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Nytt kraftfullt stöd till skånska företag och 
morgondagens entreprenörer
Projektet ”Spira Skåne” riktar sig till företag och morgondagens 
entreprenörer i Skåne.
Missa inte möjligheten att få professionellt stöd. Som deltagare erbjuds du olika 
former av hjälp i arbetet med att ställa om och tänka nytt. Du kan till exempel få 
en egen affärscoach och hjälp med finansiering.  Insatserna pågår fram till halv-
årsskiftet 2022.

Läs mer om ”Spira Skåne” här >>

Utvecklingscheckar  
för företag inom  
natur- och ekoturism
Tillväxtverket har utvecklings-
checkar till natur- och ekoturism-
företag som vill utveckla och 
ställa om sin verksamhet.
Företag kan ansöka om 50 000–150 000 
kronor för sitt projekt. Det det går att 
söka fram till och med den 30 juni.

Information om ansökan finns här: >> 

Teknikworkshop om produktionsinnovation
Vad är produktionsinnovation och vad betyder innovations-
förmåga för ett producerande företag? 
Det får du veta mer om i den digitala teknikworkshop som IUC Syd arrangerar 
den 23 mars. Möt forskare och andra företag och få samtidigt konkreta exempel 
från industrin. 

Mer information och anmälan (senast 16 mars) finns här: >>

Stöd till innovationsprojekt inom jordbruks- 
och trädgårdsnäringen
Nu kan du söka projektstöd för att genomföra ett innovationsprojekt inom jord-
bruks- och trädgårdsnäringen. Det kan vara en ny produkt, en ny metod, ett nytt 
sätt att nå marknaden på eller en ny process.

Läs mer här >>

Avgiftsfria uteserve-
ringar till och med den 
31 maj 2021
Kommunfullmäktige har beslutat om att 
uteserveringar, matvagnar och torgplatser 
är avgiftsfria under perioden 1 januari– 
31 maj 2021. Tillstånd för verksamheterna 
krävs som tidigare.  
 Målet är att underlätta för företagen, att 
bidra till bättre likviditet i den situation 
företag fortsatt befinner sig i.

Miljöförbundet erbjuder förlängd betalningstid
Under 2021 har du möjlighet att begära att få förlängd betalningstid för din verk-
samhets samtliga fakturor avseende tillsynsavgifter. Mer information finns här: >>

CoSkill – framtida konkurrenskraft genom 
ökad digital kompetens
CoSkill erbjuder företag och dess anställda en möjlighet att arbeta 
strategiskt med kompetensutveckling och utbildningar med fokus 
på den digitala omställningen.
Börja med att anmäla dig till en informationsträff 16 april eller 7 maj för att se om 
CoSkill kan vara något för din organisation. 

Mer information finns här: >> 

http://www.iucsyd.se/vaar-verksamhet/spira-skaane/
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2021-03-10-utvecklingscheckar-for-foretag-inom-natur--och-ekoturism.html
http://www.iucsyd.se/kalender/233-teknikworkshop-produktionsinnovation/
https://jordbruksverket.se/stod/innovation-och-forskning/genomfora-ett-innovationsprojekt-eip
https://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo
https://coskill.se/
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Bromsa smittan –  
det här kan din  
verksamhet göra
Råd, tips och exempel för dig som  
verksamhetsansvarig finns här >>

Folkhälsomyndigheten föreskrifter  
och pandemilagen finns här >>

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

Simrishamns kommun har även en sida med allmän information om  
coronaviruset. Läs mer här: >> 

Näringslivets engagemang är viktigt för  
framtida medarbetare
Campus Österlen söker nu arbetsgivare och företag som vill  
engagera sig för att ge möjlighet till kvalificerade yrkeshögskole-
utbildningar inom följande yrken:

• Redovisningsekonom digitala verktyg
• Fastighetsingenjör tekniska system
• Automationsingenjör robotik
• Processoperatör inom livsmedel
• Specialistundersköterska inom äldrevården
• Specialistundersköterska inom psykisk ohälsa
• Kyl- och värmepumpstekniker
•  Drifttekniker värme, vatten och avlopp
• Affärsutvecklare inom besöksnäringen
• Bygglovshandläggare
• Drifttekniker värme, vatten och avlopp
• E-handelslogistiker
• Fastighetsförvaltare
• Offentlig upphandlare
• Service- och underhållsingenjör med inriktning mot hållbarhet

Näringslivets medverkan är viktig! 
En yrkeshögskoleutbildning ska präglas av stark arbetslivsanknytning eftersom en 
stor del av utbildningsformen. Det handlar om att den studerande ska få 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 
företags kompetensförsörjning och hitta framtidens medarbetare? 

