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VAR & NÄR & HUR
Den 16 oktober kl 18:30 på Hotel Svea, 
Strandvägen 3 i Simrishamn 

Anmälan 
www.foretagarna.se/afsimrishamn2015 
senast den 9 oktober 
Anmälan är bindande

Pris 395:-/person

Frågor  
Cecilia Granquist Dahmén 0703-738805, 
info@ceciliagranquist.se 
Lars Persson 0414-819122,  
lars.persson@simrishamn.se

KVÄLLENS 4x4x4 HÖJDPUNKTER

THE HITTILLS 4 mannaband
Back to the sixties 
LIVE UNPLUGGED

Årets Unga företagare - Simrishamns kommun - premiär

Årets Nyföretagare - Nyföretagarcentrum 
 
Årets Näringslivsambassadör - Simrishamns kommun 
 
Årets Företagare i Simrishamns kommun 2014 - Företagarna Albo/Österlen KVÄLLENS

Från Sveriges hörnsten Österlen  
producerar kocken Johan Linnerborg 
kvällens meny med säsongens råvaror 
Mingel - Förrätt - Huvudrätt - Dessert

Festpaket 
Vill man övernatta på Svea inkl frukost kan 
man ringa och boka på 0414-411720 
Uppge Företagarna och få 
dubbelrum 400:-/person eller 
enkelrum 500:-/person

Kvällens konferencier  
Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne

För tredje året i följd har företag möjlig-
het att få kvalificerad hjälp av studenter 
på Internationella miljöinstitutet vid 
Lunds universitet. Efter att varit ute på 
företaget tar de fram en miljöplan med 
fokus på lönsamhet. Företaget får en or-
dentlig kartläggning och konkreta tips på 
åtgärder som, förutom att vara bra för 
miljön, även är bra för företagets lönsam-
het! Detta presenteras både muntligt och 
skriftligt. Sju av Tillväxt Syds medlems-
företag har redan fått denna hjälp. Före-
tagets insats är att vid ett par tillfällen 
under en tvåmånadersperiod ta emot stu-
denterna. Det är kostnadsfritt för företag. 
Företag av olika storlek och olika bran-
scher är välkomna!
 Intresserad av att få denna kvalificera-
de och gratis hjälp? Boka då in för en 
kick-off på Internationella miljöinstitutet 
i Lund, onsdag den 21 oktober kl. 17.00
Mer information finns i bifogad pdf.

LÖNSAM  
MILJÖHJÄLP!

Välkommen till höstens första frukost-
möte för företagare fredag 9 oktober  
kl. 7.30 på Hotel Svea i Simrishamn!

Från Svenskt näringsliv i Malmö kom-
mer regionchef Rolf Elmér för att be-
rätta om resultaten från deras senaste 
ranking av företagsklimatet.

Det blir även information från kommu-
nens nya utvecklingsenhet, aktuell 
kommuninformation samt tid för dis-
kussion och frågor. Frukostmötet avslu-
tas kl. 9.00.

Föranmälan till  
Lars Persson, 0414-81 91 22,  
lars.persson@simrishamn.se 

Frukostmötet arrangeras i samarbete 
med Svenskt näringsliv Malmö.

FRUKOSTMÖTE FÖR  
FÖRETAGARE 9 OKTOBER

NÄRINGSLIVSNYTT
Simrishamns kommun,  september 2015

Nästa frukostmöte för företagare plane-
ars just nu. Klart är att det kommer att 
hållas i slutet av november. Håll utkik i 
nästa i nästa nyhetsbrev och på kom-
munens hemsida för planerat datum 
och plats.

mailto:lars.persson%40simrishamn.se%20%0D?subject=Frukostm%C3%B6te%209%20oktober


STARTA FÖRETAG-DAGEN 
En bra början på vägen mot eget före-
tag är att gå på Starta företag-dagen 
den 14 oktober eller den 25 november. 
Dagen, som är i Malmö, består av före-
läsningar om att starta eget företag. Du 
har också chans och ställa frågor till re-
presentanter från sju olika myndighe-
ter. 
 På Starta företag-dagen får du en bra 
överblick över vilka myndigheter som 
gör vad på din väg till ett eget företag. 

