
Vårt koncept



Ett koncept för företag och organisationer med hållbarhet 
integrerat i sin affärsutveckling, medvetet eller omedvetet.
Ystads kommun + Tillväxt Syd = navet i konceptet



Mål
• Initiativet kom från Ystads kommuns Marknad & Näringslivsavdelning våren 2018.

• Vår intention var och är att skapa förutsättningar för näringslivet i linje med nationella, regionala och 
kommunala mål och visioner. Att hitta drivet och visa på möjligheter för hållbar lönsamhet i linje med 
hållbarhetsmålen.

• Målet med konceptet är att skapa förutsättningar för ett bra företagsklimat genom att visa på områden där 
man kan hitta konkurrenskraft, hållbar lönsamhet, nya affärer, säkra sin kompetensförsörjning, vara steget 
före, bidra till generationsmålet och arbeta i linje med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. 

• Att visa exempel på företag som genom att arbeta med FNs hållbarhetsmål ökat sin tillväxt och lönsamhet.

• Vi skapar tillsammans ett skyltfönster mot Skåne, Sverige och världen.



Hur bidrar konceptet till mål och strategier?
• Konceptet går i linje med FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. 

• Ystad är en regional kärna i Region Skånes utvecklingsstrategi. Som regional kärna ska Ystad bidra med en positiv utveckling 
för omlandet och företags- och affärsklimatet är en viktig del i det arbetet. 

• Företagen känner inga kommungränser och vi arbetar kommunövergripande tillsammans med Tomelilla, Sjöbo och 
Simrishamn i de flesta av våra projekt inom konceptet.

• Vi arbetar med alla globala mål, alla branscher och alla företag oberoende av hur mycket eller lite man kan om de globala 
målen. 

• Arbetet går i linje med målstyrningsmodellen och övriga styrdokument inom Ystads kommun såsom renhållningsordningen, 
miljöprogrammet, folkhälsoprogrammet och Vision 2030. 

• Ystads kommun är med i Glokala Sverige som är SKR och Svenska FN-förbundets utbildnings- och kommunikationsprojekt 
med syftet att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner och regioner.

• Vi vill docka in vårt arbete i större sammanhang för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.



2018-2021
• Kommungemensamma 

arrangemang med tydliga 
mål och syfte (5 st)

• Ystadmodellen – vägledning 
• Mässa/utställning
• ystad.se/ystadmodellen
• Sociala medier



Arrangemang 1
Ökad kunskap, inspiration 
och gruppdiskussioner



Arrangemang  2
Panelsamtal, affärsmässig 
vinkel, finansiering och samtal 
på scen



Arrangemang 3
• Hur når jag framgång med de 

globala målen? 
• En möjlighet att omsätta de 

globala målen i praktiken
• Hur bygger jag mina mål?



Arrangemang 4
• Hur går man från inspiration till 

konkret handlingsplan?
• Värdekedja
• Effekt och påverkansgrad



Arrangemang 5
• Drivkrafterna bakom hållbart företagande är 

tillväxt, effektivisering och riskminimering. 
Samma drivkrafter som behövs för att 
långsiktigt driva företag. 

• Hur kan jag mäta hur hållbart mitt företag är? 
• Vilka mätetal kan jag använda för att följa upp 

hållbar lönsamhet?



Årlig mässa/utställning
1. Genom en årlig utställning/mässa visualiserar 

vi affärer och affärsmöjligheter med hjälp av 
lokala företag och dess verksamheter kopplat 
till vart och ett av de 17 globala målen

2. Uppföljning

3. Årets Framtidssäkrare koras



Kommunikation
• Ystad.se/ystadmodellen
• Facebook
• Instagram
• Grafisk profil för gemensamt 

smörgåsbord
• Dialog  

Drygt 140 olika företag
och organisationer har
på något sätt varit 
involverade i konceptet.
Tillsammans bildar vi 
ett välfyllt smörgåsbord.



Ystad.se/ystadmodellen
Här hittar du bland annat:

• Ystadmodellen, vägledningen
• Filmer och beskrivning arrangemangen
• Kalendarium
• Referenser (företag, organisationer)
• Film som kort beskriver konceptet



2021

• Hållbar Utveckling Skåne inför Ystadmodellen i Skåne

• A Sustainable Tomorrow 16/9. Ystad är en hubb

• ”Från SWOT till värdeerbjudande med de globala 
målen”, kommungemensamt kriscoachingprojekt med 
stöd av Region Skåne där vi utgår från Ystadmodellen

Ystadmodellen
sprids



FN:s hållbarhetsmål – ett 
smörgåsbord för nya affärer 
• 5st kommungemensamma arrangemang 

(2018-2021)

• Ystadmodellen –praktisk vägledning

(2020, uppdaterad 2021. Fri att använda)

• Årlig utställning/mässa

(2019, 2020 och 22/10 -2021)

• Årets Framtidssäkrare

(Första pristagaren utsedd för 2020)

• Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen inkl. hålbarhetskalkyl

(Handlingsplan klar juni 2021)

• Backåkra Summit (Projektplan klar. 24/10 på Backåkra i Ystad)



Kontakta mig gärna

Lotte Nilsson, Näringslivsutvecklare
Marknad & Näringsliv, Ystads kommun

Initiativtagare, process och projektledare för

konceptet ”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för 

nya affärer” och för projekten inom konceptet.

lotte.nilsson@ystad.se alt. 0411-57 79 86

mailto:lotte.nilsson@ystad.se
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