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Ystad som regional kärna
Regional utveckling, delar och helhet
Vikten av att dra nytta av flerkärnigheten i Skåne och
stärka de regionala kärnorna är centralt i den regionala
utvecklingsstrategin för Skåne ”Det öppna Skåne 2030”. I
rapporten ”Hur stärker vi Skånes regionala kärnor” framgår
att samverkan i sydöstra Skåne behöver fördjupas. Med
stöd från Tillväxtverket har kommunerna i sydost, Ystad,
Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla arbetat tillsammans med
Region Skåne i projektet ”Ystad som regional kärna. Det
flerkärniga Skåne bygger på att städer och orter förhåller
sig till varandra och skapar förutsättningar för att ge invånarna ett så brett utbud som möjligt genom att komplettera
varandra.

Med siktet inställt på en gemensam målbild och handlingsplan för hur samarbetet i sydöstra Skåne kan stärka och
tydliggöra Ystads roll som regional kärna för att generera
tillväxt och attraktionskraft i hela regionen, har arbetet
handlat om att öka förståelsen för den regionala rollen och
innebörden av ”regional kärna”, kopplingen till tillväxtmotorerna i Skåne samt hur det kan stärka förutsättningarna
för och samspelet mellan de ingående kommunerna.
Arbetet har till stora delar utgått från gemensamma behov/
utmaningar inom stadsutveckling, infrastruktursatsningar,
kompetensförsörjning, näringslivsutveckling och destinationssamverkan. Var och hur vi kan dra nytta av funktionella samband och lösningar, där Ystad som regional kärna
och samverkan och samhandling mellan kommunerna kan
bidra till att driva utvecklingen i sydöstra Skåne framåt.

FAKTA
Projekttid: Mars 2017 - maj 2019
Deltagare: Region Skåne, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och
Ystads kommun.
Projektledare: Susanna Winblad, Ystads kommun.
Projektgrupp: Projektgruppens roll har varit att
säkerställa att projektet leder till det uppställda målet och svarar till dess syfte.
Styrgrupp: Kommundirektörerna från de fyra medverkande kommunerna, vars roll har varit att löpande ta del av projektets resultat och inriktning samt
stämma av och säkerställa förankringen av processen i respektive kommun.
Politisk förankringsgrupp: Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK), med kommunalråd och

oppositionsråd från samtliga fyra kommuner.
Arbetsgrupp: Ca 40 tjänstepersoner från de fyra
kommunerna och Region Skåne.
Planeringsgrupp: Två representanter från arbetsgruppen, samordnaren för SÖSK samt projektets
resursperson från Region Skåne. Planeringsgruppen har fungerat som beredning inför arbetsgruppsträffar och som löpande bollplank och processtöd
åt projektledaren.
Projektet har fått stöd från Tillväxtverket.

MÅLBILD
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Vi använder varandras
tillgångar som en gemensam
resurs och skapar tillsammans
hållbar utveckling, attraktivitet
och tillväxt för hela Skåne.

Samverkan i sydöstra Skåne
Sedan 1968 har det funnits ett formellt samarbete i sydöstra Skåne genom Sydöstra Skånes samarbetskommitté
(SÖSK), ett samverkansorgan mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. SÖSK:s roll ska
vara samordnande, rådgivande och rekommenderande.
SÖSK har också som uppgift att diskutera mellankommunala frågor och hävda sydöstra Skånes intressen gentemot
regionala, centrala och mellanstatliga myndigheter. Samverkan har varit framgångsrik på många områden, t.ex.
inom infrastruktur och destinationsutveckling men det
finns en tydlig önskan att arbeta mer integrerat mellan
kommunerna. I arbetet med Ystad som regional kärna har
bland annat behovet av en tydligare organisationsstruktur
synliggjorts. Det finns en förväntan att Ystad, som regional kärna, tar taktpinnen och i högre grad än tidigare är
drivande i det regionala utvecklingsarbetet. Det fanns
också ett behov att hitta en modell för att tillsammans arbeta långsiktigt med regional utveckling i sydöstra Skåne
och att var och en hittar sin drivkraft samt att vi respekterar varandras respektive agendor i relation till samverkan.

