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Program för våren 2018 - OBS! Kolla uppdateringar på hemsidan 
Datum Aktivitet        Plats 

30 jan Avkast för Tillväxt Syd        Gamla Rådhuset, Ystad 

13 feb Företagarskolan – Marknadsföring. Så tar du fram en marknads- och kommunikationsplan, steg 1 Gamla Rådhuset, Ystad 
Målgrupp: För dig som är företagsledare, nästa generation eller sitter i ledningsgruppen och  kl. 13 - 17 
som vill få baskunskaper inom marknadsföring. 
Innehåll: Halvdag. Du får se en marknadsplan och kommunikationsplan växa fram utifrån affärsidé, vision,  
målgrupp, SWOT-analys, marknadsstrategier.  
Anders Lundstedt, Active Marketing. Anders har en gedigen bakgrund som marknadschef i bl.a.  
Malaco och Aller Media. 
Deltagaravgift: 3 000 kr för steg 1 och 2 
 

22 feb After Work        Hotell Continental, Ystad 
Målgrupp: Alla anställda i Tillväxt Syds medlemsföretag     Kl. 16 -  
Innehåll: Vi träffas kl. 16 och lyssnar på ett intressant föredrag. Kl. 17 öppnar After Work och vi kan antingen  
ansluta till övriga eller sitta kvar och mingla över en öl eller ett glas vin i vårt rum. 
Kostnadsfritt. Var och en betalar själv dryck och förtäring.  
 

mailto:per-olof.lind@tillvaxtsyd.se
http://www.tillvaxtsyd.se/


2 
 

 
Anmäl dig direkt till per-olof.lind@tillvaxtsyd.se eller fr.o.m. torsdag 2 februari via hemsidan www.tillvaxtsyd.se  
 

26 feb GDPR  – fördjupning i den nya Dataskyddsförordningen    Teleservice, Ystad 
Målgrupp: Alla som behöver mer kunskap om hur de nya reglerna påverkar företagets arbetssätt mm.  9.30 - 17 
Innehåll: Heldag. Kursen går bl.a. igenom följande: 
1) Kort introduktion till GDPR (grundläggande begrepp, principer, syfte och lagstöd) 
2) B2C (kundregister, kundklubb och nyhetsbrev).  
3) B2B (CRM-register, prospekts och leverantörer/underleverantörer (biträdesavtalsituationer).  
Daniel Sällberg, jurist med specialisering mot GDPR  
Deltagaravgift: 3 500 kr (normalt pris 7 900 kr) 

 
 
Målstyrt ledarskapsprogram – vill du öka din genomslagskraft som chef/ledare   
Målgrupp: Ledare med medarbetaransvar, projektledare, ledare med budgetansvar. 
Innehåll: Vi erbjuder dig att utvecklas som ledare genom ett ledarskapsprogram med målstyrning i fokus! 

 Under 3 heldagar så kommer vi att utveckla –  
28 feb Personliga ledarskapet        Ystads Saltsjöbad 

För att kunna leda andra behöver man vara medveten om sin egen resurs. Förståelse för hur ens egna olika  8 – 16.30 
beteende, känslor och självuppfattning påverkar ledarskapet. Vad förväntas av mig som ledare? Vilka är mina 
 motivationsfaktorer och drivkrafter?  
IDI-analys – används för att förbättra din förmåga att samspela med och påverka andra 

3 april Kraftfulla team       Hotell Svea, Simrishamn 
Skapa förståelse för hur man frigör resurser och potential i grupper. Verktyg för att utveckla gruppen med ett  8 – 16.30 
coachande istället för instruerande förhållningssätt. Hur ser vi på varandra i gruppen? Hur använder vi bäst vår 
potential? 

23 maj Förändringsledning       Brösarps Gästis 
Öka din förståelse och förmåga att leda i förändring och bli en förändringsbärare för organisationen och  8 – 16.30 
teamet. Vilka värderingar har jag som ledare och hur påverkar det mitt ledarskap. Utveckla personliga strategier 
för förändring.   
Eleonor Persson är konsult på Trust och en driven ledare med många års erfarenhet av ledande befattningar  
i näringslivet. Genom sina centrala ledarroller har hon utvecklat både organisationer och människor att nå  
sin fulla potential samtidigt som hon hanterar förändrings- och utvecklingsprocesser. 
Deltagaravgift: 12 000 kr för alla tre dagarna inkl. IDI-analys som normalt kostar 2 000 kr 
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6 mars Arbetsmiljö  - frukostmöte       Gamla Rådhuset, Ystad 
Målgrupp: Alla som vill uppdatera sig på arbetsmiljöområdet.    Kl. 8 - 10 
Innehåll: Arbetsgivarens skyldigheter samt lagstiftningen på ett enkelt vis. Systematiskt arbetsmiljö arbete SAM. 
Organisatorisk stress. 
Gert Johansson, Opatina. Arbetsmiljöexpert med mångårig internationell erfarenhet av arbetsmiljö inom bygg-, 
olje-, gas-, tillverknings-, medicin- och livsmedelsindustrin. 
Kostnadsfritt 
 

