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Simrishamns kommun

Julfrukostmöte för företagare i
Simrishamns kommun

Årets företagarkväll 17 november
på Nordic Sea Winery i Simrishamn

Välkommen att mingla och träffa företagarkollegor, tjänstepersoner och politiker, och s amtidigt få en uppdatering om
aktuella frågor för företagare. Vi bjuder på julfrukost,
underhållning och julberättelser från Österlen.

De tre nominerade till Årets Företagare är:

• Anna Agger, Anna Agger Industridesign
• Reino Ingvarsson, Byggnadsfirma Reino Ingvarsson AB
• Ola Ambuhm, Fritid Österlen Holding AB

när? Fredag 16 december kl. 7.30–9.30
var? Hammenhögs Gästgivaregård
Anmälan till julfrukostmötet gör du till näringslivsutvecklare Lars Persson: lars.persson@simrishamn.se
Välkommen!

Behöver du hjälp med att
utveckla din innovation?
Innovationscenter för landsbygden
finns på Marint centrum för
kostnadsfri personlig rådgivning
den 10 november och
8 december. Båda dagarna
kl. 12–14. Ingen föranmälan krävs.
Läs mer om vad Innovationscenter för landsbygden kan
göra för dig som företagare och innovatör här:
www.innovationscenter.se

ÅRETS
FÖRETAGARFEST
i Simrishamn
17 november kl.18.30 på Nordic Sea Winery
Kvällens underhållning: Per-Ola Sandberg

ll
En kvLäLA
A
för are!
företag
Priserna som delas ut:

n Årets Näringslivsambassadör
– Simrishamns kommun

n Årets Nyföretagare
– NyföretagarCentrum
Kvällens ciceron: Håcan Nilsson

Glöm inte att söka
affärsutvecklingscheckarna
från Region Skåne!

n Årets Unga Företagare
– Företagarna Österlen

n Årets Företagare

i Simrishamns kommun 2022
– Företagarna Österlen

Frågor besvaras av?
Cecilia Granquist Dahmén 0703-73 88 05
info@ceciliagranquist.se
Lars Persson 0414-81 91 22
lars.persson@simrishamn.se
Anmälan:
Till www.foretagarna.se/afsimrishamn2022
senast den 12 november.
Anmälan är bindande.

Affärsutvecklingscheckarna är ett enkelt sätt att få pengar
till dina utvecklingsinsatser. Just nu kan du söka för pengar
för hållbarhet, internationalisering och kompetens.
Mer information finns här: >>

Simrishamn på Österlen

Aktuellt om upphandling
Information om kommunens upphandlingar kommer från
detta nummer alltid finnas med i nyhetsbrevet.
Vi vill utöka vår service kring upphandlingar, underlätta för företag att hitta
och få aktuell information samt göra det enklare att lämna anbud.
Pågående upphandlingar, sista anbudsdag
• Utskrift som tjänst 2022-11-07
• Ramavtal byggservice för Simrishamns Bostäder AB 2022-11-09
Kommande upphandlingar som annonseras före årsskiftet
• Dataskyddsombud som tjänst
• Laboratorieanalystjänster badvatten
• Städning av allmänna toaletter
• Ramavtal färsk fisk
Tekniska konsulttjänster, DIS

Ett ”dynamiskt inköpssystem”, DIS, finns för att tillgodose vår kommuns behov
av tekniska konsulter, med undantag för de allra minsta uppdragen. Det är ett
rullande system där konsulter enkelt kan lämna anbud på uppdrag.
Följ upphandlingen här: >>
Annonserades redan den 25 juni, så den finns en bit ner i listan.
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 upphandling här: >>

Bidra till ett livskraftigt nyföretagande!
Nyföretagarcentrum sydöstra Skåne söker fler samarbetspartners.
Det är samarbetspartners som gör det möjligt med kostnadsfri expertrådgivning
till blivande företagare. Nyföretagarcentrum märker av ett ökat tryck och satsar nu
extra på en utökad rådgivning. Även företag som varit i gång ett tag kan få rådgivning.
Vill du också bidra till att ge nya företag den bästa tänkbara starten på sin resa mot
en hållbar och långsiktig utveckling på Österlen? Kontakta då Nyföretagarcentrum
sydöstra Skåne: ystad@nyforetagarcentrum.se
Vill du veta mer om Nyföretagarcentrums
verksamhet? Se filmen här: >>

