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Missa inte frukostmötet 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:

7.30 | Frukost serveras
8.00 | Livesändning från Företagarna med Ewa-Lotta Löwstedt Lundell,
vd SKR Kommentus, och Rikard Jermsten, generaldirektör för
Konkurrensverket.
8.45–9.15 | Diskussion och dialog med kommunens upphandlingsstrateg Marcus Bäckström. Tips och konkreta råd om vad som är allra
viktigast att tänka på för att lyckas i en upphandling.
Som en direkt uppföljning av frukostmötet är det en kvällskurs i offentlig
upphandling 24 mars. Se separat artikel.
Anmälan till frukostmötet görs till: Lars Persson, lars.persson@simrishamn.se,
eller Cecilia Granquist, info@ceciliagranquist.se, 0703-73 88 05, eller
direkt via länken här: >>
Frukostmötet arrangeras i samarbete med Företagarna Österlen.
Välkommen!

Nominera till Entreprenör Skåne 2020!
Årets upplaga av Entreprenör Skåne 2020 söker unga företagare
från Simrishamns kommun som vill utvecklas och är goda
förebilder för andra unga entreprenörer.
Syftet med Entreprenör Skåne är att ge unga entreprenörer möjlighet att vara
med i ett unikt utvecklingsprogram, få nya nätverk och öka sin tillväxt genom
nya affärsmöjligheter.
Nu är det dags att nominera den eller de unga företagare som du tycker
skall få möjlighet att vara med i Entreprenör 2020!

Din kandidat ska helst vara mellan 18 och 35 år och driva sitt företag med
ambition att bli en snabbväxare.
Nominera din kandidat här: >>
Sista datum för nominering är den 16 mars!
Mer information om Entreprenör 2020 finns här: >>
Kontakt: Hanna Svensson, Forza Of Sweden, 0768-55 48 39,
hanna.svensson@forzaofsweden.se, eller Karl Philip Barakate,
Region Skåne, karlphilip.barakate@skane.se

Utbildning för
företagare i offentlig
upphandling
Allt du behöver veta för att kunna
lämna anbud i en offentlig upphandling.
Under kvällen går vi metodiskt och praktiskt igenom hela anbudsförfarandet
och vad som krävs för att bli leverantör
till offentlig sektor. Utbildningsledare är
Simrishamns kommuns upphandlings
strateg Marcus Bäckström.
Tid: 24 mars, kl. 18.30–20.30, fika ingår
Plats: Campus Österlen, Storgatan 25,
Simrishamn
Anmälan görs till:
lars.persson@simrishamn.se
Upphandlingsbloggen – för dig som vill
bli leverantör till kommunen

Missa inte upphandlingsbloggen.se där
kommunens upphandlingsstrateg
Marcus Bäckström berättar om aktuella
upphandlingar och ger tips och råd till
dig som vill bli leverantör till offentliga
verksamheter. Upphandlingsbloggen
hittar du här: >>

Välkommen till företagarlunchen 25 mars!
Nätverket Qlara och Företagarna
Österlen arrangerar företagarlunch.
Passa på att äta en god lunch och nätverka
med andra lokala företagare samtidigt som
du får aktuell information om vad som är
på gång i kommunen och du har möjlighet
att diskutera företagsklimat med kommunens näringslivsutvecklare Lars Persson.
När: 25 mars kl. 12.00–ca 13.30
Var: Hotel Svea, Simrishamn
Lunchen är öppen för dig som inte är
medlem. Du betalar själv lunchen direkt
på plats.
Anmäl dig här: >>