Kontakta Marie Liljenberg, 
verksamhetschef Campus Österlen,
0414-81 98 81,
marie.liljenberg@simrishamn.se

Vill ni aktivt arbeta 
med effektivare  
tjänster och  
admini stration?
Anmäl då din ledningsgrupp  
eller personalgrupp till kursen 
”Bättre Lean för service och 
tjänster” på Campus Österlen.
Kursen är på 7,5 högskolepoäng och 
börjar hösten 2021. Utbildningen rik-
tar sig till grupper av tjänstemän inom 
företag, kommuner, statliga myndighe-
ter och regioner.

Mer information finns här: >>

Länsstyrelsen sköter tillsynen av den tillfälliga 
covid-19-lagen
Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksam-
heter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen, som  
riks dagen respektive regeringen beslutat. 
Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och 
kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut. 

Läs mer om covid-19-lagen här: >>

Brexitavtalet – det  
här gäller för dig som 
företagare
Storbritannien har lämnat EU:s inre 
marknad, ett frihandelsavtal gäller nu 
mellan EU och Storbritannien. Tull-
procedurer, ursprungsregler och regler 
kring överföring av persondata och 
mycket mer kan du läsa om här: >>

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/bromsa-smittan--det-har-kan-din-verksamhet-gora/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/bromsa-smittan--det-har-kan-din-verksamhet-gora/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/butiker-gym-och-kopcentrum-maste-begransa-antalet-besokare/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/butiker-gym-och-kopcentrum-maste-begransa-antalet-besokare/
https://www.simrishamn.se/naringsliv-och-arbete/naringslivsfrukostar
http://www.simrishamn.se/corona
mailto:marie.liljenberg%40simrishamn.se?subject=
https://www.simrishamn.se/barn-och-utbildning/campus-osterlen/utbildningar-pa-campus-osterlen/fristaende-kurser-2
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2021-01-08-sa-ska-lansstyrelsen-skota-tillsynen-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html
https://www.kommerskollegium.se/importera--exportera/handla-utanfor-eu/eus-handelsavtal/storbritannien-efter-brexit/
https://www.kommerskollegium.se/importera--exportera/handla-utanfor-eu/eus-handelsavtal/storbritannien-efter-brexit/
https://www.kommerskollegium.se/importera--exportera/handla-utanfor-eu/eus-handelsavtal/storbritannien-efter-brexit/
https://www.kommerskollegium.se/importera--exportera/handla-utanfor-eu/eus-handelsavtal/storbritannien-efter-brexit/
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Är du är nyfiken på att starta eget företag?
Nyföretagarcentrum sydöstra Skåne erbjuder Starta eget-träffar 
som en första introduktion till eget företag. 
Varje träff är mellan en och två timmar lång och genomförs digitalt. Starta 
eget-introduktionen består av sju träffar och innehåller det grundläggande som 
du behöver veta för att starta och driva ett eget företag. Efter introduktions-
träffarna kan du fortsätta med mer ingående starta eget-kurs.

Mer information finns här: >>  

Mejla din intresseanmälan till hakan.stenson@nyforetagarcentrum.se

Det här kan Nyföretagarcentrum göra för dig 
Du som funderar på att starta företag, eller precis har 
startat eget, är alltid välkommen att kontakta  
Nyföretagarcentrum sydöstra Skåne för en  
kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning.

Mer information finns här: >> 

Var med och bidra till ett livskraftigt  
nyföretagande
Nyföretagarcentrum sydöstra Skåne söker fler samarbetspartners.
Nyföretagarcentrum märker av ett ökat tryck på sina kostnadsfria rådgivningar. 
Det är samarbetspartners som gör det möjligt med kostnadsfri expertrådgivning 
till blivande företagare. 

Vill du också bidra till att ge nya företag en bästa tänkbara start på sin resa mot 
en hållbar och långsiktig utveckling? Kontakta då Nyföretagarcentrum sydöstra 
Skåne: ystad@nyforetagarcentrum.se

Vill du veta mer om Nyföretagarcentrums verksamhet?   Se filmen här: >>  

Ett nytt år med  
Tillväxt Syd
Vid denna tid på året brukar Tillväxt 
Syd ha sin vår-kick-off. I år har man 
istället valt att göra en film som pre-
senterar vårens program. 

