
Näringslivsnytt
Simrishamns kommun

September
2021

Simrishamn på Österlen

Mötesplats Sydost
Vill du utveckla ditt företag och dig själv som företagare?
Driver du ett en- eller tvåpersonersföretag och har gjort det i minst ett år? Då ska du 
söka till utvecklingsprogrammet Mötesplats Sydost. Företagare kommer vid sex till-
fällen under ett år att träffas för att arbeta med utveckling av det egna företaget, 
delta i workshops och träffa andra företagare. För dig som företagare är det  
kostnadsfritt att delta i Mötesplats Sydost.

För mer information och ansökan, kontakta Lotte Kolare på  
Nyföretagarcentrum sydöstra Skåne: lotte.kolare@nyforetagarcentrum.se

Obs – ansök snarast möjligt!
Mötesplats Sydost är ett samarbete mellan Nyföretagarcentrum med Sparbankstiftelsen Färs och Frosta.

Skuggstyrelsen – ditt strategiska bollplank!
En skuggstyrelse består av två – tre ledamöter som träffar dig en gång  
i månaden. 
Skuggstyrelsen fungerar som ditt strategiska bollplank och kan bidra med 
input, råd, erfarenheter och kontakter. Samarbetet i skuggstyrelsen kan vara 
en förberedelse inför en extern styrelse. För dig som företagare är det  
kostnadsfritt att få tillgång till skuggstyrelsen. 
Mer information och anmälan finns här  >>     Obs – ansök snarast möjligt! 

n Årets Företagare  
 i Simrishamns kommun 2021 
 – Företagarna Österlen 
n Årets Unga Företagare 
 – Företagarna Österlen 
n Årets Nyföretagare 
 – NyföretagarCentrum

n Årets Näringslivsambassadör 
 – Simrishamns kommun

Frågor?  
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/afsimrishamn2021 
senast den 8 november. Anmälan är bindande.

Årets Företagarkväll 2021
11 november kl.18.30 på Nordic Sea Winery

Kvällens ciceron: Håcan Nilsson

En kväll 
En kväll 

för ALLA 
för ALLA 

företagare!
företagare!

Kvällens underhållning: 
Frida Green
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Sök affärsutvecklingscheckar!
Nu finns möjlighet till delfinansiering av ditt utvecklingsarbete i företaget  
med hjälp av Region Skånes utvecklingscheckar.

Ny affärsutvecklingscheck med fokus på hållbarhet
Funderar du på insatser som gör ditt företag mer koldioxidsnålt och cirkulärt? Då 
kan du söka finansiellt stöd. Du kan få upp till 250 000 kronor för att köpa in externa 
tjänster eller tillsätta en projektanställning. Affärsutvecklingschecken kan användas 
för insatser för företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom 
digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovatio-
ner. Mer information här: >>  

Funderar du på att göra affärer utomlands?
Då kan du få upp till 250 000 kronor för en satsning på en marknad utanför Sverige. 
Internationaliseringschecken kan användas till att undersöka och förbereda nya 
marknader, eller som hjälp till att bredda din verksamhet internationellt.
Mer information här: >>  

Digitaliseringschecken gör ditt företag mer konkurrenskraftigt
Syftet är att skapa nya värden i ditt företag genom digital teknik. Det kan till exempel 
handla om att ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller eller att effek-
tivisera digitala processer och system. Satsningen ska tillföra ny kompetens till före-
taget utöver den vanliga verksamheten. Mer information här: >>  

En samlad information om alla utvecklingscheckar finns här: >>
Kontakt: Sara Anderhov, 040-675 32 47, sara.anderhov@skane.se

En skuggstyrelse är för dig som: 

• Driver ditt företag från eller  
bor i sydöstra Skåne

• Vill utveckla ditt företag
• Är beredd att både dela med 

dig och själv ta emot råd, samt 
avsätta tid

mailto:lotte.kolare%40nyforetagarcentrum.se?subject=
http://innovationscenter.se/skuggstyrelse/
https://tr.aonetrk.com/c/3k8VxUsxxdEejXJ
https://utveckling.skane.se/tema/internationaliseringscheckar/
https://utveckling.skane.se/tema/digitalieringscheckar/
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/affarsutveckling/affarsutvecklingscheckar/
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Tillväxt Syds höstprogram
Är du nyfiken på vad som händer under hösten i Tillväxt Syd?  
Då hittar du spännande och givande arrangemang att delta i  
och kan anmäla ditt företag här: >> 