Simrishamn på Österlen

Funderar du på att göra affärer på en ny
marknad utomlands?
Då kan du söka finansiellt stöd och få upp till 200 000 kronor
för en satsning på en ny marknad utanför Sverige!
Internationaliseringschecken från Region Skåne, som du nu kan söka, hjälper dig
att bredda din verksamhet internationellt. Checkarna kan exempelvis användas till
köp av externa tjänster och projektanställningar för att ta fram marknadsanalyser
eller till juridisk hjälp för att komma i gång i nya länder.
Syftet är att öka företagets konkurrenskraft och i förlängningen göra det möjligt
för ditt företag att nyanställa. En internationaliseringscheck via Region Skåne
hjälper dig att nå nya marknader!
Mer info här: >>

Att skapa lyckade evenemang – en
nätverksträff för arrangörer 18 mars
Välkommen till en nätverksträff för dig som arrangerar olika slags evenemang.
Syftet med nätverksträffen 18 mars är att, förutom att skapa en mötesplats för
arrangörer, öka kunskapen kring viktiga frågor som tillstånd, hållbarhet,
finansiering och kringevenemang.
Tid: 18 mars kl. 9–12
Plats: Gamla rådhuset i Ystad
Programmet i korthet:

9.00 | Kaffe serveras.
9.30–10.30 | Hur lyckas du med ditt event?
Pehr Palm, vd Event in Skåne, och Petra Kuritzén, projektledare Event in Skåne.
Vilka är de främsta framgångsfaktorerna för ett lyckat event?
10.30 | Mingel och kaffe.
10.50–11.40 | Tillstånd vid evenemang. Peter Saarman, tillståndsenheten Malmö
stad, ger handfasta tips. När måste vi söka och hur gör man? Vilken typ av tillstånd
krävs för olika typer av evenemang?
11.40–12.00 | Avslutande frågestund.
Mer information och anmälan: >>
Nätverksträffen arrangeras i samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne och
Event in Skåne.

Har du ett evenemang
i sydöstra Skåne?
Glöm inte att lägga in det i den
nya, sydöstskånska evenemangskalendern.
Evenemanget ska vara av informations-,
nöjes- eller underhållningskaraktär och
öppet för alla att besöka och av intresse
för en bred publik.
Evenemangskalendern är en öppen
databas, vilket innebär att vem som helst
kan hämta information om ditt evenemang. Den kan även komma att visas på
andra webbplatser.
Evenemanget publiceras inom två
arbetsdagar från att du registrerat det,
under förutsättning att det följer data
basens riktlinjer. Det är viktigt att du har
tillstånd att använda bild eller illustration
om du bifogar sådan.
Läs mer här: >>
Den nya evenemangskalendern
är ett samarbete mellan sydöstskånes kommuner Simrishamn,
Sjöbo, Tomelilla och Ystad.

De globala målen och ditt företags lönsamhet 29 april
Få tips på vilka viktiga mätetal kopplade till de globala målen du kan ha nytta av i ditt företag.
Tid: torsdag 29 april kl. 8.30–12.00
Plats: kommunhuset, Sjöbo
Program

8.30 | Registrering och fika.
9.00 | Tillväxt Syd introducerar dig i hur en hållbarhetskalkyl kan se ut.
9.15 | Workshop kring de globala målen och hållbar lönsamhet – hur kan du mäta
resultat? Du får tips på hur du mäter lönsamhet och resultat kopplat till Agenda 2030.
Workshopen leds av Karin Lintrup, rådgivare i hållbar tillväxt, Business for SDG:s.
12.00 | Summering och avslut.
Arrangemanget är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Förmiddagen arrangeras
under konceptet ”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för
nya affärer”. Det vänder sig till
företag och organisationer,
oberoende av hur mycket eller
lite man kan i dag eller om
man arbetar med de globala
målen redan eller ej.

