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Sammanfattning 

Initiativtagare till denna lokala utvecklingsstrategi för 2014-2020 är LAG Leader 

Skånes Ess. Strategin ska användas för att styra LAG:s arbete med prioritering och 

urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning.  

Området Skånes Ess omfattar fyra kommuner i nordöstra Skåne: Bromölla, 

Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Det är ett område starkt präglat av sin skiftande 

natur som omfattar djupa skogar, åsar, slätter, odlingsmarker och vattenrikedom. Här 

bor man mer glebebott än i övriga Skåne. Näringslivet domineras av småföretagande. 

Arbetslösheten, i synnerhet ungdomsarbetslösheten, är högre än riksgenomsnittet.  

Som grund för strategin ligger ett flertal analyser av områdets behov och 

utvecklingsmöjligheter. Bland annat arrangerades åtta öppna möten då boende och 

verksamma i området deltog och lämnade synpunkter. En miljöplan har särskilt tagits 

fram för området och en omvärldsanalys har gjorts av en utomstående konsult. Med 

utgångspunkt från analyserna, avstämning med andra utvecklingsaktörer, EU2020-

målen och de nationella prioriteringarna har fem övergripande mål och fyra 

insatsområden tagits fram.  

Skånes Ess fem övergripande mål är 1) Stärkt identitetsskapande profil, 2) Förhöjda 

innovationskrafter, 3) Ökad lokal påverkansmöjlighet, 4) Nya samverkansformer för 

smart och hållbar tillväxt samt 5) Utveckling, nyttjande och vårdande av natur- och 

kulturresurser. De fyra insatsområdena är Korskopplingar, Social inkludering, 

Konkurrenskraft och Land/vatten. Varje insatsområde har specifika mål som mäts med 

indikatorer. En handlingsplan visar hur målen ska omsättas i aktiviteter och en 

kommunikationsplan finns som stöd för verksamheten. 

För att uppnå en stark och hållbar utveckling i området skall verksamheten i Skånes 

Ess präglas av flexibilitet och följsamhet. För att nå idébärare arbetar Skånes Ess 

uppsökande och tar initiativ till tematräffar och workshops. Direkt kontakt tas med 

grupper och organisationer som bedöms att särskilt kunna bidra till måluppfyllelse. 

Vid behov genomförs utlysningar för att kommunicera till områdets aktörer att 

möjlighet till stöd finns inom särskilda utvecklingsområden. Skånes Ess avser också att 

fortsatt samarbeta med leaderområden i Skåne, i Sverige och i Europa.  

Strategin syftar till att främja processer som leder till innovation. Detta görs dels 

genom det ramverk som insatsområdena och målen utgör och dels genom det 

planerade arbets- och förhållningssättet. Inför ansökan erbjuds vägledning från ett 

innovationsfrämjande råd. En kontinuerlig uppföljning och revidering av strategin 

upprätthåller dess funktionalitet och främjar innovation. 

Skånes Ess avser att arbeta med lokalt ledd utveckling i Europeiska jordbruksfonden 

för landsbygdsutveckling, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska 

socialfonden. I vårt geografiska område kommer det angränsande leaderområdet 

LEADER Sydöstra Skåne att arbeta med Europeiska havs-och fiskerifonden. Därmed 

överlappar leaderområdena varandra, men inte fonderna. 

Med denna strategi som grund är vår vision och målbild att Skånes Ess år 2020 är ett 

föregångsområde där ett hållbart nyttjande av platsgivna resurser skapar livskvalitet för 

alla.  
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Abstract 

LAG Leader Skånes Ess is the initiator for this local development strategy over the 

years 2014-2020. The strategy will be used to guide the LAG´s work with prioritizing 

and selecting applications as well as cooperation with partnership, communication and 

coordination of funds. 

The area of Skånes Ess covers four municipalities in the southern parts of Sweden: 

Bromölla, Kristianstad, Osby and Östra Göinge. The entire area is marked by its 

diversity when it comes to nature. The surroundings comprise deep forests, ridges, 

open plains, cultivated land and richness of water. Residents live more spaciously and 

closer to nature than in the rest of the region. The industrial life is dominated by small-

scale businesses. The level of unemployment, in particular amongst youths, is greater 

in this area than the national average. 