Rollen som regional kärna
Genom projektet har projektdeltagarna arbetat för att
identifiera vad Ystads roll som regional kärna innebär
samt vilka behov av processer och insatser det medför.
Strukturbild Skåne har pekat ut åtta regionala kärnor i
Skåne* och påtalat vikten av samverkan för stärkt attraktivitet och tillväxt. Begreppet ”regional kärna” är fritt att
fylla med innehåll och bygga en struktur kring. För Ystad

har det varit långt ifrån självklart vad detta innebär och
hur det ska hanteras.
Under hela projekttiden har vi arbetat sektorsöverskridande för att hitta kopplingar och funktionella samband mellan olika verksamhetsområden. Det fanns ett behov av ett forum för att bygga relationer, hitta roller och
skapa en bas för gemensamma samverkansområden - både
befintliga och nya, geografiska och administrativa. Skurups kommun, som tidigare varit en del i SÖSK, har varit
med som adjungerad i projektet vid arbetsmöten samt i
styrgruppen.
Projektets arbetsgrupp med ett 40-tal tjänstepersoner från
de deltagande kommunerna och Region Skåne, representerande infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, turism
och samhällsbyggnad, har gått från att ha varit en ganska
spretig grupp med många olika uppfattningar om vad projektet ska leda till och vilka roller vi har, till en dynamisk
och engagerad samling. Tillsammans landade vi i en gemensam målbild där det på ett tydligt sätt beskrivs att vi
ska nyttja varandras tillgångar som en gemensam resurs.

Ökad kompetens
Ett av syftena med projektet var att öka deltagarnas kompetens att arbeta långsiktigt med regional utveckling och
samverkan. Genom workshops, föreläsningar och dialog
låg fokus initialt på att höja kunskapen om och skapa förståelse för fördelarna med samverkan för regional utveckling. Genom hela projektet har vi arbetat utvecklingsorienterat och problematiserat kring vad vi vinner på att
arbeta tillsammans, hur kommunerna i sydöstra Skåne
kan arbeta för att lyfta och stärka regionen och Ystads

*Regionala kärnor i Skåne: Helsingborg, Hässleholm, Landskrona,
Lund, Kristianstad, Malmö, Trelleborg och Ystad. (Strukturbild Skåne)

roll som regional kärna, vilket resulterat i ett kunskapsunderlag kring nuläge, behov och önskemål.
Utmaningarna har framför allt bottnat i bristande tillit
mellan kommunerna och själva uppdraget i projektet, så
som vad det innebär att vara regional kärna, och senare att
skapa handlingsutrymme i verksamheterna för att arbeta
mellankommunalt. Politisk förankring har varit viktig under hela projekttiden och SÖSK kommittén har vid ett
flertal tillfällen deltagit i workshops och andra kompetenshöjande aktiviteter.

Gemensamt förhållningssätt
och en färdplan
Arbetsgruppens gedigna process med att identifiera insatsområden utgjorde ett bra underlag för det vidare arbetet
med att ta fram en handlingsplan med ställningstaganden
för Ystad som regional kärna. Detta resulterade i en gemensam ledningsplan med Ystad som regional kärna som
ett förhållningssätt som hjälper oss att tillsammans hitta
en gemensam färdplan, identifiera områden som är viktiga
att samverka kring och de insatser som krävs för att nå
dit. Ett stärkt samarbete inom SÖSK har stor betydelse för
den delregionala utvecklingen i sydost.
För Ystads del är det viktigt att ta rollen som initiativtagare och vara drivande i processer för att bygga vidare
på de värden som finns i sydöstra Skåne. Regional kärna
innebär att tillgodose ett behov och vara ett stöd för fler.
Ystad ska vara en stark regional kärna för hela Skåne med
en tydlig koppling till sitt omland. Genom ett gott ledarskap kan Ystad i samverkan med andra kommuner och aktörer ha beredskap för och driva viktiga frågor i regionen.
Ystad ska vara drivande och initiativtagare till att bygga
vidare på de värden som finns i vår delregion och har
möjlighet att bidra med ett tydligt urbant alternativ i samklang med sitt omland och bli en attraktiv mötesplats.