Spännande tävling tävlingen
för din affärsidé i tidigt skede

Digitala bygglovsremisser
Bygglovsremisser och under
rättelser blir digitala från och
med den 1 november 2022 –
företagare får vänta ett slag.
Innan ett bygglov beviljas, skickas
remisser ut med information och ritningar till de som berörs, oftast grannar. Om det är någon som har synpunkter på vad som ska byggas, kan de framföra detta innan en bestämd tid.
Tidigare har remisser skickats ut i
pappersform. För att kunna minska
mängden papper, bli effektivare och
mer överskådligt blir nu remisser och
underrättelser digitala.
De som har en digital brevlåda får
remisserna skickade till den. Via vår
e-tjänst, bygg.simrishamn.se, kan
boende logga in med BankID för att
se handlingarna med ritningar och
beskrivningar samt för att besvara
remisser.
Du som inte har en digital brevlåda
kommer få ett utskick med posten om
att det finns en remiss i den digitala
e-tjänsten. Där kan du logga in eller
kontakta Kontakt Simrishamn om du
vill få handlingarna skickade till dig
via kontakt@simrishamns.se eller på
telefon 0414-81 90 00.
I väntan på en uppdaterad version av
tjänsten kommer du som är företagare i vår
kommun att få handlingarna med posten
under ytterligare en tid.

Fem vinnare från varje region utses och varje vinnare får 5 000 kronor!

Venture Cups IDEA är tävling för dig som vill ta din affärsidé till nästa nivå. Det
kan vara en helt ny idé eller en idé som du arbetat med ett tag. Du får feedback på
din idé, samtidigt som du får tillgång till ett stort nätverk av personer från närings
livet. Att tävla i Venture Cups tävlingar är helt kostnadsfritt.
Tävlingen är öppen nu! Sista ansökningsdag är 8 november.
Läs mer här: >>

simrishamn.se

Omställningslyftet hjälper företag att ställa om
Satsningen ”Omställningslyftet” ger företag kunskap om hur de kan bidra till
klimatmålen och underlätta omställningen. Huvudpunkten är en företagsnära
vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.
Exempel på de möjligheter som finns i
”Omställningslyftet” för företag och mer
information hittar du här: >>

Länsstyrelsen Skåne har 10 miljoner kronor
till projekt inom livsmedel
Fokus ligger på att få fram fler lokala produkter och en kortare väg till konsumenterna. Stöd ges till samarbeten som leder till en högre förädlingsgrad av produkter
från en lokal marknad och genererar ett högre mervärde.
• Utveckling av samarbeten mellan mindre livsmedelsföretag
• Insatser för ökad synlighet och kvalitet i livsmedelskedjan
• Projekt som verkar för hållbara livsmedelssystem, till exempel minskat
matsvinn och smarta förpackningssystem
• Samverkan som leder till en kort livsmedelskedja mellan producent
och konsument
• Utveckling av nya processer och tekniker
Samarbetet ska bestå av minst två aktörer, varav en måste vara ett jordbruks- eller
trädgårdsföretag. Sista dag att söka stöd är den 31 december 2022.

Tillväxt Syd erbjuder
yrkesnätverk till sina
medlemmar
I yrkesnätverken träffar du andra i
samma roll som du själv. Ni kan dela och
diskutera varandras erfarenheter och
gemensamma utmaningar.
Följande yrkesnätverk finns:
•
•
•
•

Vd-nätverk
Marknads- och kommunikationschefer
Försäljningschefer
Kvinnor som är ägare eller vd

Har du frågor om yrkesnätverken,
hör av dig till Jörgen Reiman Ehle på
Tillväxt Syd: jre@tillvaxtsyd.se

Informationsträff med möjlighet att ställa frågor: 16 november kl. 13–14.
Mötet är digitalt och du anmäler dig via länsstyrelsens kalender här. >>
Kontakt: Gunilla Andersson: 010-224 12 11, gunilla.andersson@lansstyrelsen.se
Lisbet Smolka Ringborg: 010-224 16 36, lisbet.smolka-ringborg@lansstyrelsen.se

