
En ledningsplan för sydöstra 
Skåne med Ystad 

som regional kärna 



Målområden Sydöstra Skåne 
ska kunna 
erbjuda 
framtidstro och 
livskvalitet

Sydöstra Skåne 
ska bli en stark 
hållbar 
tillväxtmotor

Sydöstra Skåne 
ska dra nytta av 
Skånes 
flerkärniga 
ortsstruktur

Sydöstra Skåne 
ska utveckla 
morgondagens 
välfärdstjänster

Sydöstra Skåne 
ska vara globalt 
attraktivt

Invånare
Om vi lyckas får 
invånarna…

Interna 
processer
För att lyckas ska vi 
utveckla…

Kunskap
För att lyckas ska vi öka 
vår kunskap om…

Strategikarta Sydöstra Skåne



Målområde Sydöstra Skåne ska utveckla morgondagens 
välfärdstjänster

Invånare
Om vi lyckas får invånarna…

… bättre upplevd hälsa
… kvalitet på välfärdstjänsterna
… goda skolresultat

Interna processer
För att lyckas ska vi utveckla…

… identifikationen av invånarnas behov
… omsättningen av behov till erbjudande

Kunskap
För att lyckas ska vi öka vår kunskap om…

… nuläget inom skola och hälsa
… invånarnas behov
… finansiering och leverans av framtidens välfärdstjänster
… vad som ska levereras av kommunerna respektive av 
andra aktörer
… vilka kompetenser som framtidens välfärdstjänster 
kräver



Andel behöriga till gymnasium 

åk 9 i Skånes kommuner, 2017/2018

Behörighet till yrkesprogram 

Källa: Skolverket

Rikssnitt: 84,4

Skånes snitt: 83,4

Ystad 90%

Skurup 86%

Sjöbo 83%

Simrishamn 77%

Tomelilla 65%

Ystad

SImrishamn

Skurup

Skolresultat



Cities of Opportunities: 

Hälsa, trygghet och säkerhet Självskattad hälsa



Samordning
SÖSK-kansli

SÖSK-kommittén

Kommundirektörsgrupp

Verksamhetsorganisationer
Simrishamn  Sjöbo  Tomelilla  Ystad

Invånar
e

Näringsliv

Akademi Ideell sektor

● Inga nya strukturer

● Nyttja RUS och målbilden för Ystad som 
regional kärna som ingång för strategiska 
visionära inriktningsdiskussioner

● Grundläggande principer kring 
rollfördelning mellan politik och 
förvaltning ligger fast

Kommittén: inriktning, VAD som ska 
åstadkommas, följer upp, utvärderar och 
omprövar. 

Kommundirektörsgruppen: 
HUR genomförandet ska ske, följer upp, 
utvärderar och återrapporterar till 
politiken 

Struktur



Projektet Ystad 
som regional 
kärna

Ledningsplan för 
Sydöstra Skåne 
med Ystad som 
regional kärna 
utgör 
verksamhetsplan 
för SÖSK

SÖSK:s 
samarbetsavtal 
och 
verksamhetsplan 
revideras

SÖSK överlämnar 
reviderat 
samarbetsavtal 
till respektive KF 
för godkännande

Beslutsprocess