The foundation of the development strategy is made up of numerous analyses of the 

needs and opportunities of the area covered by Skånes Ess. For instance eight open 

meetings were arranged where residents, as well as people operating in the area, 

participated and conveyed their needs, opinions and ideas. An environmental plan has 

specifically been developed for the area and a market research has been completed by 

a third-party consultant. With the analysis, reconciliation with other development 

actors, the EU2020 strategy as well as the national prioritizations as a basis, five 

objectives and four operational focus areas have been presented. 

The five objectives of Skånes Ess are 1) A consolidated identity-building profile, 2) 

Enhanced innovation strengths, 3) Increased possibilities of influence locally, 4) New 

structures of collaboration for smart and sustainable growth and 5) Development, 

usage and preservation of  natural and cultural resources.  

The four operational focus areas are Cross Connections, Social Inclusion, 

Competitiveness and Land/water, each with specific targets measured with indicators. 

An action plan demonstrates how the objectives and targets will translate into activities 

and a communication plan is used as support for the action itself. 

To reach a strong and sustainable progress in the area of Skånes Ess the practice shall 

be permeated by flexibility and compliance. In order to reach sources of ideas Skånes 

Ess works as an outreach programme and initiates gathering and workshops. Contact is 

taken with groups and organisations considered able to contribute in reaching the set 

targets. When needed, possibilities for support within specific areas of development 

will be proclaimed. Skånes Ess also pertains to keep collaborating with Leader areas in 

the region, in Sweden and in Europe. 

The strategy aims to encourage processes that will lead to innovation. This will in part 

be done by means of the outline which the focus areas and the targets constitute, and in 

part by the envisaged work procedure and approach. Guidance prior to the application 

is provided from a council conducive to innovation. Continuous monitoring and 

revisions of the strategy will maintain its functionality and encourage further 

innovation. 

Skånes Ess will implement Community-Led Local Development in the European 

Agricultural Fund for Rural Regional Development, the European Regional 
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Development Fund and the European Social Fund. The adjacent Leader area, 

LEADER Sydöstra Skåne, will implement the European Maritime and Fisheries Fund 

in the same geographical area. In so doing the Leader areas overlap each other while 

the funds don't.   

With this strategy as a basis our vision and target is that by the year 2020 Skånes Ess 

will be a model area where sustainable usage of locally determined resources creates a 

quality of life for everyone. 
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1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin 
Denna utvecklingsstrategi ska användas för att styra den lokala aktionsgruppens 

(LAG:s) arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, 

kommunikation och fondsamordning.  

Lokalt ledd utveckling med leadermetoden bygger på samarbete mellan olika sektorer 

och aktörer utifrån lokala initiativ. Leader är en fransk förkortning som står för Liaison 

Entre Actions de Développement de l´Economie Rurale. 

 

2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål 
Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi bidrar till att uppnå EU:s 

tillväxtstrategi EU2020. Därför bygger alla mål och processen för projekturvalet i 

strategin på de mål som är satta i de inblandade operativa programmen för struktur- 

och investeringsfonderna. 

Analyser ligger till grund för en vision och utvecklingsbehov, som leder till 

insatsområden och specifika mål som kan mätas med hjälp av indikatorer. En 

handlingsplan visar hur målen i insatsområden ska omsättas i aktiviteter. 

 

3. Strategins framtagning 
Initiativtagare till strategins framtagning är LAG Leader Skånes Ess som bedrivit 

verksamhet perioden 2007-2013. Processen började med en utvärderingsfas då LAG 

diskuterade erfarenheter från perioden som varit. Utvärderingen ”Gör Leader skillnad i 

Region Syd?”
1
 låg som grund för diskussionerna. 

En strategigrupp på tio personer från LAG och verksamhetskontor utsågs. 

Strategigruppen bestod av kvinnor och män ur olika åldersgrupper. Dessa 

representerade kommunerna, lokala utvecklingsgrupper, ett kvinnligt nätverk, 

hembygdsrörelsen, SLU, U-lag (ungdoms-LAG) och näringslivet. Gruppen ansvarade 

för strategiskrivningsprocessen. 

Genom inläsning, dialog och möten gjorders parallella avstämningar gentemot den nya 

regionala utvecklingsstrategin och serviceprogrammet framtagna av Region Skåne, 

Landsbygdskraft, som är Länsstyrelsen i Skånes arbete inför det nya skånska 

landsbygdsprogrammet, Kristianstads landsbygdsprogram samt kommunernas 

översikts- och utvecklingsplaner. 

