
Simrishamn på Österlen – Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

Fredagen den 28 oktober är det dags för årets stora Företagarkväll! 
Festen, som i år är på Nordic Sea Winery i Simrishamn, börjar med 
mingel kl. 18.30. Många utmärkelser kommer att delas ut, där  
utnämningen av Årets Företagare i Simrishamns kommun räknas 

NÄRINGSLIVSNYTT
Simrishamns kommun,  oktober 2016

Underhållningen av Performing Arts, 
Estetiska programmet på Nova Academy.

Årets 
Företagarkväll

2016
i Simrishamns kommun 

28 oktober kl.18.30 på NORDIC SEA WINERY

Entré: 395 kr/person

Mingel med tilltugg, varmrätt & dessert

Nordic Sea Winery, Vingatan 2, Simrishamn

 Årets Företagare  
 i Simrishamns kommun 2015 
 – Företagarna Österlen 

 Årets Unga Företagare 
 – Simrishamns kommun

 Årets Nyföretagare 
 – NyföretagarCentrum

 Årets Näringslivsambassadör 
 – Simrishamns kommun

Kvällens konferencier:  
Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne.

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/afsimrishamn2016 
senast den 24 oktober. 
Anmälan är bindande.Varmt välkommen!

ÅRETS FÖRETAGARKVÄLL 28 OKTOBER!

FRUKOST- 
MÖTE FÖR  
FÖRETAGARE 
21 OKTOBER
Välkommen till frukostmötet för företagare 
fredag 21 oktober kl. 7.30 i Skillinge. Platsen 
är Skillinge Hamnkrog och temat denna 
gång är ”Dynamik och engagemang”. Fyra 
nya eller återinf lyttade Österlenföretagare 
berättar om sin drivkraft och framtid här på 
Österlen. Tillväxt Syd informerar om den 
nya och kraftfulla möjlighet till stöd för de 
företag som vill växa och utvecklas som 
kommer att finnas till våren. (Se även separat 
artikel i detta nyhetsbrev). Dessutom och som 
vanligt aktuell information från Simrishamns 
kommun. Frukostmötet avslutas kl. 9.00.
 Föranmälan görs till näringslivsutvecklare 
Lars Persson, tfn 0414-81 81 22, 
lars.persson@simrishamn.se eller 
Berit Åkesson, tfn 0705-85 08 28, 
berit.akesson@telia.com.
 Frukostmötet arrangeras denna gång i 
samarbete med Skillinge Företagareförening.

som kvällens prestigefyllda höjdpunkt. Nova Academys elever 
från Performing Arts, det estetiska programmet, står för den  
musikaliska underhållningen. Företagarkvällen arrangeras i 
samarbete med Företagarna. 

Anmälan till Företagarfesten gör du på www.foretagarna.se/afsimrishamn2016. Sista anmälningsdag är den 24 oktober. Välkomna!

http://www.foretagarna.se/afsimrishamn2016


EN NY  
NÄRINGSLIVS-
POLICY TAS 
FRAM
Kommunen är en av de offentliga aktörer 
som företagen kommer i kontakt med i 
olika faser i sin utveckling. Det kan handla 
om olika typer av tillstånd, markfrågor 
och service, men även deltagande i upp-
handlingar, nätverkande, tandemrekryte-
ringar m.m. Det kan vara olika förvalt-
ningar och tjänstemän företagen möter 
under resans gång. Hur bra är vi på att 
hantera allt detta som kommun?
 
Dialog med företagen
Är vi på rätt spår? Vad har man för  
erfarenhet av att samarbeta med oss?  
Vad gör vi bra och vad kan vi bli bättre på? 

Under våren 2017 kommer de företag på 
Österlen som vill växa och utvecklas få en 
unik möjlighet till ett mycket omfattande 
och kraftfullt stöd. Ett nytt stort EU-pro-
jekt startar då. Det finns stora likheter med 
de tidigare satsningarna i Tillväxtskolan  
1 och 2. Det nya projektet, som kommer att 
pågå under tre år, har fått namnet TÖS, 
Tillväxt i Östra Skåne. Totalt kommer 
minst 100 företag från östra Skåne att få 
möjlighet att delta. Just nu pågår den for-
mella ansökningsproceduren  till projektet, 
men intresserade företag kan redan nu 
göra en tidig intresseanmälan om att vara 
med när det startar. För att kunna vara 
med i projektet krävs att företaget ska ha 
anställda och vara berett att avsätta både 
tid och engagemang. Konkret handlar det 
om skräddarsydda utbildningar för 
anställda och företagsledning inom t.ex. 
ledarskap, ekonomi, försäljning, ökad  
innovationsförmåga m.m.

