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Vision
Ett inkluderande Sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och tillgänglighet.

Övergripande mål

Ökad samverkan och utbyte inom/
mellan näringar kring närproducerat 
och nya lokala marknader.

Förbättrade kommunikationer och 
tillgänglighet för ökad attraktivitet och 
framtidstro för boende, besökare och 
företag.

Ett område som bevarar natur- och 
kulturvärdena och god vattenkvalité.

Horisontella mål
Hållbar utveckling genom följande tre dimensioner:

• Ekologisk hållbarhet

• Social hållbarhet

• Ekonomisk hållbarhet

Projekt som uppfyller nedanstående mål kan finansieras av:

Europeiska jordbruks- 
fonden för landsbygds- 

utveckling (EJFLU)

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4

3.1 3.1 3.3

Europeiska havs- 
och fiskerifonden

(EHFF)

1.1 1.2 1.3 1.4

3.1 3.2

Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 

(ERUF)

1.2

2.1 2.4

Europeiska 
socialfonden

(ESF)

2.1 2.3 2.4

Målbild
Sydöstra Skåne är ett område som välkomnar alla och där befolkningen är engagerad i områdets utveckling. De boende och före- 
tagarna känner stolthet och den gemensamma känslan i området är framtidstro. Tillväxten i området präglas av hållbarhet där företagarna 
känner sig trygga med områdets utveckling inför framtiden och vill satsa mer på företagen. Regelbunden samverkan och utbyte mellan 
näringarna har gjort att näringslivet utvecklats. Även besöksnäringen har fått en bredare definition och fler aktörer känner sig inkluderade 
i denna näring och högsäsongen har förlängts med ökad kvalité. Kommunikation, såväl fysisk som digital, har utvecklats och blivit 
tillgänglig för fler i området. Tillgängligheten till utbildning, arbete och lokal service har blivit bättre, vilket bidragit till att attraktiviteten för 
området har ökat och därmed har den demografiska strukturen i området blivit mer gynnsam.

Insatsområden och mål

Närproducerat och 
nya lokala marknader

1.1 Samverkan mellan näringar för 
utveckling av besöksnäringen och nya 
lokala marknader.

1.2 System och metoder för 
kompetensöverföring och samarbeten 
inom/mellan privat, ideell och 
offentlig sektor.

1.3 Ökad lokal förädling, produkt- 
utveckling samt diversifiering bland 
jordbruks- och fiskeföretag. 

1.4 Ökad framtidstro och hållbar tillväxt 
inom jordbruk, fiske och hantverk.

1 Kommunikation 
och tillgänglighet

2.1 Attrahera och utveckla kompetenser 
och nya lokala finansieringsmöjligheter.

2.2 Förbättrad fysisk och digital 
infrastruktur.

2.3 Inkludering av områdets invånare 
med fokus på unga och nya svenskar.

2.4 Ökad tillgänglighet, utbud och kvalité 
av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter.

2 Naturvärden och  
grön och blå tillväxt

3.1 Förbättrad vattenkvalité och skydd 
av den biologiska mångfalden.

3.2 Ökad omställning till hållbart 
kretsloppstänkande.

3.3 Ökad kunskap och intresse för 
hållbarhetsfrågor och naturen.
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