach-
ning, kompetensutveckling och affärs-
rådgivning med fokus på olika insatser 
som gör ditt bolag bättre rustat för att ta 
in kapital. Du får också möjlighet till kon-
takter och match-making med nationella 
och internationella investerare.

Läs mer om IRIS här: >>

Anställa personer från Ukraina – så här gör du
Om du vill anställa en flykting från Ukraina behöver personen ha ett giltigt uppe-
hållstillstånd eller arbetstillstånd. Du eller flyktingen i fråga ska skicka in anmälan 
om preliminär A-skatt till Skatteverket. Du måste också informera Skatteverket om 
att du har anställt en person. Personen kan börja arbeta hos dig innan Skatteverkets 
beslut om A-skatt har kommit. Läs mer här: >>

http://www.sorf.se
mailto:kontakt%40simrishamn.se?subject=
https://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20220607.aspx
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Kunskapsserie om den 
cirkulära ekonomins  
affärsmöjligheter
Lär dig hur du enkelt identifierar affärs-
möjligheterna i en cirkulär ekonomi och 
den ökande efterfrågan på cirkulära 
produkter och tjänster! 

Läs mer om cirkulära affärsteg och  
anmäl dig här: >> 

Nu växlar Ung företagsamhet upp  
i Simrishamn
Ambitionen att det ska bli många fler unga entreprenörer  
i Simrishamn!
Ung företagsamhet inspirerar och coachar elever från tidig ålder till unga vuxna att 
våga tro på sin egen företagsamhet. Det görs genom att gymnasieelever får möjlig-
het att starta, driva ett eget UF-företag. Lärare på gymnasiet är utbildade i entre-
prenörskap och att coacha gymnasieungdomar. UF-företag kan drivas på alla 
gymnasie skolor och i alla program. I år är det 47 elever som är UF-företagare i  
Simrishamn, varav 17 elever driver sitt UF-företag på Nova Academy och 30 elever 
på andra gymnasier. Erfarenheterna från att ha varit UF-företagare gör skillnad, 
både för individen och för samhället. 

Bli en mentor för ungdomarna
Det är viktigt med att hitta mentorer bland företagare till eleverna som startar och 
driver ett UF-företag. Det är främst Nova gymnasium som är berört men snart även  
i högstadiet. 

Om du vill bli mentor, kontakta barn- och utbildningschef Anders Wedin, 
anders.wedin@simrishamn.se

Kvalificerad hjälp till e-handelsföretag  
som vill växa internationellt
Swedish E-Commerce Academy ger små och medelstora företag ny kunskap för  
att lyckas med sin e-handel och växa internationellt, samt om de villkor svenska  
företag möter, både lokalt och internationellt. 

Läs mer här: >>

Swedish E-Commerce Academy är ett samarbete mellan  
Almi företagspartner Skåne, Business Sweden, Amazon 
Sverige, Regional exportsamverkan Skåne, PostNord Sverige 
och Ehandel.se

Använd ”Framtids- 
generatorn” för  
hållbar utveckling
”Framtidsgeneratorn” är samlingsnam-
net på Almis erbjudanden med extra 
fokus på hållbar utveckling. Man utgår 
alltid från där du och ditt företag befin-
ner er – oavsett om du har kommit långt 
i din utvecklingsresa eller om du bara är 
i början.

Läs mer här: >>

Almis Gröna lån 
Grönt lån från Almi ska göra en grön 
omställning i små och medelstora före-
tag lättare. Lånet kan användas för 
gröna satsningar som bidrar till EU:s 
miljömål och har förmånligare villkor 
än Almis övriga lån. Det innebär bland 
annat längre löptid, amorteringsfrihet 
och lägre ränta.