Vidare har verksamhetskontoret haft kontinuerlig avstämning gentemot andra 

utvecklingsaktörer och leaderområden. Verksamhetskontoret har även fört en dialog 

med kommunstyrelserna i de fyra kommunerna. 

Samtal har förts med representanter från organisationer som arbetar med innovation 

(Krinova), med miljöfrågor (Vattenriket, Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen) och 

med forskning (Högskolan Kristianstad och SLU). Samtal har även förts med 

representanter från idéburna sektorn, Företagarna, LRF på distriktsnivå och 

                                                 
1
 http://www.leaderskane.se/publikationer 
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kommunförbundsnivå, Skogsstyrelsen, EU-kontor Skåne Nordost, Sydkustens 

fiskeområde samt de skånska leaderområdena.  

LAG utkristalliserade ett ramverk bestående av insatsområdena utifrån målsättningarna 

i strategin EU2020, de nationella prioriteringarna samt LAG:s erfarenhet från tidigare 

leaderarbete och lokal kunskap. Insatsområdena användes sedan som underlag vid 

öppna dialogmöten, som anordnades på åtta orter i området, för att fånga upp behov 

och utvecklingsmöjligheter. (Se bilaga 2A, Sammanställning av de öppna mötena). 

Inbjudan till mötena var öppen och annonserades i lokaltidningarna, spreds via 

kommunala representanter samt i Leader Skånes Ess nätverk bestående av 

projektledare, styrelseledamöter, landsbygdsaktörer och övriga intressenter. Under 

perioden som mötena hölls publicerades också ett antal artiklar om dem i 

lokaltidningar. För personer med förhinder att närvara gavs möjligheten att lämna 

synpunkter via en enkät på hemsidan för Leader Skånes Ess.  

En omvärldsanalys gjordes av en utomstående konsult på uppdrag av LAG (Se bilaga 

3, Omvärldsanalys).  

En miljöplan som grundar sig på de nationella, regionala och lokala miljömålen har 

särskilt tagits fram för området under 2013-14. (Se bilaga 4, Miljöplan för Leader 

Skånes Ess). Omvärldsanalysen och miljöplanen är använda som underlag för 

utvecklingsstrategin. 

Ett lunch-lunchmöte med ett utökat partnerskap hölls i november 2014 där delar av 

strategin diskuterades inför en kort remissrunda. Strategin skickades till alla som 

deltagit i arbetet samt till övriga intressenter. Den publicerades även på hemsidan för 

allmänhetens kännedom med möjlighet att lämna synpunkter. 

Efter remissrundan färdigställdes strategin för inlämning till Jordbruksverket den 

8 december 2014. 

 

4. Utvecklingsområdet 
Totalt antal invånare i 

utvecklingsområdet, inklusive 

tätorter > 20 000 invånare. 

119745 invånare 
2
 

Bromölla: 12336 invånare 

Kristianstad: 81009 invånare 

Osby: 12713 invånare 

Östra Göinge: 13687 invånare 

Antal invånare i utvecklingsområdet, 

exklusive tätorter > 20 000 invånare. 

93557 invånare 

(Kristianstad Heliga Trefaldighets 

församling, kod 129001 exkluderad, 

26 194 invånare) 

Områdets totalstorlek i km
2
, 

inklusive tätorter > 20 000 invånare. 

2417 km
2
 

Områdets storlek i km
2 

utanför 

tätorter > 20 000 invånare. 
2400 km

2
 

                                                 
2
 SCB, 31 december 2013 
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Antal invånare per km
2
, inklusive 

tätorter. 
49,5 invånare per km

2
 

Antal invånare per km
2
, exklusive tätorter. 39 invånare per km

2 

 

Kommuner som omfattas av 

strategin. 

Bromölla, Kristianstad, Osby och 

Östra Göinge  

Landskapstyper och landmärken Landskapstyper 
3
 

 Skogsklätt, kuperat höglänt landskap 

 Mosaikartat skogsbacklandskap 

 Sjö- och åslandskap 

 Låglänt odlingslandskap 

 Kustslätt/dynlandskap 

 Mosaikartat skogsklätt åslandskap 

 

Landmärken 

 Nävlinge åsen 

 Linderödsåsen 

 Balsberget 

 Fjälkinge backe 

 Ryssberget 

 Kristianstadslätten 

 Sveriges lägsta punkt 

 Hanöbukten 

 Helge å och vittförgrenade tillflöden  

 Sjöar: Osbysjön, Tydingesjön, 

Immelnsjön, Oppmannasjön, Ivösjön, 

Råbelövssjön, Araslövssjön, 

Hammarsjön, Levrasjön 

 Stenbrott 

 