Ledningsplan med Ystad som
regional kärna

Under våren 2018 inleddes en dialog med PwC utifrån deras material om kommuners samlade kapital och vad det
betyder för tillväxt och attraktivitet, Cities of Opportunitets. PwC anlitades för att utifrån Cities of Opportunities
som verktyg tillsammans med materialet från arbetsgruppen vara ett stöd i att skriva fram en smart handlingsplan
som senare resulterade i en ledningsplan för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna. Parallellt med detta tittade man även över hur organisationen för genomförandet
skulle se ut.
För att säkerställa kopplingarna till strategierna för
”Det flerkärniga Skåne” samt bidra med den kunskap som
utvecklats inom Strukturbildsarbetet i Skåne har vi haft en
kontinuerlig samverkan med Region Skåne. De har aktivt
medverkat vid de träffar som arrangerats inom projektet
vilket genererat en bra dialog kopplat till bl.a. revision av

den Regionala utvecklingsstrategin, infrastrukturfrågor,
regionplanbeslutet och näringslivsutveckling. Delar av
detta har arbetats in i dokumentet ”Ledningsplan för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna” (hädanefter
refererad till som ledningsplan). Den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) utgör en gemensam utgångspunkt för
samarbetet i syfte att generera en stark delregion med betydelse för hela Skåne. Det finns en styrka i att utgå från
RUSen, som både är väl förankrad via en gedigen dialogprocess och som följs upp med kommunvis statistik och
nyckeltal, vilket ger en möjlighet att benchmarka sydöstra
Skåne mot övriga kommuner och delregioner.

Där vill vi vara om 50 år

Den första delen i ledningsplanen är en strategikarta som
arbetades fram tillsammans med kommundirektörsgruppen i SÖSK. Kartan tar avstamp i ställningstagandena i
RUS med inspel från resultatet från arbetsgruppen, PwC:s
verktyg Cities of Opportunitets samt kommundirektörernas egen process. Strategikartan ska svara på var vi vill
vara om 50 år eller 100 år och vad behöver vi göra för att
ta oss dit och hur vi vet om vi är på rätt väg, dvs vilka indikatorer vi behöver. Strategikartan utgör stommen i ledningsplanen och utgår från det som är unikt för sydöstra
Skåne och som vi kan förhålla oss till för att inte bara
kopiera och konkurrera med de större tillväxtområdena i
västra Skåne.
Syftet är att identifiera vilka kunskaper vi behöver för
att förstå och förbättra vårt arbete för att uppnå uppsatta
mål. Här tydliggörs vad vi behöver jobba vidare med gemensamt i sydöstra Skåne, utifrån vilken struktur, process, ledning och styrning. Med strategikartan följer en
handlingsplan med nyckeltal som ska följas upp och aktiviteter kopplat till dessa.
I den regionala utvecklingsstrategin finns fem prioriterade ställningstaganden som brutits ner till delregionala
mål för sydöstra Skåne. Se faktaruta nedan.