Dagen arrangeras av Arbetsförmed-
lingen, Bolagsverket, Försäkringskas-
san, Patent- och registreringsverket, 
Tillväxtverket, Skatteverket och Tull-
verket.
 Deltagandet är kostnadsfritt.
 Mer information om alla datum, ti-
der, plats och anmälan finns på  
https://www.verksamt.se/fundera/star-
ta-foretag-dagen

NYTT STÖD 

TILL INVESTERINGAR!
Det nya statliga klimatinvesteringsstödet har 125 miljo-

ner kronor att fördela över hela Sverige. Under komman-

de år 2016–2018 är stödet 600 miljoner kronor per år. In-

vesteringar som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder.

Stödet kan till exempel gå till:

•  Transporter – insatser för att byta trafikslag och  

    utbyggnad av laddinfrastruktur 

•  Energi – genom återvinning av energi, satsningar på           

 förnybar energi, fjärrvärme- och kylsystem

•  Jordbruket – genom minskade utsläpp

•  Industrin – genom minskade utsläpp och effektivare  

 energianvändning

Vem kan söka klimatinvesteringsstöd?

Företag, kommuner, landsting, organisationer och stiftel-

ser kan söka medel. Privatpersoner kan inte söka.

När görs ansökan?
Sista ansökningsomgången för 2015 är 26 november.

Under 2016 blir det fyra ansökningstillfällen. Mer infor-

mation om datum för 2016 kommer senare, liksom kom-

mande ansökningstillfällen för 2017–2018.

En detaljerad och utförlig information om stödet finns på 

Länsstyrelsen hemsida
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/

klimat-och-energi/Pages/stod-for-lokala-klimatinveste-

ringar.aspx

Syfte med klimatinvesteringsstödet

Investeringarna ska ge största möjliga klimatnytta och 

det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasut-

släppen. Spridning av teknik, marknadsintroduktion 

och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och 

sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.

SEMINARIUM: 
KONTAKTER  
MED INDIEN
Indien är världens största demokrati 
med en befolkning på drygt 1,2 miljar-
der människor. Tillverkning är landets 
näst största sektor och det finns enorma 
möjligheter för sourcing från Indien. I 
en färsk studie från 2015 har Business 
Sweden identifierat framgångsfaktorer 
och best practices för att lyckas med 
hållbar sourcing. Den 14 oktober kom-
mer Business Sweden i Indien till Lund 
för att presentera resultatet av studien.
 Business Sweden bevakar kontinuer-
ligt hur svenska företag arbetar med si-
na leverantörer i Indien. Under 2015 
gjorde man en mer omfattande studie 
som kartlade kritiska faktorer och om-
råden som är särskilt intressanta för 
svenska företag som vill sourca från In-
dien. Studien fokuserar på hållbarhets-
aspekten av sourcing och ger en vägled-
ning kring hur man systematiskt kan 
arbeta med olika komponenter av CSR 
för att uppnå internationella, nationella 
och organisationers egna krav på håll-
barhet.

Några av frågeställningarna som kom-
mer diskuteras är: 
• Hur kan man selektera och arbeta 

med indiska leverantörer på ett håll-
bart sätt? 

• Vilka kriterier är centrala när man ut-
värderar leverantörer och hur kan 
man utveckla leverantörerna?

• Vilka är nyckelfaktorerna för att lyck-
as med hållbar sourcing från Indien?

Seminariet är kostnadsfritt och kom-
mer att hållas på engelska. Välkom-
men!
 
Mer information och anmälan:
14 oktober kl. 9–10.30
Registrering och frukost från kl. 8.30 
Ideon Meeting, möteslokal Action, 
Scheelevägen 15, Lund
 
Kontakt: 
Susanne Flygelholm 
Business Sweden
T: +46 70 883 8544  
E: Susanne Flygelholm

https://www.verksamt.se/fundera/starta-foretag-dagen
https://www.verksamt.se/fundera/starta-foretag-dagen
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/stod-for-lokala-klimatinvesteringar.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/stod-for-lokala-klimatinvesteringar.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/stod-for-lokala-klimatinvesteringar.aspx
mailto:susanne.flygelholm%40business-sweden.se?subject=H%C3%A5llbar%20sourcing%20fr%C3%A5n%20Indien%2C%2014%20oktober%20Lund


SKATTEVERKET 
VILL GÖRA DET 
ENKLARE FÖR 
FÖRETAGARE

FUNDERAR DU PÅ ATT STARTA EGET?
Inspirationsträff
Nyföretagarcentrum välkomnar dig till 
en inspirationsträff för dig som börjat 
fundera på ett eget företag!!