Större tätorter och utvecklingscentra 

 

 

Större tätorter 

 Bromölla 

 Kristianstad 

 Åhus 

 Osby 

 Broby  

 Knislinge 

 

Stort antal aktiva byar och 

utvecklingsgrupper 
 

Utvecklingscentra, forskning 

Sveriges Lantbruksuniversitet Balsgård, 

Krinova, Högskolan Kristianstad, 

                                                 
3
 Länsstyrelsen i Skåne 
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Biosfärområdet Vattenriket, Regionmuseet, 

Hushållningssällskapet 

 

Utvecklingscentra, branscher 
Frukt- och bärodlingar och produktivt 

jordbruk. Livsmedelsproduktion som 

omfattar bland annat grönsaker, kött, öl, 

sprit och kryddor. Skog för produktion och 

rekreation. Stenindustri, 

tillverkningsindustri, besöksnäring. 

 
Utvecklingscentra, besöksmål 
Stenriket. Fossilrika områden. Ålakusten 

och Vattenriket. Flera naturreservat och 

Skånes enda kulturreservat Örnanäs. 

Hembygdsparker och kulturhistoriskt 

intressanta byggnader. Wanås konstpark. 

Variationsrika fiskevatten. Unika platser för 

fågelskådning av bland annat tranor och 

havsörnar. 

Befolkningsförändring för åren 

2007–2013  

 Flyttnetto 

 Födelsenetto 

Flyttnetto i hela området: 4048 
4
 

Bromölla: 216 

Kristianstad: 3679 

Osby: 215 

Östra Göinge: -62 

 

Födelsenetto i hela området: 506 
5
 

Bromölla: -27 

Kristianstad: 806 

Osby: -136 

Östra Göinge: -137 

 

Arbetslöshet i procent 

(registerbaserad arbetskraft) 

 

 

 

 

 

 

 

Området: 11,3% 
6
 

Bromölla: 11,6%  
(694 st, 328 kvinnor och 366 män).  

I Bromölla är 11,5 % av kvinnorna och 11,6 % 

av männen arbetslösa. 

Kristianstad: 11,7%  
(4592 st, 2028 kvinnor och 2564 män)  

I Kristianstad är 10,7 % av kvinnorna och 12,6 

% av männen arbetslösa. 

Osby: 9,7%  
(588 st, 269 kvinnor och 319 män).  

I Osby är 9,7 % av kvinnorna och 9,7 % av 

männen arbetslösa. 

Östra Göinge: 12,2%  

                                                 
4
 SCB, 2007-2013 

5
 SCB, 2007-2013 

6
 Arbetsförmedlingen, december månad 2013 
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Arbetslöshet i procent (fortsättning) 

 

 

(803 st, varav 339 kvinnor och 464 män)  

I Östra Göinge är 11,2 % av kvinnorna och 13 

% av männen arbetslösa. 

Sverige: 8,5%  
8,1 % av kvinnorna och 9,1 % av männen 

Skåne: 10,8%  
9,9 % av kvinnorna och 11,5 % av männen 

Arbetslöshet bland unga (15–24 år) i 

procent 
Området: 26,55%  

7
 (18-24 år) 

Bromölla: 32,4%  
(228 st, 115 kvinnor och 112 män) Bland 

kvinnorna är 10,6 % arbetslösa, bland 

männen 30,7. 

Kristianstad: 23,6%  
(1164 st, 488 kvinnor och 676 män).  

Bland kvinnorna är 20,7 % arbetslösa, bland 

männen 26,4 %. 

Osby: 22 %  
(176 st, 78 kvinnor och 95 män).  

Bland kvinnorna är 22,9 % arbetslösa, bland 

männen 21,3 %. 

Östra Göinge:28,2%  
(233, 100 kvinnor och 133 män).  

Bland kvinnorna är 27,3 % arbetslösa, bland 

männen 28,8%. 

Sverige: 17,2% 

15 % av kvinnorna och 19 % av männen. 

Skåne: 21,7% 

18,2 % av kvinnorna och 23,2 % av männen 

Andel invånare med utländsk 

bakgrund i procent  

 

 

Utrikesfödda i området: 14 % 
8
 

Bromölla: 12 %  
(1478 st, 670 män och 808 kvinnor).  