Mer om Almis Gröna lån här: >>

Var med och bidra till ett livskraftigt  
nyföretagande!
Nyföretagarcentrum sydöstra Skåne söker fler samarbetspartners.
Förra året blev ett rekordår för nyföretagandet i Simrishamn! Det är samarbetspart-
ners och sponsorer som gör det möjligt med en kvalificerad, kostnadsfri rådgivning 
till blivande företagare i sydöstra Skåne. Vill du också bidra till att ge nya företag 
den bästa tänkbara starten på sin resa mot en hållbar och långsiktig utveckling? 
Kontakta då Nyföretagar centrum sydöstra Skåne: 
ystad@nyforetagarcentrum.se

Detta gör Nyföretagarcentrum för nya företagare. Se filmen här: >>

https://cireko.se/projekt/cirkulara-affarssteg-sydsverige/
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Flest antal gästnätter 
någonsin i vår kommun
Flest antal gästnätter någonsin i 
vår kommun
Trots två år av pandemi nådde gästnät-
terna i vår kommun sin högsta siffra 
någonsin: 277 057 gästnätter, 29 300 
fler än 2020 och 6 000 fler än 2019. 
Besökarna har ökat under åtta av årets 
tolv månader. 
 Varje år presenterar SCB, Statistiska 
centralbyrån, kommersiella gästnätter, 
vilket innebär boendeanläggningar 
inom hotell, vandrarhem, camping, 
stugby, med fler än nio bäddar eller fem 
rum.
 I vår kommun finns många anlägg-
ningar som inte omfattas av statistiken, 
vilket innebär att gästnätterna i verklig-
heten är betydligt fler.Fördelningen av 
svenska och utländska besökare har, av 
naturliga skäl, ändrats de senare åren: 
före pandemin var det 85 % svenska 
besökare som bodde över i kommunen, 
men de senaste två åren har den siffran 
ökat till 94 %.
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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

Tack till alla som tagit emot våra elever på 
prao i vår!
Ni gör ett fantastiskt jobb och ert engagemang är guld värt.
Till hösten har eleverna i årskurs 8 prao under veckorna 41, 42 och 43.  
Klasserna har en vecka var.

Kan du ta emot en av våra ungdomar? Gå in på www.samverka.nu och anmäl  
ditt företag där. Läs mer om skola och arbetsliv här: >> 

Du kan även ta kontakta studie- och yrkesvägledare  
Sissi Larsson på Korsavadsskolan:

sissi.larsson@simrishamn.se, 0414-81 95 84

Tack  för att du prenumererar på nyhetsbrevet Näringslivsnytt från Simrishamn.
Tipsa gärna en kollega eller någon du känner som också skulle vilja få nyhetsbrevet.
Ett mejl till naringsliv@simrishamn.se så startar prenumerationen.

Upphandlingsnytt
Kommunen har flera upphandlingar på gång som beräknas annonseras innan som-
maren. Vi brukar undvika att ha upphandlingar annonserade med sista anbudsdag 
från och med mitten av juni till och med mitten av augusti. Dels på grund av att vi 
själva har semester då, men också för att potentiella anbudsgivare har semester. 
Upphandlingar som ska annonseras under den här perioden brukar vi antingen 
förlänga anbudstiden för eller (om det är möjligt) annonsera efter sommaren.

Avtal har tecknats med
• Kiviks havslekplats (Lappset Sweden AB)
• Kivikshusen etapp 2: bygg-gata (Fasab mark AB)
• Drivmedel hamn (Branteviks åkeri AB)

Överprövade upphandlingar
• Smarta soptunnor
• Trafikuppdrag Snurringen
• Skrivare och utskriftstjänster

Tilldelad
• Ombyggnad stationsområde (PVS Mark & VA AB)

Under utvärdering
• Företagshälsovård

Påbörjade, men ej annonserade upphandlingar
• Måleriarbeten
• VS-arbeten
• Städning av allmänna toaletter
• Driftentreprenad fritidsanläggningar  
  + grönyteskötsel
• Driftsystem samhällsbyggnad
• Tekniska konsulttjänster – DIS
• Maskinhall (höst)
• Kostdatasystem (under året)
• Banktjänster (under året)

Nedre Storgatan i  
Simrishamn är nu  
gågata
Tänk på att varuleveranser från gågatan 
till butiker eller andra verksamheter 
inte är tillåtna under följande tider: 

•  Måndag–fredag: kl. 11–18
•  Lördag–söndag: kl. 11–15

Följ våra aktuella 
upphandlingar här: >> 
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