• Simrishamn, Marint centrum, tisdag  
6 oktober, kl. 18–19

• Tomelilla, kommunhuset, tisdag  
17 november, kl. 18–19

Fördjupningsträff
Under fördjupningsträffen får du kon-
kreta och handfasta tips och råd, träffar 

representanter för våra samarbetspart-
ners och får möjlighet att knyta kontak-
ter med bland annat banker och redo-
visningsbyråer. Fika ingår.

• Simrishamn, Marint centrum,  
torsdag 8 oktober, kl. 18–21

• Tomelilla, kommunhuset,  
torsdag 19 november, kl. 18–21.

Föranmälan görs på på  
ystad@nyforetagarcentrum.se 

Träffarna är kostnadsfria. Nyföretagar-
information finns även på Simrishamns 
kommuns hemsida simrishamn.se/na-
ringsliv

Skatteverket har startat ett utvecklings-
projekt för att det ska bli enklare för dig 
som är egen företagare. Nu behöver 
Skatteverket hjälp med att lyckas och sö-
ker därför företagare som kan ställa upp 
på intervjuer och tester av e-tjänster och 
brev. Deltagande tar cirka 30–60 minu-
ter. 

Mer praktisk information finns på 
https://www.verksamt.se/om-verksamt/
nyhetsarkiv/-/journal_content/56_IN-
STANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/
NYHET_HJALP_SKATTEVER-
KET?utm_source=apsis-anp-3&utm_
medium=email&utm_content=unspeci-
fied&utm_campaign=unspecified

 

 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-31

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

FISKEPOLICY FÖR  
SIMRISHAMNS KOMMUN
Simrishamns kommunfullmäktige antog den 31 augusti 2015 en policy för att ut-
veckla fiskerinäringen i Simrishamn. Policyn har vi utarbetat i nära dialog med 
näringen. Till syftena med policyn hör att skapa framtidstro för fisket som nä-
ring och tillvarata fiskets potential som drivkraft för landsbygdsutveckling. Poli-
cyn kommer att fungera som ett påverkansverktyg och till grund för det konkre-
ta arbete med att rädda Simrishamnsfisket.
 Policyn finns att ladda ner här.

VEM ÄR SKÅNES MEST FÖRETAGSAMMA 
MÄNNISKA 2015?
Nu är det dags igen att lyfta fram före-
tagsamma människor som gör skillnad 
för vår region. 
 Det finns många företagsamma 
människor som förtjänar att få lite extra 
uppmärksamhet. Någon som vågat ex-
pandera, utvecklat sin verksamhet, an-
ställt eller utmärkt sig företagsamt på 
annat sätt. Människor som satsar och 
investerar, som vågar anställa, och ut-
veckla.

 Fredrika Gullfot, Simris Alg, blev 
2013 utsedd till Skånes mest företags-
samma människa! 
 Vem på Österlen bör få samma fina 
utmärkelse detta år? Glöm inte att no-
minera senast  7 oktober! 
 Mer information finns på   
http://skane.svensktnaringsliv.se/

SEMINARIUM: 
KONTAKTER  
MED INDIEN
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Kontakt
Lars Persson  
0414-81 91 22  
naringsliv@simrishamn.se 

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

NY INFO OM  
JULMÄSSAN
Årets julklappsmässa kommer att hål-
las tisdag 20 oktober mellan klockan  
10 och 13. Plats: fullmäktigesalen på 
kommunhuset i Simrishamn. Från  
kl. 9 finns det möjlighet för deltagande 
leverantörer att komma in i fullmäkti-
gesalen och ställa fram sina produkter.

Notera att platsen för mässan är 
flyttad från Skeppet på Marint 
centrum till kommunhuset på 
grund av att Skeppet byggs om under  
perioden oktober–november.

För praktiska frågor om årets julklapps- 
mässa kontakta upphandlingsstrateg  
Marcus Bäckström marcus.back-
strom@simrishamn.se  0414-81 91 23.