Vill du bli medlem i Tillväxt Syd? Läs här: >>  

Kostnadsfri Starta 
eget-utbildning
Nyföretagarcentrum sydöstra Skånes 
Starta eget-utbildning online.
Under kursträffarna går rådgivarna 
på Nyföretagarcentrum igenom grun-
derna i företagande och vad som krävs 
för att driva eget – allt för att du ska bli 
startklar på ett tryggt och säkert sätt. 
Upplägget består av sju gemensamma, 
webbaserade träffar som varvas med 
individuell rådgivning anpassad efter 
din affärsidé. Efter avslutad utbildning 
har du en affärsplan för ditt företag, en 
franchise eller som ett underlag för 
att söka starta eget-bidrag.
Obs – ansök snarast möjligt!

Läs mer och anmäl dig på  
Nyföretagarcentrums hemsida >>

Ny möjlighet att utveckla ditt matföretag i  
”Mer mat – fler jobb”
Nu finns ett nytt projekt för livsmedelsföretagare som vill kompetensutveckla,  
rekrytera eller öka sin lönsamhet.
Projektet heter Mer mat – fler jobb. Företagare och medarbetare som arbetar med 
livsmedelsproduktion kan ta del av utbildningar och kurser subventionerade med 
minst 50 % och gäller alla deltagare. Syftet är en stärkt lönsamhet genom företags-
analyser, handlingsplaner, kompetenssäkring inom livsmedelsproduktion, kompe-
tensutveckling inom hela matbranschen och smidigare rekrytering av personal.

Mer information finns här: >>

Hjälp till dig som funderar på eget företag
Verksamt.se LIVE är för dig som funderar på, ska starta eller precis har 
startat företag.
Under en serie webbinarier möter du olika myndigheter som sammanfattar den 
viktigaste informationen åt dig. I serien ingår ett generellt webbinarium och fyra på 
fördjupande tema. Alla webbinarier är kostnadsfria. Mer information här: >>

Kan du företagare ta emot en praoelev?
Du som företagare kan motivera eleverna och säkra din egen rekrytering i 
framtiden.
Prao, praktisk arbetslivsorientering, innebär att elever i grundskolan gör en veckas 
praktik på en arbetsplats för att få en inblick i arbetslivet. Prao ska motivera eleverna 
till utbildning, jobb och ge dem insikter om hur arbetslivet fungerar. Prao är sedan 
1 juli 2018 obligatorisk. Dagens elever är morgondagens kollegor och nu har du 
chansen att väcka intresse för just din arbetsplats! Erbjud elever i åk 8 och åk 9 en 
praoplats i höst eller till våren! 

Detta är vinsten med att ta emot en praoelev?

• Stärker bilden av ditt företag och din bransch
• Träffa blivande sommarjobbare och få ungdomarnas perspektiv på  

din verksamhet
• Hjälper elever i deras studie- och yrkesval och en långsiktig rekrytering
•  Inspirerar dina nuvarande medarbetare

Så gör du om du vill ta emot en praoelev.

• Fundera över vilka arbetsuppgifter som skulle väcka intresse för din bransch?
• Se över vilka uppgifter som finns på din arbetsplats och kan vara lämpliga
• Uppmuntra dina medarbetare till att bli handledare för praoeleven
• Naturligtvis stöttar skolan dig och hjälper även till med riskbedömningen

Du registrerar din praoplats på: www.samverka.nu
Läs mer om prao på www.skolverket.se

Vill du få hjälp inför Praon? Kontakta då Sissi Larsson, studie- och yrkesvägledare på 
Korsavadsskolan i Simrishamn, 0414-81 95 84 eller sissi.larsson@simrishamn.se

https://www.tillvaxtsyd.se/kalendarium/
https://www.tillvaxtsyd.se/bli-medlem-2/
https://www.nyforetagarcentrum.se/ystad/starta-eget-utbildning-2021/
https://www.nyforetagarcentrum.se/ystad/starta-eget-utbildning-2021/
https://matjobb.se/
https://www.verksamt.se/fundera/live?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3#WebbinarierTidigare webbinarier finns här:https://www.verksamt.se/fundera/live?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=nyhetsbrev-verksamt-2126&ug_cid=eb2951de-2b76-461e-bb16-e1b77bdf8320
http://www.skolverket.se
mailto:sissi.larsson%40simrishamn.se?subject=


Prenumerera  
på Almi Skånes  
nyhetsbrev
I Almi Skånes nyhetsbrev kan du läsa 
om Almis erbjudande och stöd till 
företag i Skåne. Förutom finansie-
ring finns till exempel 
satsningar på före-
tagsutveckling, 
export, marknads-
föring och grön 
omställning.