Delregionala mål
• Sydöstra Skåne ska erbjuda framtidstro
och livskvalitet
• Sydöstra Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
• Sydöstra Skåne ska stärka mångfalden av
goda livsmiljöer
• Sydöstra Skåne ska ställa om för att klara
välfärden
• Sydöstra Skåne ska vara globalt attraktivt

Strategikarta – Sydöstra Skånes
mål och kritiska framgångsfaktorer
Sydöstra
Skånes mål

Sydöstra Skåne ska
erbjuda framtidstro
och livskvalitet

Sydöstra Skåne ska
vara en stark, hållbar tillväxtmotor

Sydöstra Skåne ska
stärka mångfalden av
goda livsmiljöer

Sydöstra Skåne ska
ställa om för att
klara välfärden

Sydöstra Skåne
ska vara globalt
attraktivt

MEDARBETARE

INTERNA
PROCECCER

INVÅNARE

DET ÖPPNA SKÅNE 2030

Om vi lyckas med våra
mål får våra invånare:

För att lyckas med våra
mål ska vi utveckla och
bli bäst på:

För att lyckas nå våra
mål ska vi öka vår förmåga/kunskap om:

• attraktiva framtidsmöjligheter i form av arbete,
utbildning, boende och
trygghet.

• en plats som kombinerar
hög ekonomisk aktivitet,
sysselsättning och livskvalitet.

• ett stort utbud av boendemiljöer, möjligheter till
arbete och aktiv fritid.

• en hög självskattad hälsa
och upplevelse av kvalitet
på välfärdstjänster
• goda resultat i skola och
hög gymnasiebehörighet.

• ett ökat antal besökare,
etableringar och inflyttning
• en ökad global tillgänglighet.

• den process som erbjuder
och beskriver individers
möjligheter i sydöstra
Skåne, utifrån vårt arbete
med hållbar utveckling
och FN:s Globala hållbarhetsmål.
• den process som löpande
kommunicerar berättelsen
om nuläge och framtid i
sydöstra Skåne.

• den etableringsprocess
som proaktivt närmar sig
företag och hushåll som
efterfrågar sydöstra Skånes
kvaliteter och som säkerställer sydöstra Skånes
kritiska* utbud.
• processen för samhandling
med näringslivet i regionen.
• den process som bevakar och som tar hand om
omvärldsförändringar och
utvecklar nya erbjudanden.

• den process som skapar
möjligheter att leva flerkärnigt dvs att identifiera
och åtgärda hinder för att
”leva flerkärnigt”.
• den boendeetableringsprocess som tar om hand
sydöstra Skånes särskilda
kvaliteter och identifierar
unika boendemiljöer.
• processen för regional
resursdelning genom att
nyttja varandras resurser.

• den process som identifierar vad medborgarna
vill ha och har för behov.
• processen för affärsutveckling som omsätter
efterfrågan hos medborgare till erbjudande och
genomförande.

• den process som gör
sydöstra Skåne globalt
tillgänglig och synlig
(fysiskt, digitalt mm).

• vad som skapar framtidstro /livskvalitet, om nuläget
och skäl till dagens nivå.
• vad som skapar hög självförsörjningsgrad.
• klimatförändringars effekter på regionens unika
kvaliteter.
• hur digitala hjälpmedel
skapar ökad delaktighet
samt hur vi ökar förmågan att använda dessa
hjälpmedel.

• vad som driver hållbar
ekonomisk tillväxt.
• hushålls och företags etableringspreferenser.
• sydöstra Skånes etableringsbehov av företags- och
hushållstyp för långsiktig
balans och hållbarhet.
• sydöstra Skånes unika etableringskvalitéer och vilka
hushåll och företag som
attraheras mest av dessa.
• omvärldsfaktorer som påverkar sydöstra Skåne

• vad som utgör flerkärnighet, hur det driver utveckling, nyttan och utmaningarna och möjlighet
att leva i en flerkärnig
ortsstruktur idag.
• befolknings preferenser
kopplat till flerkärnighet.
• att identifiera unika och
attraktiva boendemiljöer
• delningsekonomi utifrån
gemensamt kapacitetsbyggande.

• nuläge och utveckling inom
områden som skola, hälsa
m m.
• medborgarnas efterfrågan
och behov.
• hur framtidens välfärdstjänster kan levereras och
finansieras.
• vad kommunen ska
leverera och vad som
levereras av andra.
• vilka kompetenser som
krävs för framtidens välfärdstjänster

• regionens globala
varumärken (företag,
individer, platser) och
möjlighet att kapitalisera på dessa.
• relevanta arenor för att
bygga globalt varumärke.
• vad som bygger global
attraktivitet och om vad
som gjort andra motsvarande geografier globalt
framgångsrika.