Missa inte upphandlingsbloggen där vår 
inköpsansvarige Marcus Bäckström be-
rättar om aktuella upphandlingar och 
ger tips och råd till dig som vill bli leve-
rantör till kommunen och andra offent- 
liga verksamheter. Länk till bloggen

UPPHANDLINGS- 
BLOGGEN

HÖSTTIPS FRÅN SIMRISHAMNS 
TURISTBYRÅ
Det väntas många besökare till Österlen under höstens stora evenemang. Passa på 
att ha öppet även du!
Eftermarknad i Kivik  
28 september–11 oktober.  
Många besökare kommer dessa dagar 
för att titta bland annat på äppeltavlan.

Mästarna bakom glaset  
3 oktober–1 november.  
Internationella glaskonstnärer ställer ut 
sina verk på Österlens Glashytta, Stu-
dioglashyttan Åhus, Brösarps Konst-
hall, Bengtemölla och Studioglas Jonas 
Rooth.

Österlen lyser  
30 oktober–1 november
Invigningen i Årets ljusby, Skillinge.  
40 orter fylls av arrangemang med an-
knytning till ljus på de mest fantastiska 
och kreativa sätt.

Moderna i Brösarp 
6-8 november  
Sveriges enda mässa som enbart fokuse-
rar på nittonhundratalets design. Mo-
derna möbelklassiker, konsthantverk 
och konst.

Nya evenemang för i år.
Vilda oktober på Österlen,  
helgerna i oktober med olika teman:
Konst 3–4/10, Skörd 10–11/10, Må Bra 
17–18/10, Antikt/Loppis 24–25/10, His-
toria 31/10–1/11.

Bröllopsmässa på Österlen,  
Kronovalls slott 4/10.
Har du evenemang som du vill visa på 
visitystadosterlen.se? Lägg in ditt eve-
nemang här!

Har du evenemang?
Fler evenemangstips och mer info om 
evenemangen finner du på visitystados-
terlen.se. Har du frågor eller önskar 
mer information kontakta Simrishamns 
turistbyrå: 0414-81 98 00

AFFÄRSUTVECK- 
LING EXPORT
5 november drar Business Sweden igång 
en ny grupp i Affärsutveckling Export, 
ett program där ditt företag får större 
kunskap, ökad säkerhet och en genomar-
betad strategi för er exportsatsning. Teo-
retiska moment, praktiska övningar och 
diskussioner, hela tiden med ditt företag i 
fokus. Mellan träffarna ges konsultstöd 
(coaching) individuellt i respektive före-
tag.
 5 halvdagar med start 5 novem-
ber. 
• VAD ska jag exportera? 
• VEM är min kund? 
• VILKEN marknad efterfrågar det jag 

erbjuder? 
• HUR ska jag ta mig in på en ny mark-

nad? 
 All tid som Business Swedens handle-
dare och coacher lägger på gruppövning-
arna och den personliga coachingen är 
kostnadsfri och ingår i Business Swedens 
speciella satsning på småföretag.  
 För material (kompendium, USB- 
minne med arbetsmaterial etc.) samt fika 
tar man ut en avgift på 2 000 kr/företag 
exkl. moms. 
 
 Planerade gruppmötestider:
5 november, kl. 9–13
10 december, kl. 9–13
11 februari, kl. 9–13
18 mars, kl. 9–13
28 april, kl. 9–13
+ 4 individuella möten

Anmäl dig snarast, dock senast den 12 
oktober, genom att skicka ett mail med 
alla kontaktuppgifter till  
astrid.hackl@business-sweden.se 
Det är först till kvarn som gäller.
 Vid frågor ring Astrid Hackl, 070-200 
97 95, regional exportrådgivare i Skåne 
och Blekinge, eller Gösta Melkersson,  
regional exportrådgivare i Skåne och  
Blekinge, 0730-23 86 90.

MÄSSA I 
SANKT OLOF
”Välmående närhet” – företagare  
möter företagare lördagen den 17/10 
mellan 10 och 15 i Medborgarhuset i 
Sankt Olof. Näringslivsutvecklare 
Lars Persson deltar i träffen. Fritt in-
träde. Väkommen!

http://www.simrishamn.se/sv/naringsliv/nyhetsbrev-naringsliv/tidigare-utgivna-nyhetsbrev/
mailto:marcus.backstrom%40simrishamn.se?subject=Julklappsm%C3%A4ssan
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http://www.visitystadosterlen.se/lagg-in-evenemang
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Inbjudan till Referensföretag 
 


 


Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet har ett 20-tal elever 


från hela världen, vilka under fyra terminer läser ett magisterprogram (Master) i 


miljöledning och miljöpolitik, med inriktning mot förebyggande miljöskydd. I 


korthet: “Vad kan vi göra i dag för att förebygga framtida miljöproblem?” 