Läs det senaste 
nyhetsbrevet här: >>

Vad är en framtids-
generator?
Framtidsgeneratorn är samlingsnam-
net på Almis erbjudanden med extra 
fokus på hållbar utveckling. Man 
utgår alltid från där du och ditt före-
tag befinner er – oavsett om du har 
kommit långt i din utvecklingsresa 
eller om du bara är i början.
Läs mer här: >> 

Digital och grön  
energiomställning 
Vill du få bättre koll på din 
energianvändning och göra  
energi effektiviserande insatser?

NUDGE är ett nytt nätverksprojekt för 
företag i Skåne. Målet är att sänka 
företagens energikostnader och stödja 
företagens återhämtning i spåren av 
coronapandemin. Genom projektet 
erbjuds erfarenhetsutbyte, omvärlds-
bevakning och individuell energi-
konsultation. Det är kostnadsfritt att 
delta i NUDGE, förutom företagets 
egen nedlagda tid. 

Läs mer här: >> 

Sök pengar till dina investeringar genom  
Klimatklivet 
Klimatklivet ger stöd till dig som vill göra investeringar för en minskad 
klimatpåverkan. 

Exempel på vad du kan söka stöd för:

• Fasa ut fossil energi
• Ta tillvara på restvärme
• Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas
• Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas 

Minska utsläppen av metan eller lustgas
• Installera laddstationer för elbilar på publika platser
• Köpa tunga fordon eller arbetsmaskiner som drivs av fossilfri energi 

Nästa ansökningsperiod är 8–18 november. Förbered gärna ansökan redan nu!

Har du frågor om ansökan, kan du vända dig till Länsstyrelsen Skåne.
Kontaktuppgifter till handläggarna finns här: >>  

Mer information om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets hemsida: >>
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Mässan ”Hållbarhet och nya affärer”  
22 oktober
FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer.
Den 22 oktober är det dags för den årliga mässan där affärsmöjligheter för företag 
kopplat till vart och ett av de 17 globala målen presenteras. På mässan möter du 
andra lokala företagare vid varje hållbarhetsmål. Du får ta del av föredrag, får hjälp 
att identifiera konkreta åtgärder och, framför allt, får mer kunskap om vad de  
globala målen kan innebära för ditt företags lönsamhet.

• När: fredag 22 oktober kl. 8.30–12.00
• Var: Ystad arena

Mässprogram och anmälan finns här: >>

Du kan delta på plats i Ystad arena eller  
digitalt via Hopin. Arrangemanget är kostnadsfritt.

Läs mer om konceptet ”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer” här: >>

Hållbar export med Business Sweden
Välkommen till webbinarier om läget på världsmarknaden och rådande  
trender inom hållbarhet.
Vad innebär de nya kraven på snabb, anpassningsbar och hållbar produktion i en 
regionaliserad värld? Vad ska du som företagare tänka på när ni planerar att utvidga 
er export eller etablera er på en ny marknad? Syftet med webbinariet är att ge dig en 
tydligare bild av omvärlden och bli bättre rustad inför din exportsatsning.