Målen ska sättas i relation till de förutsättningar som finns
i sydöstra Skåne, t.ex. mångfalden av goda livsmiljöer i
sydöstra Skåne får en annan innebörd i vår lokala kontext
där vi har som ambition att erbjuda ett stort utbud av boendemiljöer, möjligheter till arbete och aktiv fritid. Inom
målområdet “sydöstra Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor” strävar vi efter att vara en plats som kombinerar hög ekonomisk aktivitet, sysselsättning och livskvalitet - utifrån våra lokala förutsättningar.
Utifrån strategikartan blir nästa steg att ta fram nyckeltal som hjälper oss att mäta att vi är på rätt väg samt
identifiera aktiviteter som krävs för att uppnå målen. I ett
tidigt skede som detta är en aktivitet att kartlägga och formera ansvar för processer för att därefter kunna identifiera
faktiska aktiviteter som leder till måluppfyllnad.

Genomförande

SÖSKs kommundirektörsgrupp har från projektstart haft en
tydlig tilltro till processen och en stark vilja att samverka. I
gruppen har man bland annat diskuterat förankring och
kommunikation av projektet inom respektive organisation

för att ge ett tydligt mandat att arbeta med mellankommunal samverkan på tjänstepersonsnivå. PwC såg en brist i
tidigare arbetssätt och satte större press på kommundirektörerna att ta en mer aktiv roll och på ett tydligt sätt visa
att detta är ett långsiktigt arbete med en ambition att engagera respektive kommuns verksamheter i arbetet.
Genomförandet av ledningsplanen behöver en plattform för de slutsatser och rekommendationer som projektet genererat. SÖSK är den sammanhållande arenan för
samarbete mellan kommunerna i sydöstra Skåne och kommer också att integrera ledningsplanen i sin verksamhet.
Målen i ledningsplanen pekar ut inriktningen för vårt gemensamma arbete och kräver en tydlig organisationsstruktur och beslutsprocess där kommundirektörerna har en
viktig roll i att se till att det skapas förutsättningar för att
uppnå målen. Med en tydlig rollfördelning mellan politik
och förvaltning tydliggörs också ansvaret för det gemensamma ställningstagandet, färdriktningen, att verka ledningsmässigt samordnat och tillsammans. Målbilden för
Ystad som regional kärna är en gemensam värdegrund
som ligger till grund för hela processen.

SÖSK kommitté fattar beslut om inriktning, vad som ska
åstadkommas, följer upp, utvärderar och omprövar. SÖSK
ger kommundirektörsgruppen i uppdrag att, inom givna
ramar, genomföra ledningsplanen. Härigenom får kommundirektörsgruppen tydligt mandat att utöva ledarskap
och genomföra olika gränsöverskridande aktiviteter.
Kommundirektörsgruppen fattar beslut om HUR genomförandet ska ske, följer upp, utvärderar och återrapporterar till politiken.
Kommitténs ledamöter ansvarar för att förankra och
kommunicera viktiga ärenden och beslut i den politiska
organisationen i respektive hemkommun. Kommundirektören har motsvarande ansvar när det gäller ledare och
medarbetare i de olika verksamheterna. I syfte att skapa
bredare förankring och ett mer förpliktigande samarbete
bör ledningsplanen på lämpligt sätt arbetas in i respektive
kommuns strategiska styrdokument. Det är främst ledningsgrupperna i kommunerna som är stöd för genomförande av aktiviteterna. Syftet är att skapa en känsla och
tydligt ansvar för det gemensamma ställningstagandet.
Ledningsplanen sätter fokus på det som måste göras
och det som är prioriterat utifrån ett helhetsperspektiv.
Det sätter också fokus de prioriterade processer som ska
förse de kommunala organisationerna med strategisk inriktning. Ledningsplanen blir en brygga till Region Skåne
där vi möter deras målsättning med progressiv delregional
utveckling i sydost och agerar som en stark regional kärna
för hela Skåne.