Mer information och anmälan: >>
Arrangörer:

simrishamn.se

Nya möjligheter för dig som företagare!
Socialförvaltningen gör saker i dag som de tror att andra kanske
kan göra bättre. Kanske är det du?
I framtiden finns det behov att hitta nya, annorlunda lösningar för att kunna
erbjuda en bra äldreomsorg. Socialförvaltningen bjuder därför in till möte den
23 april där de vill höra dina tankar, idéer och erfarenheter kring bland annat
stöd- och servicetjänster.
När: 23 april kl. 17.00
Var: Campus Österlen, Storgatan 25, Simrishamn

Bygglovsinformation
till hantverkare och
byggfirmor 23 april
Simrishamns och Tomelilla kommuner ger anpassad information om bygglov och regler till
byggbranschen.
Bygglovsinformation från kommunerna
hjälper hantverkare och byggfirmor att
bli ännu bättre i det dagliga mötet med
sina kunder och beställare.

Mer information och anmälan: Åsa Bullarbo, 0414-81 94 29 eller
asa.bullarbo@simrishamn.se
Välkommen!

Effektivisera dina företagsaffärer med ny
teknologi – Digitalisering 2020

Tid: 23 april kl. 8.00–ca 9.30
Var: XL-BYGG Hans-Anders,
Simrishamn, Fabriksgatan 15
Anmälan till
lars.persson@simrishamn.se

Almi storsatsar under året på att främja digitaliseringen av
landsbygdsföretag.
Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt
och hållbart näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet. Satsningen
vänder sig till dig som har ett litet till medelstort företag, oavsett bransch, och som
har någon form av digital plan som du vill genomföra.
Se informationsfilmen här: >>
Mer information och intresseanmälan här: >>
Projektledare och kontaktperson på Almi Skåne:
Nenne Hansson, 042-26 90 12
nenne.hansson@almi.se

Hög tid att söka till utbildningar på Campus Österlen
I höst startar nya utbildningar i Simrishamn och du kan ansöka från den 16 mars–15 april.
Bättre Lean för service och tjänster (7,5 hp) riktar sig till
organisationer och företag. Du som är företagare kan tillsammans med dina medarbetare söka till kursen, som ges i
samarbete med Högskolan i Borås.
Kurserna Psykologi 30 hp och Pedagogik (30 hp) pågår
under två terminer på 50 %. Båda kurserna ges i samarbete
med Jönköping University.
Kursen Ledarskap (7,5 hp) ges på plats i Simrishamn i
samarbete med Högskolan i Halmstad.

Har du i ditt företag eller din organisation behov av
skräddarsydda utbildningar? Tveka inte att kontakta
Campus Österlen! https://www.simrishamn.se/
barn-och-utbildning/campus-osterlen/for-arbetsgivare

Campus Österlen skapar utbildningar utifrån behov
och arbetar med utbildningar främst i sydöstra Skåne.
På Campus Österlen utbildar sig inte bara framtida
medarbetare i näringsliv och offentlig sektor, vi erbjuder
också utbildningar till nuvarande medarbetare som kan
och vill vidareutbilda sig.

Det treåriga programmet Grundskollärare startar till hösten med inriktning mot anställda i fritidshem då det nu ska
finnas minst en behörig medarbetare på varje fritidshem.

simrishamn.se

Simrishamns kommun gör företagsbesök
Det gör vi för att underlätta för företagen i deras kontakter med kommunen och för att
öka vår egen kunskap om företagandet vår kommun.
Vill du att vi framöver även besöker ditt företag? Kontakta då näringslivsutvecklare Lars Persson,
lars.persson@simrishamn.se
Här är några av de företag vi har besökt den senaste tiden.

Ida Hallberg,
IDA Hälsocoach

Erica Nilsson och Petra Gustavsson,
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling,
Simrishamn

Karin Biel och Robban Reer,
ICA Supermarket Brunnshallen

Annica Ahl,
Hotel Svea

Marie Malmqvist och
Kristian Mårtensson,
KM Maskin och Lantbruk

Lars Helgesen,
Lars Helgesen AB

Kontakt
Kontakt
Lars Persson
0414-81 91 22
lars.persson@simrishamn.se
Vill du inte ha fler nyhetsbrev?
Skicka bara ett mail till oss.
simrishamn.se