Nya affärsmöjligheter för landsbygdsföretag
Genom att styra elanvändningen i landsbygdsföretag med exempelvis värmeoch kylanläggningar går det att få ersättning från olika aktörer på elmarknaden.
Både stora och små gårdar kan få ersättning, men för mindre gårdar krävs det en
samverkan, det vill säga att man slår samman effekten mellan gårdarna för att
kunna verka på denna nya marknadsplats. Välkommen till seminariet 10 november
om möjligheter att spara pengar genom att reglera gårdens elanvändning. Sista
anmälningsdag är 3 november.
Mer information hittar du här: >>

Varje kilowattimme
räknas!
Just nu är energisituationen i
Sverige och Europa kraftigt
ansträngd.
Prisnivåerna på el är höga och kan stiga
ännu mer. Det finns en risk att elen kopplas bort vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att
minska elanvändningen. Energimyndigheten har samlat information
om hur du kan bidra. Läs mer här: >>

Projektet Kompetensframgången livsmedel
Kompetensframgången livsmedel erbjuder små och medelstora företag inom livsmedelsindustrin i Skåne en behovskartläggning för att säkra framtida kompetensbehov. IUC Syd och Livsmedelsakademin driver tillsammans projektet. Företagen
deltar i workshoppar och tar fram en tydlig strategi för sin kompetensförsörjning.
Mer information här: >>
Kontakt: Max Grym, IUC Syd, 0768-90 90 62, max.grym@iucsyd.se
Amanda Allvin, Livsmedelsakademin, 0705-86 32 71,
amanda.allvin@livsmedelsakademin.se

Krisstöd till jordbruket
och yrkesfisket
Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och
yrkesfiskare som drabbats av ökade kostnader till följd av kriget i Ukraina, kan
ansöka om ekonomiskt stöd.
Läs mer här: >>
simrishamn.se

Så här ser företagsstrukturen ut i
Simrishamns kommun

Har du aktiviteter på ditt företag
som skulle passa för seniorer?

Antal registrerade företag per bransch i
storleksordning.

Kanske har då någon aktivitet, nu och framöver, som kan
rikta sig till och är lämplig för seniorer? Ta en titt hur andra
företag har gjort i kalendern. Där kan där också själv lägga
in dina aktiviteter för seniorer.

Jordbruk

510

Kalendern hittar du här: >>

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik

452

Bygg, anläggning och installation

334

Handel, inklusive partihandel

333

Fastighetsverksamhet

250

Kultur, nöje och fritid

233

Hotell och restaurang

194

Tillverkning

184

Annan serviceverksamhet

126

Uthyrning och fastighetsservice

111

Information och kommunikation

106

Vård och omsorg

104

Utbildning

81

Skogsbruk

63

Finans och försäkring

56

Transport och magasinering

51

Fruktodling

49

Fiske

33

El, gas och värme

8

Vatten, avlopp och avfall

5

Utvinning av mineral

3

Flest antal gästnätter någonsin i
Simrishamns kommun
Trots två år av pandemi når antalet gästnätter i Simrishamns
kommun på Österlen sin högsta siffra någonsin: 242 618
gästnätter, vilket är 5 % fler än motsvarande period i fjol.
Sommarmånaderna är fortfarande då flest besöker Österlen
och Simrishamns kommun, men våren har utvecklats starkt
de senaste åren.
Fördelningen av svenska och utländska besökare har av
naturliga skäl ändrats de senaste åren. Före pandemin var
det 85 % svenska besökare som bodde över i kommunen,
men de två senaste åren har den siffran ökat till 94 %.
I år står hittills de utländska gästnätterna för 12 %.
Varje månad presenterar SCB, Statistiska centralbyrån,
preliminära siffror för kommersiella gästnätter, vilket
innebär boendeanläggningar inom hotell, vandrarhem,
camping, stugby, med fler än nio bäddar eller fem rum.

Källa: UC Selekt och Bolagsverket

Kontakt

Kontakt

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