I Bromölla är 13,2 % av kvinnorna och 10,8 % 

av männen utrikesfödda. 

Kristianstad: 15,2%  
(12338 st, 6123 män och 6215 kvinnor)  

I Kristianstad är 15,2 % av kvinnorna och 15,3 

% av männen utrikesfödda. 

Osby: 12,4 %  
(1572 st, 768 kvinnor och 804 män).  

I Osby är 12,7 % av kvinnorna och 12 % av 

männen utrikesfödda. 

Östra Göinge: 10,9%  
(1489 st, 747 män och 747 kvinnor).  

I Östra Göinge är 11 % av kvinnorna och 10,6 

% av männen utrikesfödda. 

Skåne: 18,8%  

                                                 
7
 Arbetsförmedlingen, december månad 2013 

8
 SCB, 31 december 2013 
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18,7% av männen och 18,9% av kvinnorna. 

Sverige: 15,8% 
15,5 % av männen och 16,2% av kvinnorna. 

Antal företag med direkt anknytning 

till fiske och vattenbruk  
Området: 27 

Bromölla: 1 

Kristianstad: 15 

Osby: 10 

Östra Göinge: 1 

Antal företag per 1 000 invånare  

 

 

Området: 91 företag per 1000 

invånare 
9
 

Bromölla: 73 företag per 1000 invånare  
(900 företag på 12336 inv)  

16 % av aktiebolagen och 36 % av de enskilda 

firmorna drivs av kvinnor. 

Kristianstad: 95 företag per 1000 invånare 

(7718 företag på 81412 inv)  

21 % av aktiebolagen och 35 % av de enskilda 

firmorna drivs av kvinnor.  

Osby: 101 företag per 1000 invånare  
(1277 företag på 12713 invånare)  

19 % av aktiebolagen och 32 % av de enskilda 

firmorna drivs av kvinnor. 

Östra Göinge: 93 företag per 1000 

invånare 

(1269 företag på 13687 invånare)  

14 % av aktiebolagen och 36 % av de enskilda 

firmorna drivs av kvinnor. 

Antal nystartade företag per 1 000 

invånare 

Området: 4,46 nystartade företag 

per 1000 invånare 
10 

Bromölla: 3,5 nystartade företag 

Kristianstad: 5,5 nystartade företag 

Osby: 5,2 nystartade företag 

Östra Göinge: 3,65 nystartade företag 

 

Andel av befolkningen i procent 

16-24 år  

25-44 år 

45-64 år 

65-     år 

 

Hela området: 
 11

 

18-24 år: 9,4 % 
4,7 % av männen, 4,6 % av kvinnorna 

25-44 år: 23,2 % 
11,8 % av männen, 11,4 % av kvinnorna 

45-64 år: 25,6 % 
12,8 % av männen, 12,8 % av kvinnorna 

65- år: 21,7 % 
10 % av männen, 11,6 % av kvinnorna 

                                                 
9
 Uppgifter från respektive kommun 

10
http://www.nyforetagarcentrum.com/virtupload/nyforetagarcentrum/content/60/Kommun2014A_rank_PM.pd

f 
11

 SCB, 31 december 2013 
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Figur 1. Karta över leaderområdet (2007-2013) 



Skånes Ess 2016-01-19  
 

14(54) 

 

 

4.1 Områdesbeskrivning 

Natur- och kulturresurser i området12 
Skånes Ess består av fyra kommuner i nordöstra Skåne: Bromölla, Kristianstad, Osby 

och Östra Göinge. I nordväst gränsar området till Småland, i nordost till Blekinge, i 

söder till Österlen och i väster till Hässleholms kommun. 

Skånes Ess är ett område starkt präglat av sin skiftande natur, här beskrivet från norr 

till söder. Längst i norr finns moss- och kärrika områdena insprängda i kuperade barr- 

och blandskogar. Här bedrivs ett produktivt skogsbruk. Antalet små sjöar och 

vattendrag är stort. Bland de större finns sjön Immeln och Helge å som rinner genom 

hela området.  

Här och var är skogarna avbrutna av öppen odlingsbygd och betesmark i anslutning till 

torp och mindre gårdar. Historiskt sett har mossmarker dikats ut för att odlas. Då 

trenden gått mot mer rationellt jordbruk har tidigare åker- och betesmark planterats 

igen, gårdar har lagts ner och övergivits eller gjorts om till fritidshus. 