9 mars Exportboost!        Gamla Rådhuset, Ystad 
Kom för att inspireras av andra företags erfarenheter och ta del av en högaktuell omvärldsanalys –   Kl. 9 - 12  
allt med fokus på internationalisering, export och digitalisering!  
Henrik Mitelman, oberoende analytiker, krönikör på DI och utsedd till Sveriges bästa ekonomijournalist.  
Henrik ger sin omvärldsspaning om vilka globala trender som påverkar oss och vilka marknader som kan vara  
intressanta att göra affärer i. 
Få en exportboost av några spännande skånska företag som har vuxit internationellt och delar med sig av sina  
erfarenheter! 
Arrangör Region Skåne 
Kostnadsfritt 
 

13 mars Företagarskolan – Marknadsföring. Så tar du fram en marknads- och kommunikationsplan, steg 2 Gamla Rådhuset, Ystad 
Målgrupp: För dig som är företagsledare, nästa generation eller sitter i ledningsgruppen och  kl. 13 - 17 
som vill få baskunskaper inom marknadsföring. Fortsättning från steg 1. 
Innehåll: Halvdag. Du får se en marknadsplan och kommunikationsplan växa fram utifrån affärsidé, vision,  
målgrupp, SWOT-analys, marknadsstrategier.  
Anders Lundstedt, Active Marketing. Anders har en gedigen bakgrund som marknadschef i bl.a.  
Malaco och Aller Media. 
Deltagaravgift: se steg 1 ovan 
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21 mars Mitt Företag - Sveriges största företagarturné för företagare som vill växa och driver företag med 1-20 anställda Ystads Teater 

Mer tid. Mer pengar. Mer balans. Så bygger du ditt drömföretag.    Kl. 12.30 - 17 
Lever du företagarlivet helt på dina villkor, eller spurtar du också i företagarens ekorrhjul med för lite tid, balans  
och pengar? Du är långt ifrån ensam. Just i denna sekund kan du ta ett nytt beslut: jag ska skapa livet och företaget  
på mina villkor. 
När du har tagit beslutet behöver du världens bästa verktyg, fullskalig inspiration och människor som hjälper dig till  
toppen. Och det är precis vad vi tänker ge dig när vi ses. 10 000-tals företagare har redan gett stora tummen upp  
under 101 evenemang, och nu kommer vi äntligen till Österlen och Ystad. 

 Endast 150 platser (först till kvarn…). Bara företagare. Det är bara upp till dig om du också vill hänga på, eller  
fortsätta driva företaget som du alltid har gjort (med samma resultat som du alltid har fått). 
Varmt välkommen till en eftermiddag skapad för att förändra din värld. 
Samarrangemang med Ystads kommun och Region Skåne. 
Deltagaravgift: Vi återkommer med inbjudan och ett extra förmånligt pris och innehåll för Tillväxt Syds medlemmar 
 

 
27 mars Arbetsmiljö – verkstad och industri      Gamla Rådhuset, Ystad 

Målgrupp:         Kl. 8 - 12 
Innehåll: Halvdag. Här fokuseras på föreskrifterna som rör verkstads och industriföretag. Skyddsombud. Lagar och  
föreskrifter. Upprätta riskanalyser/AMP. Ansvar för olika aktörer på arbetsplatsen. Vad behövs för att organisera  
arbetsmiljöarbetet. Mm. 
Gert Johansson, Opatina. Arbetsmiljöexpert med mångårig internationell erfarenhet av arbetsmiljö inom bygg-, 
olje-, gas-, tillverknings-, medicin- och livsmedelsindustrin. 
Deltagaravgift: 1000 kr 
 

11 april Företagarskolan – Ekonomi. Förstå din revisor och analysera ditt företag, steg 1  Ystads Saltsjöbad 
Målgrupp: För dig som är företagsledare, nästa generation eller sitter i ledningsgruppen och  kl. 8 - 12 
som vill få baskunskaper inom företagsekonomi. 
Innehåll: Halvdag. Att läsa och förstå ekonomiska nyckeltal och rapporter. Vad är lönsamhet och 
kan du påverka den? Hur kan jag förutse och förbättra min likviditet? Tjänar jag pengar på alla  
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projekt eller produkter jag säljer? Detta och mer kommer du att få en grundläggande förståelse för.    
Philip Åkerblom, auktoriserad revisor med mångårig erfarenhet av ägarledda små- och  
medelstora företag. 
Deltagaravgift: 3 000 kr för steg 1 och 2 
 

17 april Arbetsmiljö – kontot och butik      Marint centrum, 
Målgrupp:        Simrishamn 
Innehåll: Halvdag. Här kommer fokus att ligga på hot och våld samt ensamarbete och ergonomi. Skyddsombud. Kl. 8 - 12 
Lagar och föreskrifter. Upprätta riskanalyser/AMP. Ansvar för olika aktörer på arbetsplatsen. Vad behövs för att  
organisera arbetsmiljöarbetet. Mm. 
Gert Johansson, Opatina. Arbetsmiljöexpert med mångårig internationell erfarenhet av arbetsmiljö inom bygg-, 
olje-, gas-, tillverknings-, medicin- och livsmedelsindustrin. 
Deltagaravgift: 1000 kr 
 

