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Simrishamn på Österlen

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer,  
så med anledning av den pågående coronapandemin 
är antalet platser i år starkt begränsat.  
Mer information om företagar kvällen finns här >>

Företagarkvällen arrangeras i samarbete med  
Företagarna Österlen.

Simrishamn stiger i näringslivsranking
Simrishamns kommun stiger ytterligare 47 placeringar i 
Svenskt näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i  
Sveriges kommuner.
Simrishamn är bland de kommuner i Skåne som stiger allra mest. På två år 
har Simrishamn stigit 98 placeringar och är nu på plats 164 bland Sveriges 
290 kommuner. Bland de enskilda faktorer som har en positiv utveckling 
finns företagens bedömning av kommunens service och bemötande, politi-
kers och tjänstemäns attityder till företagande samt tillgång till mobilnät 
och bredband. Företagen i undersökningen ger också ett gott betyg till kom-
munens upphandling och sin låga konkurrens med det privata näringslivet.  
Årets ranking finns här >> 

Har du frågor om rankingen och Simrishamns placering, kontakta  
Lars Persson, näringslivsutvecklare: lars.persson@simrishamn.se

Enkät till företagare inom kulturella  
och kreativa näringar (KKN) 
Kultur- och fritidsförvaltningen vill få en aktuell bild av vår kommuns 
KKN-företagares eventuella behov av stöd och utveckling. Enkäten är kort, 
tar endast ett par minuter att svara på och är anonym. 

Du hittar enkäten här >>
Du kan svara på enkäten till och med den 15 november.

Sydöstra Skåne finalister vid Framtids-
galan 2020 i kategorin ”Årets team” 
Bakom nomineringen ligger satsningen på samverkan mellan 
kommuner och näringsliv kopplat till FN:s globala mål.
Teamet som är i final består av Johan Österberg & Lotte Nilsson, Ystads  
kommun, Daniel Jonsgården, Tomelilla kommun, Kamilla Danielsson, 
Sjöbo kommun, Lars Persson, Simrishamns kommun, Jörgen Reiman Ehle, 
Tillväxt Syd, Per-Uno Alm, Sparbanken Syd. Den 16/11 avgörs finalen i 
Stockholm!

Bakom Framtidsgalan står 
företaget Framtidsverket,  
som verkar för att säkra 
offentlig sektors kompetens-
försörjning. Galan syftar till 
att uppmärksamma personer 
som gör skillnad varje dag 
inom offentlig sektor.
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Upphandlingsstrateg Marcus Bäckström 
har utsetts till Årets inköpare
Styrelsen för Sveriges offentliga inköpare, SOI, har utsett 
Marcus Bäckström, upphandlingsstrateg i Simrishamns  
kommun, till ”Årets inköpare 2020”.
Priset tilldelas en person som genom sitt engagemang och generositet 
bidrar till att dela kunskap och öka intresset för offentliga inköp i Sverige. 
”Genom sin upphandlingsblogg har Marcus Bäckström sedan 2014 blivit 
en viktig röst i upphandlingssverige, där han ger alla bloggläsare en tydlig 
bild över vad upphandlaryrket innebär samtidigt som han ökar förståelsen 
för offentlig upphandling hos leverantörer och det lokala näringslivet i 
Simrishamn”, står det i juryns motivering. Läs upphandlingsbloggen här >> 

Håll koll på pågående och  
kommande upphandlingar
På www.simrishamn.se/naringsliv-och-arbete/upphandlingar hittar du 
mycket information om hur du går tillväga för att delta i våra upphand-
lingar. Där finns också alla aktuella upphandlingar. De finns också listade 
i vår kommuninformation varje månad i Österlenmagasinet, både pågå-
ende, avgjorda och kommande. 

Gör affärer med offentlig sektor
Varje år annonseras mer än 18 000 offentliga upphandlingar till ett värde 
av över 700 miljarder kronor.  Här hittar du stöd om upphandlingsproces-
sen och vad som är viktigt att tänka på om du vill bli leverantör till offentlig 
sektor >>

Omsättningsstöd till dig som driver  
enskild näringsverksamhet
Regeringen föreslår ett stöd för dig som driver enskild  
näringsverksamhet och som på grund av coronaviruset  
drabbats av minskad omsättning i företaget.
Förslaget innebär att du kan få ersättning med upp till 75 % av det du har  
tappat i omsättning. För att få ta del av stödet måste du ha haft en omsättning 
om minst 200 000 kronor föregående år. Stödet kommer att vara uppdelat i 
tre stödperioder: mars–april 2020, maj 2020 och juni–juli 2020. Föregående 
års månad eller månader kommer utgöra referensperiod för de perioder du 
ansöker om stöd. Läs mer här >> 

Ta hjälp av kommunens 
rådgivare och sänk  
dina energikostnader!