Se filmen här: >> 

En av vårens nyheter är att Tillväxt 
Syd startar frukostklubbar. Dessa är 
digitala, 45 minuter långa och startar 
kl. 8 med olika aktuella teman.

Vill du veta mer om Tillväxt Syd och 
bli medlem? Kontakta då verksamhets-
ledare Jörgen Reiman Ehle: 
jre@tillvaxtsyd.se 

Mer om Tillväxt Syd finns här: >> 

Ny guide till ett håll-
bart företagande 
Kom i gång med ditt hållbarhets-
arbete och öka din lönsamhet 
med hjälp av Verksamts guide.
Guiden är uppdelad i åtta delar och 
under varje avsnitt finns frågor du kan 
fundera kring för att utveckla ett lönsamt 
hållbarhetsarbete.

Läs mer här: >>

”Hela Skåne Pitchar” 
– för nystartade före-
tag som vill växa!
Vill du komma i kontakt med 
investerare, få in nytt kapital 
och nya ägare, har tillväxtam-
bitioner och är innovativ? 
Gå då med 
i satsningen 
”Hela Skåne 
Pitchar”! Ett 
företag per 
kommun i Skåne får möjlighet att vara 
med genom hela processen.

Mer information, intresseanmälan 
(senast 23 mars) och kontaktpersoner 
finns här: >>
 

Bli en Sommarföretagare!
Är du 16 eller 17 år och vill prova på att driva ett eget företag?  
Då kan du bli Sommarföretagare!
Sommarföretagare är för dig som vill utveckla din idé och vill veta mer om hur det 
är att ha ett eget företag. 

När: 21 juni–9 juli. Första veckan börjar med en gemensam introduktion. Därefter 
jobbar du vidare med din idé och ditt eget företag under två veckor.

Var: Till största delen digitalt och eget arbete. Introduktion, eventuella studiebesök 
och avslutning anpassas efter gällande rekommendationer.

Fakta
Sommarföretagare kan du välja som ett alternativ till kommunens ordinarie ferie-
arbete. Du ska bo i Simrishamns kommun och inte tidigare haft feriearbete i kom-
munen. Det går också bra att vara sommarföretagare tillsammans med en kompis.

Ansökningsperioden till sommarföretagare är 22 mars–23 april.  
Ansökan finns här från 22 mars: >> 

Sommarföretagare är en gemensam satsning mellan Simrishamns, Tomelilla och 
Sjöbo kommuner och sker i samarbete med bland annat Sparbanksstiftelsen  
Färs & Frosta och Region Skåne. 
För mer information, kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson:  
lars.persson@simrishamn.se, 0414-81 91 22. 

https://www.nyforetagarcentrum.se/ystad/starta-eget-utbildning-2021/
mailto:hakan.stenson%40nyforetagarcentrum.se?subject=
https://www.nyforetagarcentrum.se/ystad/
mailto:ystad%40nyforetagarcentrum.se?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=0tCZeFJtmYY
https://youtu.be/VvdF2DLiuxM
mailto:jre%40tillvaxtsyd.se?subject=
https://www.tillvaxtsyd.se
https://www.verksamt.se/starta/hallbarhet/guide-till-ett-hallbart-foretagande?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.businessport.se/har-du-ett-nystartat-bolag-skaffa-naring-till-er-tillvaxt/
https://www.businessport.se/har-du-ett-nystartat-bolag-skaffa-naring-till-er-tillvaxt/
https://www.businessport.se/har-du-ett-nystartat-bolag-skaffa-naring-till-er-tillvaxt/
https://www.simrishamn.se/om-kommunen/jobba-hos-oss/sommarjobb-och-feriearbete
mailto:lars.persson%40simrishamn.se?subject=


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.
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Anna Eliasson heter 
vår nya stadsarkitekt 
Sedan den 1 januari är Anna 
Eliasson ny stads arkitekt i vår 
kommun. Senast vi hade en  
sådan var 2006. Anna är  
samtidigt chef för den nya  
planeringsenheten på samhälls-
byggnadsförvaltningen.
I uppdraget som stadsarkitekt ingår 
att lyfta stadsutvecklingsfrågorna så att 
god arkitektur, gestaltning av miljön 
och hållbara kvaliteter följer med hela 
vägen från översiktsplaner via de-
taljplaner till bygglov och utformning 
av allmänna platser. Stadsarkitekten 
ska också medverka och inspirera i 
tidiga dialoger om utformning, med 
exploatörer, konsulter och andra 
förvaltningar, samt bidra som stöd i 
planprocesserna och vid bedömningar 
i bygglovsärenden. 
 Anna Eliasson, som tidigare varit 
chef för plan- och exploateringsenhe-
ten, har även 25 års erfarenhet bakom 
sig som projekterande arkitekt.