KONTAKT
Susanna Winblad
Projektledare, Ystads kommun
susanna.winblad@ystad.se
0411-57 74 65

Slutsatser
Ystad som regional kärna har medfört att ett gemensamt
långsiktigt strategiskt arbete initierats för att utveckla
hållbara samverkansformer på en organisatorisk/strukturell nivå. Det slutresultat som genererats i projektet behöver hållas i för att få effekter på sikt, därför är organisation för genomförande en viktig ingrediens för framgång.
Arbetet framåt behöver ett tydligt ägarskap där det finns
personer som har mandat och ett handlingsutrymme att
skapa förutsättningarna för den förändring som insatserna
i ledningsplanen syftar till. Samverkanskompetens utvecklas när medarbetare (och chefer) samarbetar med varandra i genomförandet och de lärdomar och erfarenheter
som görs är inte något som medarbetarna kan lära sig på
andra sätt än genom att faktiskt samverka.
Samverkan i sig skapar utrymme och genererar ytterligare samverkan. När den befintliga samverkan nyttjas
som plattform och kopplar på fler områden skapas också
samsyn över fler områden. Det är processen i sig som är
viktig för att identifiera vilken typ av bränsle som behövs
för att få fart på de nya områdena som vi inte samverkat
kring tidigare.

Håll processen levande

Utmaningen framöver är att hålla processen levande och
få medarbetarna att känna sig delaktiga och förstå vad
ledningsplanen ska generera och vad som blir respektive
individs roll i detta arbete. Det finns en tydlig vilja att
göra detta tillsammans, men var och en behöver förstå och
hitta sin drivkraft för samverkan.
Behovet av ett forum för att bygga relationer, hitta
roller och skapa en bas för gemensamma samverkansområden finns kvar och behöver upprätthållas. För att komma
vidare i verkställandet av ledningsplanen behöver insatserna organiseras på ett sätt så att det avsätts resurser och

att avsedda processer och aktiviteter genomförs. Alla
kommuner går kärvare tider till mötes och åtstramningar
och omorganiseringar medför ofta att de ”fluffiga” frågorna landar mellan stolarna. Därför blir det extra viktigt
med en tydlighet i hur ledningsplanen ska användas. Det
behövs också ett tydligt ”varför” för att förstå vinsterna av
samhandling samt en gemensam samordning och prioritering av implementeringen av de åtgärder som vi arbetar
med för att lyckas.

Vi ska vara först

Ledningsplanen ger sydöstra Skåne ett delregionalt samordningsverktyg som möter Region Skånes strategiarbete
och kan presentera delregionala lösningar för att på ett
strategiskt sätt ligga steget före och matcha våra insatser
med hela Skåne. Det finns en affär i att ligga först. Vad
kan vi bli bäst på? Vi behöver olika verktygslådor för olika delar och framför allt bli bättre på att dra lärdom av genomförda och pågående projekt och insatser inom olika
områden. Alla kommuner kan inte göra allt, men det vi
gör blir en del i helheten.
Ystad har förtroendet att vara ledande i processen
framåt och behöver parallellt med ledningsplanen arbeta
vidare med identitet kring rollen som regional kärna för
att skapa trovärdighet och tydlighet.

Målbilden äger vi gemensamt

Samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne betyder
inte alla måste vara med i alla insatser, men kommunikation och transparens är nycklar för att bygga tillit och delaktighet. Målbilden är ett förhållningssätt som vi gemensamt behöver äga och förstå innebörden av för att
motivera och stärka det förändringsarbete genomförandet
av ledningsplanen innebär.

KOMMUNER
I SAMVERKAN

SYDÖSTRA SKÅNE

