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Inledning 

I utvecklingsplanen formuleras 2023 års verksamhet, baserat på vision, de tre 
målbilderna och de gällande strategierna kompetensförsörjning samt innovation 
och hållbar utveckling.  

Kopplat till utvecklingsplanen finns planer på en mer operativ nivå 
– så kallade handlingsplaner. Dessa utgör en kortfattad 
dokumentation av de konkreta aktiviteter som ett nätverk, 
samverkansgrupp eller projekt ska ägna sig åt under det 
kommande året. Dessa planer ska främst ses som ett stöd i 
arbetsgruppernas operativa arbete och som stöd vid uppföljning av 
resultat. 

Förutsättningar 
 

Nuläge och Trender  
Med utgångspunkt från nuläget och med hänsyn till identifierade 
trender fastställs riktlinjer för kommande utvecklingsarbete.  

Livskvaliteten och möjligheter i hela nordöstra Skåne ska vara så 
goda att invånarna verkar som goda ambassadörer. Tillsammans 
stärker och kompletterar kommunerna varandra och delregionens 
många möjligheter ska tas tillvara och utvecklas för ökad etablering 
och inflyttning. Befolkningsutvecklingen i Nordöstra Skåne är av 
olika anledningar svag och en utmaning som behöver tas hänsyn 
till i kommande utvecklingsarbete. 

Enligt statistiken har vi en lägre arbetslöshet idag än före 
pandemin, även om nordöstra Skåne jämfört med övriga Skåne har 
en högre arbetslöshet. Arbetsmarknaden förutspås klara sig väl 
trots konjunkturnedgången, en av de stora utmaningarna är den 
stora andel långtidsarbetslösa.  

Näringslivet i SKNO utmärker sig inom tillverkningsindustrin 
samt transport och jordbrukssektorn, branscher som är 
energiintensiva och påverkas starkt av ökade kostnader för el och 
drivmedel, vilket gör att det kan få stor påverkan framöver för de 
företagen.  
 
Vilka förändringar som består är svårt att se i nuläget, trenderna 
visar att vi står inför ett skifte, en förändring som kommer att 
kräva nya arbetssätt och ett skifte i strategierna. Det nya 
normalläget formar vi själva. 
 

  

195 419st 
Befolkning

(Nov 2022)

80%  
Sysselsättning  

8%  

Arbetslöshet  

576st  
Nystartade företag  

57st  
Konkurser  

Källa: Skånsk konjunktur nov -22 

 

5 Megatrender  

→ Globalisering 

→ Demografi  

→ Klimat  

→ Teknik  

→ Värderingar  

10 Trender 

→Ökat behov av livslångt lärande 

→Användare driver teknisk 
utveckling 

→Nya livsmönster påverkar 
platsbundenheten 

→Hållbarhetsarbetet ger 
konkurrensfördelar 

→Välfärdsbrottslighet slukar allt mer 
resurser 

→Ökad polarisering och utsatthet  

→Det lokala och regionala 
handlingsutrymmet utmanas 

→ Tillitens betydelse 
uppmärksammas allt mer  

→ Komplexa samhällsutmaningar 
kräver nya arbetssätt   

→Ökad medvetenhet om samhällets 
sårbarhet 
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Skåne Nordost – Fokus  

Vision 2030  
Ett attraktivt och konkurrenskraftigt nordöstra Skåne, en tillväxtmotor i Södra 
Sverige.  

Målbild:  
 En dynamisk arbetsmarknad som attraherar företag, kompetenser och idéer. 

 Innovationsmiljöer och en högskola som bidrar till konkurrenskraftiga arbetsgivare 

 Hög tillgänglighet till arbetsplatser, service och besöksmål via digitala tjänster och en 
väl utbyggd kollektivtrafik 

Strategier: 
Kopplat till Skåne Nordosts Vision 2030 och dess målbilder har det tagits fram 
övergripande strategier som beskriver hur visionen ska nås. Strategierna anger riktning och 
prioriterade insatser. Strategierna ska vara ett stöd i vägval och beslut som behöver tas för 
att nå Vision 2030. 

Utvecklingsplan:  
Utvecklingsplan ska presentera insatser som utgår utifrån ovanstående styrdokument, samt 
de behov och utmaningar som har identifierats i omvärldsanalysen.  

Utvecklingsplanen kommer fortsättningsvis att vara fyraårig och beslutas för perioden 
2024-2027 av den nya styrelsen under 2023.  