 


Under höstterminen läser samtliga elever en kurs i ”Industrial 


Sustainability Strategies”, där det ingår att man skall studera hur företag arbetar 


med miljöfrågor i praktiken (Corporate Environmental Mangement in 


Practice). Till detta kursmoment behöver vi så kallade Referensföretag vars 


miljöarbete eleverna kan studera och analysera, med sikte på att komma med 


förslag till förbättringar.  


 


Rollen som Referensföretag kommer att sträcka sig över november-


december. Det kommer att innebära ett visst arbete från Er sida, med att 


besvara frågor och förse eleverna med skriftligt underlagsmaterial mm. I 


gengäld kommer förhoppningsvis resultatet att vara av värde för Ert fortsatta 


miljöarbete. Företag som tidigare år fungerat som Referensföretag har 


genomgående varit mycket nöjda med elevarbetet, vilket alternativt hade kostat 


tiotusentals kronor i konsultarvode att få utfört.  


 


För att vi ska lära känna varandra lite bättre, och för att Ni ska kunna 


ställa frågor om det är något som är oklart, kommer ni att kallas till: 


 


 Kick-off på Internationella Miljöinstitutet, onsdagen den 


21:a oktober kl. 17.00.  


 


Tillsammans med ”Er” grupp kan Ni då också planera och förbereda 


elevernas studiebesök på företaget. Vi räknar med att de kommer att behöva 


besöka Er under ett antal timmar, vid ett par tre tillfällen under de två månader 


som kursen pågår. Eleverna kommer att arbeta i grupper om 3-4 personer, 


varav minst en svensktalande elev i varje grupp. 


 


 
 
 
  


 
 


Internationella Miljöinstitutet 
vid Lunds Universitet 
Tegnérsplatsen 4 
Box 196, 221 00  LUND 
Telefon: 046-222 02 00              
Fax:   046-222 02 10 
 


 







 


Den första uppgiften består i att eleverna skall lära känna Ert företag. 


De kommer att ställa frågor som rör affärsidé, ägarskap, organisation, ledning, 


produkter och marknadsföring mm, för att skapa sig en bild av hur företaget 


fungerar i stora drag. Sedan kommer de mera specifikt att gå in på hur 


miljöfrågorna kommer in i den bilden. Vem ställer krav och önskemål som rör 


miljön och hanteras dessa i Ert företag på ett strategiskt sätt som kan generera 


en konkurrensfördel?  


 


Efter denna inledande genomgång fördjupar sig eleverna i såväl 


miljöledningsfrågor som de mer operationella delarna av miljöarbetet. Detta 


kan inbegripa allt från övergripande strategier till integrationen mellan olika 


ledningssystem och standarder samt val av indikatorer för att mäta och 


kommunicera resultat. Vidare berörs hur miljöfrågorna hanteras i leverantörs- 


och distributionskedjan, liksom i teknikval och produktutveckling.  


 


Eleverna kommer slutligen att sammanställa en skriftlig rapport om 


varje referensföretag, med förslag till hur miljöarbetet kan förbättras för att 


stärka företagens konkurrenskraft. Rapporten kommer också att presenteras 


muntligt i samtliga företag. När kursen avslutas har Ni ett förträffligt underlag 


för ett fortsatt progressivt miljöarbete. 


 


Ytterligare information om Miljöinstitutet finns på: http://www.iiiee.lu.se   


 


Det går också bra att ringa till Internationella Miljöinstitutets kursansvariga om 


Ni har några frågor. 


 


Mikael Backman: 0708 10 91 49 


Torbjörn Brorson: 0708 13 12 14 


Åke Thidell: 070 822 76 52 


 


 


Varmt välkomna som Referensföretag!  


 


Skicka svar till: 


mikael.backman@iiiee.lu.se 


 


Internationella Miljöinstitutet   


 


Mikael Backman 


Torbjörn Brorson 


Åke Thidell  


       


Kursansvariga       



http://www.iiiee.lu.se/

mailto:mikael.backman@iiiee.lu.se