I områdets norra del finns flera stenbrott. Den svarta diabasen härifrån är vida känd för 

sin kvalitet. Stenen används både i konst, i byggnader och inredningar.  

1600-talets stridigheter mellan danskar och svenskar har satt sina spår i området i form 

av bland annat skansanläggningar. Det är främst den norra delen som karakteriseras 

som snapphanebygd. Historierna lever kvar i folkmun och i litteraturen.  

Områdets mellersta del präglas av småskaligt uppodlade arealer och ett stort inslag av 

betesmarker med gott om stengärdsgårdar i anslutning till dessa. Landskapet är 

kuperat, rymmer ädellövskog och flera frukt- och bärodlingar. Historiskt sett har man 

även i trakten av Näsum odlat humle. 

I Skånes största sjö, Ivösjön, ligger Ivön som har en landsvägsfärja. På Ivön och i 

trakterna öster om Ivösjön finns stora fossilfyndigheter, något som upptäcktes vid 

brytning av kaolin och kalk på Ivön.   

Något söderut ligger Helgeåns dalgång med biosfärområdet Vattenriket. Här finns flera 

större sjöar och en mängd vattendrag. Området är artrikt och har ett välbevarat 

kulturlandskap med stora arealer inlandsstrandängar med ett rikt fågelliv. 

Strandängarna används som betesmark.  

Kristianstadsslätten med sin goda jordmån nyttjas för rationellt jordbruk, med 

omfattande produktion av grönsaker. Här finns en av norra Europas största 

grundvattentillgångar och jordbruksbevattningen sker i huvudsak med grundvatten.
13

 

På slätten finns stora gårdar spridda i landskapet. I bygden finns flera gods, vilka sätter 

en karakteristisk prägel på landskapet med huvudgårdar, samlat byggnadsbestånd, 

allékantade vägar samt kringliggande åker- och betesmarker. Marker har utdikats för 

att utöka odlingsarealen.  

                                                 
12

 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/oversiktliga-

kommunbeskrivningar/Pages/index.aspx 
13

 
https://www.kristianstad.se/upload/Milj%C3%B6%20Energi/dokument/Grundvatten/Kan%20Grundvatten%20v%C3%A4r

deras_Rapport.pdf 
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I södra delen av området mellan slätt, skog och åsar kommer man åter in i ett landskap 

med mindre odlingar. Skogspartierna domineras av ädellövskog.  

Utmed kusten från Blekingegränsen och söderut finner man omfattande flacka 

stränder. Den norra kuststräckan är stenbunden skärgårdsnatur som används som 

betesmarker. Vissa områden är planterade med tallskog för att binda sandlagret. 

I Hanöbukten ligger Åhus, som haft stor betydelse som hamn- och handelsstad och är 

nu en populär semesterort. Här finns även en omfattande fritidshusbebyggelse. 

Härifrån och söderut skiftar kuststräckan karaktär till vita sandstränder med små 

ålabodar. I Hanöbukten bedrivs ålfiske med tradition sedan långt tillbaka. ”Föreningen 

för Ålakustens ålafiske som världsarv” driver arbetet för att göra traditionerna kring 

ålfisket längs Hanöbuktskusten till ett immateriellt världsarv.  

Vattenrikedomen i området är stor med större och mindre sjöar, vattendrag och en 

kuststräcka. Flera av vattendragen har vandringshinder. Tvärs genom Skånes Ess 

rinner Helge å, med sitt omfattande tillrinningssystem. Ån rinner ut i Hanöbukten. 

Havs- och Vattenmyndigheten gjorde på regeringsuppdrag en utredning om 

Hanöbukten 2013, eftersom fiskbeståndet minskat kraftigt och vattnet verkade dött. Av 

delrapporten framgår tre problemområden: brist på föda för fisk i kustnära områden, 

ökad mängd organiskt material och järn i vattnet samt någon form av näringsbrist i 

födokedjan. 
14

 

I hela området kan man hitta förhistoriska lämningar såsom hällkistor, hällristningar, 

stenrösen och stensättningar.. Här finns kulturminnen från olika epoker till exempel 

Skepparslövs skansar, Biskopskällaren på Ivön och Sporrakulla. I området finns 

Skånes enda kulturreservat, Örnanäs, och flera naturreservat, Natura 2000-områden 

samt djur- och växtskyddsområden..
15

 

 

Infrastruktur och service 
Skånes Ess tangeras av Södra stambanan samt genomskärs av Skåne-/Blekingebanan. 