Välj datum som passar dig: 1 oktober kl. 13–14  |  8 oktober kl. 13–14

Länk respektive webbinarium skickas dagen före. Anmäl dig här: >>

https://www.anpdm.com/newsletterweb/47405F477248445B4475474659/43445B427143405A477049475B4571
https://www.anpdm.com/newsletterweb/47405F477248445B4475474659/43445B427143405A477049475B4571
https://www.almi.se/vara-tjanster/vill-du-vaxa/hallbar-utveckling/framtidsgeneratorn/
https://kfsk.se/energikontoretskane/foretag/nudge/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.html
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/
https://hopin.com/events/fn-s-hallbarhetsmal-ett-smorgasbord-for-nya-affarer
https://www.ystad.se/ystadmodellen/
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mNTCz-0005gI-4S&i=57e1b682&c=Fi9nHuvVvo9dC7M3CzZbDFEBUqpz_MYTIk8ALvGJEPc2ssh56lEQ5JaD4vlb9OSR-UAYTgxOWWgwmrARpwx0Nu-mVmWHfo4be8r9kdtZzkctpJJfhA1M4g-eJiJL60cF_twSoHAfd2b59PbZIHmaNXqKkv-ZesSHqLQ3dsgseXsM_zMXibbklKcSjuOBBtWHNR0PDw5kXCBm8FusiEeEbzLkCaUPv-TrsKH1AoYAk7f-lhlGN-INTHr84E3ovZwNGN6ZSlivdd0fzTCtjeo6hhduGG6UrM56RXAAB1AsjOAs5OrUGgtpUIMY9tj7LOduH7F6ufW1QBqPGsQ9w5Wm1DJz6qoAjo-HN7J7n1CTr4V1V91pMkcj4TALriQjKvcI8ZNgyZs50Lb86ltSqndXqmXSPW-J9d7JWcosLIWyxY_zPB4_kvItVqCsf9qHoaD1S-lgJHjSVOLyEou7Pyp75RWzfwwdKi_5JfXjYzidoQS3mRJgJfKpCJF-WIkLojnIk5TGrqxc7kRX0Vk5QQ4h8TOKgKWHtWzQE9X6tujwViFfNbcvna8HyX6roDD678iExz8HoySNVCnf-qVPD3t5iMbeuGNqtrYSlX6im8z0khH6IzJQUAlJdHttgK3MVH3CDZd431ONwFW5UHGPEPKHrg
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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.

Leader sydöstra Skåne har släppefest  
den 5 oktober
Nu är den nya strategin färdig och det ska firas!
Många har varit med och utformat den nya strategin som nu är färdig och som 
kommer att gälla för åren 2023–2027. Är du en av dem? Eller är du allmänt  
intresserad av lokal utveckling? Välkommen på en digital släppefest!

Mer information och anmälan här: >> 

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bygger på att de tre sektorerna, den privata, 
ideella offentliga, går samman i ett partnerskap. Partnerskapet sker inom ett visst geogra-
fiskt avgränsat område, ett så kallat Leaderområde. Tillsammans tar de tre parterna fram 
en långsiktig utvecklingsstrategi för området. Leaderområdet sydöstra Skåne omfattar 
kommunerna Simrishamn, Ystad, Tomelilla och Sjöbo.

Informationsträff om Årets stadskärna
Är du nyfiken och vill veta mer om vår resa mot att Simrishamn ska bli Årets stads-
kärna, är du välkommen till en informationsträff. Vi får besök via länk av Annika 
Boman som ledde arbetet när Västervik vann priset 2017. 

• När: måndag 4 oktober kl. 18.30–20.30
• Var: Skeppet, Marint centrum, Simrishamn

Föranmälan görs senast 28 september till centrumutvecklare Lotta Engvall: 
lotta.engvall@simrishamn.se

Lite näringslivsfakta 
så här långt i år
Fram till 1 september i år har  
137 nya företag registrerats i  
vår kommun. 

Förmodligen det högsta antal nya före-
tag någonsin under den perioden. Som 
jämförelse skedde 159 nyregistreringar 
under hela förra året. Även det ett högt 
antal. Flest företag har startats i bran-
scherna företagstjänster (24), de gröna 
näringarna (18), handel (15), hotell- 
och restaurang (15) samt kultur (13).
Antalet aktiebolag är nu 1281 och har 
en stigande trend, medan antal 
enskilda firmor ligger relativt oföränd-
rat på 1817 företag. Totalt finns nu 3299 
registrerade företag i vår kommun. 
Endast tre företag gick i konkurs under 
det första halvåret i år.

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

Nu gör vi företagsbesök igen!
Företagsbesöken är en viktig del i vår dialog och kontakt med företagen i hela 
kommunen. Vid coronapandemins utbrott pausade vi våra företagsbesök, men 
nu bokar vi besök igen. 

Vill du att vi besöker även ditt företag? Hör då av dig till näringslivsutvecklare 
Lars Persson: lars.persson@simrishamn.se
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