Från Cities of Opportunity till
ledningsplan för sydöstra Skåne

Slutkonferens mars 2019

Tio områden som verkar spela roll för
attraktivitet och tillväxt för en stad eller region

The more well-balanced a city is for both businesses and residents, the better it will fare
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Korrelation med ekonomisk aktivitet – även för
svenska kommuner
Intellektuellt kapital och innovation
Kunskaper i matematik och
naturvetenskap
Läsförståelse och skrivförmåga
Andel av befolkningen med högre
utbildning
Tillgänglighet och ranking av universitet

CoO värde i relation till lönesumma/sysselsatt
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Innovation Cities Index
Teknologisk beredskap och
mottaglighet
Tillgång till internet
Bredbandskvalitet
Tillgång till dator och internet i hemmet
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Ystad

Mjukvaru- och mulltimediautveckling
Transport och infrastruktur
Offentliga kommunikationer, frekvens

Stockholm

Helsingborg
Malmö

Antal registrerade taxibilar
Större pågående byggprojekt
Boende- nyproduktion och pris
Hälsa, trygghet och säkerhet
Sjukvårdssystem, kvalitet
Nöjdhet inom äldrevård
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CoO värde

Simrishamn
Tomelilla

Sjöbo

Skurup

Kriminalitet
Delaktighet /segregation
Hållbarhet och miljö
Risk för naturolyckor

Hässleholm

Klimat och temperatur
Återvunnet avfall

Hörby

Miljöarbete

Svalöv
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Ekonomisk styrka och magnetism
Antal huvudkontor
Sysselsättning inom finansiell sektor
Attraktion av utländska investeringar
Produktivitet
Ekonomisk tillväxt
Hyra kommersiella lokaler
Köpkraft
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Företags- och affärsklimat
Företagsklimat
Service till företag
Attityd till föregatgande
Entreprenörskap och nyföretagsamhet
Kostnadsläge
Skatt
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Levnadskostnad
Kollektivtrafikkostnad
Demografi och livskvalitet
Kulturell mångfald
Livskvalitet
Andel av befolkningen i arbetsför ålder
Trafikstockningar
Pendlingsmöjlighet
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Lönesumma/sysselsatt
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Global tillgänglighet
Hotellrum
Internationella besökare
Företagshyrda hotellrum
Antal flygdestinationer
In- och utgående passagerarflöden
Tillgång till flygplats

.
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Om vi tittar på SÖSK och Skurup
- ett snarlikt mönster
Intellektuellt kapital
och innovation
Teknologisk
bedredskap och
mottaglighet

Transport och
infrastruktur

Global tillgänglighet

Ekonomisk styrka
och magnetism

Hållbarhet och miljö

Företags- och
affärsklimat

Demografi och
livskvalitet

Kostnadsläge

Hälsa, trygghet och
säkerhet
Skurup
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Ystad

Simrishamn

Tomelilla

Sjöbo

Så vad gör vi nu då…(från seminarium 17 april 2018)
-för att skapa ökad attraktivitet och tillväxt i sydöstra Skåne

Intellektuellt
kapital och
innovation
Teknologisk
bedredskap
och
mottaglighet

Transport och
infrastruktur

Ekonomisk
styrka och
magnetism

Global
tillgänglighet

Hållbarhet och
miljö

Nuläge
Önskat läge
Vad krävs?
Vägval
Gemansam strategi - samsyn
Vem måste vara med?
Aktiviteter
Prioriteringar
Vem gör vad?
Forum för ”beslut”

Företags- och
affärsklimat

Hur skapar vi
genomförandekraft?
Demografi och
livskvalitet

Skurup

Kostnadsläge

Hälsa,
trygghet och
säkerhet
Ystad

Erfarenheter
från tidigare…

Vad skulle få det
hända…denna
gång?

Simrishamn

Hur går vi från
analys och
process till…
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…ledningsplan för sydöstra Skåne med Ystad som
regional kärna
Skapar samsyn och
struktur för att visa hur det
hänger ihop från vision till
aktivitet

Organisation för
genomförande

Struktur för
Vision, Mål,Strategi
och Aktiviteter

Skapar samsyn och visar
hur det operativt ska
genomföras
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