Arkitektur- och kulturmiljöprogram
Arkitektur- och kulturmiljöprogram-
met är nu utställt för samråd. Förhopp-
ningen är att det ska bli ett verktyg 
som alla kan använda. Det kommer att 
finnas råd och stöd för hur man kan 
bygga nytt och vilka detaljer som är 
viktiga att förhålla sig till.

Förslaget till arkitektur- och kultur-
miljöprogram finns här: >> 

Företagsstatistik från 2020
Det totala antalet registrerade företag i Simrishamns kommun var 
vid årsskiftet 3 211. Av dessa var 1 206 aktiebolag. 159 nya företag 
registrerades förra året, därav 54 aktiebolag.
Av de nyregistrerade företagen har 59 en kvinna som ägare eller vd, vilket är i 37% 
av företagen. Motsvarande siffra för riket är 33%. Flest nya företag, 28 st,  
registrerades inom olika företagstjänster, som ekonomi, juridik och teknik. Däref-
ter kommer branscherna vård och omsorg, utbildning samt kultur och fritid med 
sammantaget 23 nya företag. Andra branscher med många nya företag är bygg-
sektorn (23), handeln (18), jordbruket (17), samt hotell och restaurang (17). 
 Sett till enskild bransch så finns det flest företag inom de gröna näringarna som 
jordbruk, fruktodling och skogsbruk. Här finns totalt 630 registrerade företag. På 
andra plats ligger företagstjänster med 574 företag. Inom handeln finns 327 före-
tag, varav 181 inom detaljhandeln. Branschen byggverksamhet har 328 registrera-
de företag. Det som särskilt sticker ut är det stora antalet företag inom kultursek-
torn, 215 företag, och hotell- och restaurangbranschen med 180 företag.
Endast totalt fem företag baserade i vår kommun gick i konkurs under 2020.

Källa: Bolagsregistret och UC Selekt.

Kraftig inflyttning och befolkningen ökar
I vår kommun har folkmängden ökat förra året. Det visar befolk-
ningssiffrorna för 2020.
I vår kommun bor numera 19 227 personer. Det är en ökning med 53 personer 
jämfört med år 2019. Det som framför allt gör att folkmängden ökar jämfört med 
året före är en allt starkare inflyttning. Simrishamns kommun har 1 364 inflyttade, 
jämfört med 1 140 utflyttade.

Källa: SCB

Företag söker lokal i Simrishamn
Ett företag söker en mindre lokal på ca 100 m2 lämplig för livsmedelstillverkning. 
I första hand i Simrishamn, men även i närheten kan vara av intresse. Har du en 
ledig lokal som kan passa? Kontakta då näringslivsutvecklare Lars Persson 
lars.persson@simrishamn.se

Får vi göra ett digitalt företagsbesök hos dig?
Kommunen har med hänsyn till gällande rekommendationer pausat sina fysiska 
företagsbesök. Företagsbesöken är en viktig del i vår dialog och kontakt med  
företagen i hela kommunen.

Får vi gör ett digitalt företagsbesök hos dig och ditt företag? Eller kanske gör  
ett fysiskt besök när det åter finns möjlighet? Hör i så fall av dig till näringslivs-
utvecklare Lars Persson: lars.persson@simrishamn.se

Bygga på landet
Vill du bygga på Österlens 
landsbygd?
Simrishamns kommun har tagit fram en 
broschyr fylld med råd och information 
till dig som är intresserad av att bygga på 
landsbygden. Broschyren finns här: >>  

Hur ansöker jag om bygglov?
Information om hur du ansöker om 
bygglov finns här: >>

mailto:lars.persson%40simrishamn.se?subject=
mailto:lars.persson%40simrishamn.se?subject=
https://simrishamn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b1545ccde0ee4adab5fca017ec7de3dc
https://simrishamn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b1545ccde0ee4adab5fca017ec7de3dc
mailto:lars.persson%40simrishamn.se?subject=
mailto:lars.persson%40simrishamn.se?subject=
https://en.calameo.com/read/00583592170c3ab4da135
https://www.simrishamn.se/bo-och-bygga/bygglov-och-bostader/lov-och-anmalan
https://www.simrishamn.se/bo-och-bygga/bygglov-och-bostader/lov-och-anmalan