24 april Företagarskolan – Affärsavtal. Förstå de olika typerna av avtal och hur du ska undvika misstag Gamla Rådhuset, Ystad 
Målgrupp: För dig som är företagsledare, nästa generation eller sitter i ledningsgruppen och  kl. 8 – 10.30 
som vill få baskunskaper inom affärsavtal. 
Innehåll: Vi går igenom och diskuterar viktiga frågor kring olika partnerskapsavtal 
-          Samarbetsavtal  
-          Kompanjonsavtal – aktieägaravtal 
-          Agent och distributionsavtal 
-          Frågor kring ansvar, rättigheter och påföljder 
Eva Holm är affärsjurist med egen advokatbyrå med kontor i Ystad och Stockholm. Arbetar främst med  
upprättande av avtal och avtalsförhandlingar, företagsöverlåtelser, generationsskiften, bolagsrättsliga och  
styrelsefrågor samt andra frågor kring strukturell uppbyggnad av ert företag. 
Deltagaravgift: 1000 kr 
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26 april After Work        Hotell Continental, Ystad 
Målgrupp: Alla anställda i Tillväxt Syds medlemsföretag     Kl. 16 -  
Innehåll: Vi träffas kl. 16 och lyssnar på ett intressant föredrag. Kl. 17 öppnar After Work och vi kan antingen  
ansluta till övriga eller sitta kvar och mingla över en öl eller ett glas vin i vårt rum. 
Kostnadsfritt. Var och en betalar själv dryck och förtäring.  
Anmäl dig här:  
 

8 maj Arbetsmiljö – bygg och lantbruk      Mötesplats Skurup. 
Målgrupp:        Skurup 
Innehåll: Halvdag. Här kommer fokus att ligga på ansvar vid byggprojekt samt vilka föreskrifter som berör  Kl. 8 - 12 
lantbruket. Skyddsombud. Lagar och föreskrifter. Upprätta riskanalyser/AMP. Ansvar för olika aktörer på  
arbetsplatsen. Vad behövs för att organisera arbetsmiljöarbetet. Mm. 
Gert Johansson, Opatina. Arbetsmiljöexpert med mångårig internationell erfarenhet av arbetsmiljö inom bygg-, 
olje-, gas-, tillverknings-, medicin- och livsmedelsindustrin. 
Deltagaravgift: 1000 kr 
 

15 maj Digital marknadsföring – Så här bygger du en effektiv marknadsföring   Marint Centrum, 
Målgrupp: För dig som vill lära dig mer om hur du arbetar med och optimerar företagets digitala marknadsföring. Simrishamn 
Innehåll: Sociala medier, hemsidan, sökmotoroptimering och hur du använder alla relevanta kanaler för en  8 - 14 
sammanhållen marknadsföring av ditt företag/din produkt. Varvar teori med praktiska övningar. 
Paul och Andy Wilson, Hybrid State. Hybrid State är en kommunikationsbyrå som arbetar med digitala och  
sociala medier. Hybrid States mission är att implementera en hållbar strategi för att kontinuerligt öka  
engagemanget hos sina kunders, kunder, medarbetare, samarbetspartners och leverantörer och deras nätverk.  
Deltagaravgift: 1 500 kr 
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29 maj  Företagarskolan – Ekonomi. Förstå din revisor och analysera ditt företag, steg 2  Marint Centrum, 
Målgrupp: För dig som är företagsledare, nästa generation eller sitter i ledningsgruppen och  Simrishamn 
som vill få baskunskaper inom företagsekonomi.     Kl. 8 - 12 
Innehåll: Halvdag. Att läsa och förstå ekonomiska nyckeltal och rapporter. Vad är lönsamhet och 
kan du påverka den? Hur kan jag förutse och förbättra min likviditet? Tjänar jag pengar på alla  
projekt eller produkter jag säljer? Detta och mer kommer du att få en grundläggande förståelse för.    
Philip Åkerblom, auktoriserad revisor med mångårig erfarenhet av ägarledda små- och  
medelstora företag. 
Deltagaravgift: 3 000 kr för steg 1 och 2 
 

5 juni Företagarskolan – Förhandla i affärer. Förstå de olika typerna av avtal och hur du ska undvika misstag Gamla Rådhuset, Ystad 
Målgrupp: För dig som är företagsledare, nästa generation eller sitter i ledningsgruppen och  kl. 8 – 10.30 
som vill få baskunskaper inom förhandling och förhandlingsteknik. 
Innehåll: Vi diskuterar  
- Förhandlingsteknik  
- Förhandlingsprocessen 
- Taktik och förberedelser 
- Riskanalyser 
- ”Does and dont’s” i förhandlingar 
Eva Holm är affärsjurist med egen advokatbyrå med kontor i Ystad och Stockholm. Arbetar främst med  
upprättande av avtal och avtalsförhandlingar, företagsöverlåtelser, generationsskiften, bolagsrättsliga och  
styrelsefrågor samt andra frågor kring strukturell uppbyggnad av ert företag. 
Deltagaravgift: 1000 kr 
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