Kommunens energi- 
och klimatrådgivare 
Benny Andersson är 
utbildad energiingen-
jör inom elkraft och 
värmeteknik och har 
jobbat med energi-
effektivisering inom 
både den privata och 
den offentliga sektorn 
i mer än 20 år. Rådgiv-
ningen är gratis för 

alla företag, organisationer och privatperso-
ner i kommunen.

Kontakta energi- och klimatrådgivare  
Benny Andersson på EKR@simrishamn.se 
eller via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00.

Högskolan i Kristianstad 
kan hjälpa dig med  
energieffektivisering
KTP Energi Sverige är ett EU-projekt där  
företag kan få hjälp med en mer effektiv och 
strategisk energianvändning av en nyexamine-
rad akademiker. Samtidigt utvecklar företaget 
sin lönsamhet genom hjälpen som erbjuds i  
projektet. Projektet är öppet för små och  
medelstora företag. Läs mer här >>

Information om corona-
pandemins påverkan 
på näringslivet
På verksamt.se finns samlad aktuell informa-
tion till företag. Sidan uppdateras alltefter-
som nya insatser införs, förändra och beslu-
tas. Läs mer här >>

Energi och klimatrådgivare  
Benny Andersson
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Hur jobbar du med 
informationssäkerhet 
i ditt företag?
Informationssäkerhet handlar 
om åtgärder som förhindrar att 
information hamnar i fel händer, 
förändras, förstörs eller inte är 
åtkomlig.  

En allmän sida om informations-
säkerhet >>

Här finns en enkel folder med  
råd när du ska köpa in ny teknisk 
utrustning >>

För företag med 
färre än tio 
anställda finns 
särskild informa-
tion här >> 

Informationssäkerhet  
för små företag
Rekommendationer för dig som driver  eget företag med upp till 10 anställda

Gångfartsområde 
på Storgatan i  
Sim rishamn året ut
Den pågående pandemin har skapat 
svårigheter inom näringslivet. För 
att stötta våra butiker, café- och  
restaurangägare har kommunen 
beslutat att förlänga perioden för 
det tillfälliga gångfartsområdet 
längs Storgatan i Simrishamn till 
och med den 31 december i år.  
Vi kommer även automatiskt för-
länga alla upplåtelsetillstånd för 
uteserveringar året ut.

Har ni ändrat  
öppettider när  
vi nu kommit in i 
oktober månad? 
Det många som gärna besöker 
Österlen under fina höstdagar.  
Ett tips är därför att titta över vilka 
öppettider ni har upplagda i de  
digitala kanalerna så att rätt öppet-
tider visas, till exempel på Google  
My Business, Facebook och på er  
hemsida.

Två nya möjligheter 
för stöd till innovatio-
ner och utveckling
”Innovativa Startups” steg 1  
våren 2021
Är ni ett litet nystartat företag som vill 
bidra till hållbar tillväxt på en global  
marknad och med en verksamhet baseras 
på nyskapande produkter eller tjänster?  
 så fall kan erbjudandet ”Innovativa 
Startups” från Vinnova vara något för er! 
Läs mer här >>

Innovationsprojekt i små och  
medelstora företag
Vinnova erbjuder också finansiering till 
etablerade små och medelstora företag  
som vill starta och bedriva projekt med  
hög grad av innovation och i tidiga utveck-
lingsskeden. Det går att söka för projekt 
som ska leda till nya produkter, tjänster 
eller processer. Exempel på godkända akti-
viteter är framtagning av prototyper, demo, 
testning och validering. Läs mer här >>

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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Nu gör vi företagsbesök igen!
Vid coronapandemins utbrott pausade Simrishamns kommun sina  
företagsbesök. 
Nu börjar vi med företagsbesök igen och tar hänsyn till de restriktioner som finns.  
Vill du att vi framöver besöker ditt företag? Hör av dig till näringslivsutvecklare  
Lars Persson: lars.persson@simrishamn.se

Den 15 oktober besökte vi Café Kagan i Simrishamn, Ludvig & Co i Simrishamn och 
Ejlertslunds Grus o Betong AB.

Lokal sökes
Företagare söker ateljé/verksam-
hetslokal på Österlen, i första 
hand i närheten av Kivik, Rörum 
eller Baskemölla. Storlek ca 
40–50 kvadratmeter, gärna med 
boende i anknytning till eller 
nära lokalen. Går även bra med 
enbart lokal. För mer info,  
kontakta näringslivsutvecklare 
Lars Persson: 
lars.persson@simrishamn.se

Sprid gärna informationen i detta nyhetsbrev  
vidare till andra företagare och tipsa att de kan  

prenumerera på nyhetsbrevet genom e-post till  
naringsliv@simrishamn.se

Lisa Gölén  
Café Kagan i Simrishamn

Personal vid Ludvig & Co  
i Simrishamn

Jan-Erik Jönsson och Helena Cristiansson  
Ejlertslunds Grus o Betong AB, Pia Ingvarsson,  
Jeanette Ovesson och Lars Person Simrishamns  
kommun samt Jenny Lindström Campus Österlen. 
Foto: Wiveka Corbett Wattrang
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