Skåne Nordost  
Skåne Nordost-kontoret samordnar styrelsen och kommundirektörsgruppen som är 
ansvariga för verksamheten Skåne Nordost. Under 2023 kommer stort fokus ligga på 
kunskapshöjande insatser kopplat till den gemensamma verksamheten.  
Förutom det har Skåne Nordost-kontoret och EU-kontoret ansvar för att samordna, stödja 
samt ansvara för projektledning, projektutveckling och projektfinansiering. Vägledande i 
projekten är visionen, de övergripande målen, strategierna samt andra identifierade 
samverkansprojekt som uppfyller principerna för samverkan.  
Skåne Nordost-kontoret arbetar för att etablera nya och stärka nuvarande 
samverkansarenor, både inom och utom SKNO. Kopplat till det är omvärldsbevakning 
och analys av insatsområden viktigt för att följa trender och rikta insatserna åt behoven.  

EU-kontorets uppgift är att stödja kommunernas utvecklingsarbete genom 
projektrådgivning och projektutveckling för att öka andelen EU-medel och annan extern 
finansiering. Förutom SKNO-kommunerna ingår även Perstorp och Höör. Verksamheten 
är en viktig del i arbetet för Skåne Nordost och ger förutsättningar till att växla upp 
budgeten med externa projektmedel via olika fonder.  
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Strategiskt samverkansarbete - Nätverk och 
samverkansgrupper  

I nätverken förstärks möjligheter och samverkan för att det finns ett 
behov av att mötas eller driva gemensamt arbete i vissa frågor.  
Strategiska nätverk är navet i samverkansarbetet och utgör inkubatorer 
för gemensamma satsningar och projekt. Samverkansgrupper bildas 
för att hantera en identifierad utmaning, möjlighet eller projekt. De 
strategiska samverkansgrupperna etableras vid behov och avvecklas 
när behov inte längre finns. 

Skåne Nordost utvecklingsarbete 2023 
Insatserna kopplade till strategierna är framtagna för att beskriva vad 
som behöver göras för att nå vision 2030 och dess målbild. 
Satsningarna som definieras för varje strategi är hur det ska uppnås 
kopplat till årets fokus.  

Fokus och specifika insatser 2023  

 Utvecklingsplan Skåne Nordost 2024-2027 
 Fortsatt utveckling av hemsidan, b.la. portalsida (intranät)  
 Projektverksamhet - Marknadsföring  
 Planering Näringslivsdag 2024  
 Genomförande ”Läget Skåne Nordost” 
 Kompetenshöjande insatser om SKNO utmaningar och 

verksamhet.  
 Kunskapsbank om SKNO, statistik och nuläge för delregionens 

utmaningar och förutsättningar.  
 

Strategi för kompetensförsörjning  

Strategin ska bidra till att skapa ett attraktivt nordöstra Skåne med goda förutsättningar för 
utveckling och tillväxt. Målet är att kompetens inte ska vara ett hinder för företags tillväxt 
samt att fler invånare ska få möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden och att nyanlända 
invånare integreras. Syftet är att underlätta för arbetsgivare, offentliga som privata, i deras  

Nedan prioriterade insatser bidrar till att nå Vision 2030 och dess målbild samt målen i den 
regionala kompetensförsörjningsstrategin arbete med kompetensförstärkning och 
kompetensförsörjning. 

Insatsområden 
 Kompetenshöjning av vuxna för arbete, företagande och högre studier 
 Kompetenshöjning och förberedning av elever och unga vuxna för arbete, företagande 

och högre studier 
 Stärka samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad för en förbättrad matchning 
 Utvidgat arbetsmarknadsområde 

 

Ett urval av Strategiska 

nätverk SKNO 

→ Beredningsgruppen 

→ EU-kontaktpersoner 

→ Strategisk Samhällsplanering 

→ Infrastruktur 

→ Näringslivsgruppen 

→ Destinationsutveckling 

→ Kommunikatörsgruppen 

→ Styrgrupp för Arbetsmarknad & 

Kompetens 

→ Rektorsgruppen/Lärcentra 

→ Arbetsmarknadsgruppen 

→ YH-operativ grupp 

→ YH- Strategiskt styrgrupp  

→ HR-chefer 

→ Ekonomidirektörer 
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Strategi för innovation och hållbar utveckling 

Strategi för tillväxt och hållbar utveckling ska bidra till genomförandet av Skånes 
Innovationsstrategi för hållbar tillväxt via målen ”Breda näringslivsfrämjande insatser”, 
”Attraktiva innovationsmiljöer” och ”Utveckla främjarsystemet”. Målet är att jobba med 
utveckling av nya eller befintliga produkter, tjänster, processer, affärssystem och/eller 
organisationer samt verka för en höjd innovationsförmåga hos företagen. 