Vill ditt företag vara med?
För mer information och intresseanmälan 
kontakta näringslivsutvecklare  
Lars Persson, lars.persson@simrishamn.se 
tfn 0414-81 91 22

NYHET – STARTUP-FRUKOSTAR 
FÖR DIG SOM VILL STARTA EGET!
Med början fr.o.m. torsdag 20 oktober kan du som funderar på att starta eget eller är  
relativt ny som företagare komma och äta frukost med kaffe och fralla tillsammans med 
erfarna rådgivare från Nyföretagarcentrum! Kl. 9–12 träffas ni på Café Sjöbris på  
Marint centrum i Simrishamn. Där kan du få råd och hjälp inom t.ex. försäljning,  
marknadsföring och juridik. Ingen föranmälan krävs och naturligtvis är både frukost  
och rådgivningen helt gratis. 
 För mer information och frågor kontakta rådgivare Lotte Kolare på Nyföretagar-
centrum, lotte.kolare@nyforetagarcentrum.se, tfn 070-618 09 68.

Som ett led i arbetet med att förbättra 
kommunens digitala kommunikation  
ligger nu hemsidan som berör upphand-
ling på näringslivssidan under Upphand-
ling och inköp. Huvudsidan innehåller 
viktig information för dig som medborgare 

och företagare. Här 
kan du följa 

aktuella 

KRAFTFULLT 
STÖD TILL  
FÖRETAG SOM 
VILL VÄXA OCH  
UTVECKLAS

händelser och upphandlingar, se vilka 
aktuella ramavtal kommunen har, vilka 
politiska riktlinjer som gäller och hur upp-
handlingsprocessen ser ut. Allt för att ge 
dig största möjliga insyn och möjlighet till 
påverkan.  
 Det finns även en helt ny undersida som 
riktar sig till leverantörer. Där har vi sam-
lat all information som behövs för att du 
som företagare ska veta vad som gäller när 
du vill sälja varor, tjänster eller entreprena-
der till kommunen.
 Ge gärna synpunkter på de nya sidorna 
eller ställ dina allmänna frågor om kom-
munens upphandlingar till upphandlings-
strateg Markus Bäckström, 
tfn 0414-81 91 23,  
marcus.backstrom@simrishamn.se

VÅR HEMSIDA FÖR UPPHAND-
LING ÄR OMARBETAD OCH  
FÖRNYAD

I november finns ett förslag på ny närings-
livspolicy. Policyn kommer att bli styrande 
för hur vi förändrar och förankrar 
näringslivsarbetet i kommunorganisatio-
nen. Syftet är redan klart: vi ska förbättra 
och förenkla samarbetet med  
företagen och vara en aktivare del av 
utvecklingen på Österlen.
 Har du frågor om policyn och vill bidra 
med din kunskap och erfarenhet, är du 
välkommen att kontakta näringslivs-
utvecklare Lars Persson, tfn 0414-81 91 22, 
lars.persson@simrishamn.se

Kontakt
Lars Persson  
0414-81 91 22  
naringsliv@simrishamn.se 

Vill du inte ha f ler nyhetsbrev?
Skicka bara ett mail till oss.
 
Äldre nyhetsbrev hittar du på länken: 
simrishamn.se/naringsliv/

Simrishamns kommun 
har företagslotsar på  
alla förvaltningar

Kommunledningskontoret
Lars Persson, näringslivsutvecklare, 
0414-81 91 22,  
lars.persson@simrishamn.se  
För allmänna företagarfrågor och  
övergripande företagsservice.  
Nyföretagande, nyetableringar, lands-
bygdsutveckling och EU-projekt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Malin Alm, 0414-81 92 25,  
malin.alm@simrishamn.se
För företagsetableringar, industrimark 
och exploateringsavtal.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Elisabeth Wikenhed, 0414-81 93 14,  
elisabeth.wikenhed@simrishamn.se
För företagare inom de kreativa och  
kulturella näringarna.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Magnus Henriksson, 0414-81 95 61, 
magnus.henriksson@simrishamn.se
För företagare inom utbildningssektorn 
och kontakter inom området skola – 
näringsliv.

Socialförvaltningen
Christina Eriksson, 0414-81 93 69, 
christina.eriksson@simrishamn.se
För företagare inom vård, omsorg och 
socialtjänst.

http://www.simrishamn.se/sv/naringsliv/nyhetsbrev-naringsliv/tidigare-utgivna-nyhetsbrev/

