Sydöstra Skånes
strategiska

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.