Nedan prioriterade insatser bidrar till att nå Vision 2030 och dess målbild samt målen i 
Skånes Innovationsstrategi för hållbar tillväxt. 

Insatsområden 

 Verka för att öka antalet hållbara nystartade företag 
 Möta näringslivets behov av stöd för utveckling och innovation 
 Verka för att företagandet inom nordöstra Skånes specialområden ska utvecklas hållbart. 

 

Uppföljning  
Fokusområdena och strategierna följs upp genom de tre effektmålen höjd 
sysselsättningsgrad, höjd utbildningsnivå samt befolkningsutvecklingen, som är beslutade i 
strategierna för SKNO. Effektmålen kan vid behovs brytas ner och förtydligas kopplat till 
förändringar och behov.  

Projekt Skåne Nordost  
 
Beslutade Projekt 2022–2024 

Sommarföretag  
Projektperiod: 2022 – 2024 
Projektpartners: 2022 - Kristianstad, Hässleholm och Östra Göinge. Under 2023 
tillkommer Osby och Hörby  
Finansiär/er: Skåne Nordost, Sparbanksstiftelsen, Region Skåne och stiftelsen RUTH 
Syfte: Att inspirera elevers intresse för eget företagande, till fortsatta studier samt öka 
elevers kunskaper så att de kan göra ett mer medvetet val inför gymnasiet. 
 
SB Nudging  
Projektperiod: 2022  
Projektpartners: Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Östra-Göinge samt 
Tyskland, Polen och Litauen.  
Finansiär/er: Interreg South Baltic  
Syfte: Minskad nedskräpning på besöksmål genom metodutveckling och 
beteendeförändring.  
Fortsättning: Ansökan om genomförandeprojekt pågår, färdigställs under 2023. 
 
Förenkla helt enkelt 2.0  
Projektperiod: 2021-2022  
Projektpartners: Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Östra-Göinge 
Finansiär/er: Region Skåne  
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Syfte: att ytterligare höja företagsklimatet i Skåne Nordost genom samverkan inom utvalda 
områden. Projektets mål är ett ökat kunskapsutbyte mellan kommunerna, en ökad samsyn 
mellan kommunernas olika myndighetsdelar 
 
Våga ta steget  
Projektperiod: 2021-2022  
Projektpartners: Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Östra-Göinge  
Finansiär/er: Region Skåne  
Syfte: Att inspirera ensamföretagare att våga anställa för första gången eller få 
ensamföretagare som driver sitt företag som bisyssla att helt försörja sig på sitt företag. 
Samt att utöka samverkan mellan nyföretagarcentrum kopplade till SKNO. 
 
Catalyst  
Projektperiod: 2022  
Projektpartners: Hässleholm, Hörby, Kristianstad samt Tyskland, Polen och Litauen.  
Finansiär/er: Interreg South Baltic  
Syfte: Ökat och framgångsrikt ungdomsinflytande på lokal nivå. 
 
Snapphaneleden  
Projektperiod: 2022 - 2023 
Projektpartners: Hässleholm, Kristianstad och Östra Göinge   
Finansiär/er: Leader Skånes Ess, Leader Lag PH samt stiftelsen RUTH  
Syfte: Att undersöka möjligheten med att öka attraktionskraften och stärka besöksnäringen 
i nordöstra Skåne genom att knyta ihop och utveckla leder. 
 

Projektverksamhet Skåne Nordost  

Skåne Nordost vill genom projektverksamheten initiera, testa och utveckla nya projektidéer 
i samverkan. Syftet är att hitta gemensamma samverkansprojekt som har visionen och de 
övergripande målen i fokus. Projekten ska testa nya möjligheter, lösningar och bidra till en 
hållbar samhällsutveckling. Projekten får gärna ha en extern delfinansiering och/eller ske i 
samverkan med andra externa organisationer som exempelvis Region Skåne, europeiska 
regionalfonden (ERUF), Socialfonden (ESF), RUTH eller Sparbanksstiftelsen.  

Sommarföretag Skåne Nordost 2022-2024 är det första godkända projektet som 
delfinansieras via projektverksamhet SKNO.  

 

  

Idé- och 
utveckling

Beslut Genomförande Resultat
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Ekonomiska förutsättningar och budget 
 
Fördelningsnyckel 30-kronan respektive 13-kronan 
 

 
Intäkter 
De ekonomiska intäkterna från 30-kronan förväntas uppgå för 2023 till cirka 5 862 tkr, och 
för 13-kronan förväntas intäkterna uppgå till cirka 320 tkr. Utöver detta tillkommer 
budgeten på 150 tkr till destinationsutveckling, budgetramen för destination är halverad 
sedan föregående år. Andra intäkter förväntas uppgå till cirka 1 337 tkr.  

Intäkter  Budget 2022 Budget 2023 

Kommunala intäkter (tkr) 6462 6333 

30-kronan 5869 5 863 

EU-kontor externt (13-kr) 293 320 

Destinationsutveckling 300 230 

Övriga intäkter (tkr)   

Övriga intäkter 0 0 

Förenkla helt enkelt 2.0 539 219 

Stiftelsen RUTH, EU-kontor 30 30 

Sommarföretag  270 420 

Strukturplan  135 135 

Snapphaneleden 0 533 
Gamla poster från 2022   
Näringslivsdagen - Sponsorer o utställare  340 0 

Våga ta steget  475 0 

Infronova 110 0 

Innovationsekosystem 164 0 

Summa intäkter (tkr) 8226 7670 

 

Skåne Nordost "30-kronan" Invånare 2022 (nov22) Prel. Summa att fakturera 

Bromölla 12 669 380 070 
Hässleholm 52 356 1 570 680 
Hörby 15 719 471 570 
Kristianstad 86 767 2 603 010 
Osby 13 246 397 380 
Östra Göinge 14 662 439 860 

Summa  195 419 5 862 570 

   
EU-kontoret "13-kronan" 2022 nov Prel. Summa att fakturera 

Perstorp 7454 96 902 

Höör  17 198 223 574 

Summa  24 652 320 476 
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Kostnader 

Under 2023 kommer stort fokus ligga på framtagande av utvecklingsplan 24-27, dessa 
kostnaderna ligger på styrelsen som har en utökad ram på 300 tkr jämfört med 2022. När 
det gäller personalkostnader såsom lön och OH är det ett svårt år att planera då merparten 
av kostnaderna inte är fastställda.  
Medel från 2022 års budget för destinationsutveckling överförs till 2023 för att täcka 
kostnaderna för upplevelsekartan på ca 80 000kr som ska färdigställas till säsongen 2023. 
Resultat innan bokslutsdispositioner blir 1 287tkr över budget. En kostnad som tas från 
överskjutande belopp från tidigare år, men justering i kostnader krävs för att hantera 
underskottet.   

Kostnader År 2023 (tkr) 

Styrelsen varav:  -400 

Styrelsemöte  -100 

Utveckling 24-27 -300 

Kommundirektörsgruppen -100 

Skåne Nordost-kontor varav:  -2135 

Övergripande kontor -2000 

Näringslivsdagen 0 

Strukturplan -135 

Nätverk och Omvärld -150 

Projektverksamhet varav beslutade projekt -2022 

Sommarföretag  -670 

Snapphaneleden -533 

Förenkla Helt Enkelt 2.0 -219 

Projektmedel  -600 

EU-kontoret Skåne Nordost -2500 

Krinova Inkubator -1500 

Destinationsutveckling  -150 

Summa kostnader (tkr) -8957 

 
Uppföljning och kommunikation 
Uppföljning av årets verksamhet sammanställs i årsredovisningen, där indikatorer och 
nyckeltal samt en ekonomisk uppföljning redovisas.   
 

Ekonomisk uppföljning 
Den ekonomiska uppföljningen redovisas i årsredovisningen för Skåne Nordost. Tillskjutna 
externa medel i förhållande till budget 

• Uppväxling i relation till 30-kronan  
• Utbetalda EU-medel 

 

Indikatorer och nyckeltal  
I enlighet med strategidokumenten är effektmålen för Skåne Nordosts verksamhet: 

• höjd sysselsättningsgrad  
• höjd utbildningsnivå 
• befolkningsutveckling 
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Sysselsättningsgrad  

 
 

Befolkningsutveckling  

 
 

Utbildningsnivå 
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SKNO Bromölla Hässleholm Hörby Kristianstad Osby Östra Göinge

Genomsni t t l ig  sysselsät tn ingsgrad  

2020 2021
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