Under 2013 och 2014 invigdes flera stationer för Pågatåg på mindre orter. 

Kollektivtrafiken med buss drogs in på flera orter i och med de nya pågatågstoppen.  

Östra Göinge kommun har ingen spårburen persontrafik. I övriga kommuner är det 

möjligt att åka kollektivt med tåg, och i hela området finns kollektivtrafik med buss. 

Några orter i området står utan kollektivtrafik. 

Pendlingsströmningarna ut från området går främst till sydväst, men även till Småland 

och Blekinge. Inpendling främst till Kristianstad stad. Området sammanbinds med 

flera läns- och riksvägar (15, 19, 21, 23, 118, 119) och E22:an. Riksväg 15 sträcker sig 

från Karlshamn till Halmstad och knyter ihop öst med väst. E22:an förbinder Skånes 

                                                 
14

 

https://www.havochvatten.se/download/18.5f66a4e81416b5e51f72d09/1383213915017/hanobuktsutredningen-

rapport.pdf 
15

 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Naturvard/Beskrivning-former-for-naturskydd/ 
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Ess med Lund-Malmö och Blekinge-Småland-Östergötland. En flygplats finns utanför 

Kristianstad, Kristianstad-Österlen Airport. 

Närheten till kontinenten är påtaglig. På mindre än två timmar når man området från 

Köpenhamn med tåg eller bil. Kommer man från Baltikum, Tyskland eller Polen med 

färja är det mindre än en timme hit från färjestäderna Karlshamn, Trelleborg och 

Ystad. Flyget från Stockholm tar en timme. 

Bredbandsutbyggnaden i området är pågående. Olika delar av området har kommit 

olika långt. Region Skånes målsättning är att 95 procent av alla hushåll och företag ska 

ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.
 16

 Det finns fortfarande platser i 

området där mobiltäckningen inte är fullgod. 

Service finns att tillgå, även om man brottas med en vikande tillväxt i nordost som får 

till följd att tillgången till service förändras.
 17

 En markant minskande tillgång till 

livsmedelsbutiker har skett sedan 2006.
18

 

 

Närings- och föreningsliv 
I området dominerar småföretagandet och det finns drygt 11 200 företag. Av företagen 

drivs 31 procent av kvinnor. 

Näringslivet har stor bredd. Tillverkningssektorn med bland annat trä-, metall-, sten-, 

och plastindustri och livsmedelssektorn är procentuellt sett större i området än i riket. 

Därefter följer jordbruk, skogsbruk och energibranschen. 

Det finns en naturlig koppling mellan näringslivet och de resurser som finns i området. 

I norr finns stenbrotten med stenförädling. I dessa skogsrika trakter är också 

skogsindustrin som störst i området. I norra delen återfinns även tillverkningsindustri 

med underleverantörer till bland annat bilindustrin. 

Vid Ivösjön finns fruktodlingar med förädling. Kalk- och kaolinbrytningen har lagt 

grunden till tillverkning av bland annat sanitetsporslin. Runt Kristianstadsslätten finns 

stora livsmedelsproducenter.   

Besöksnäringen är växande med exempelvis natur- och kulturturism samt mat- och 

dryckesupplevelser. 

Föreningslivet är rikt med cirka 900 ideella föreningar. 
19

 

 

Att bo här 
I Skånes Ess bor man glesare än i övriga Skåne. Av Skånes befolkning bor 9,4 procent 

på 21 procent av Skånes yta. Leaderområdet består av tre små kommuner och en 

större. Människors uppfattning skiljer sig något åt i olika delar av området när det 

gäller livssituation och möjligheter. Två av kommunerna, Bromölla och Kristianstad, 

placerar sig kring riksgenomsnittet, Osby och Östra Göinge något under, vilket kan 

                                                 
16

 Regionala serviceprogrammet Skåne 2014-2018 
17

 Regionala serviceprogrammet Skåne 2014-2018 
18

 http://pejl.svt.se/helasverige/butikkarta/#5:61-960:16-210 
19

 www.bromolla.se, www.kristianstad.se, www.osby.se, www.ostragoinge.se  

http://www.bromolla.se/
http://www.kristianstad.se/
http://www.osby.se/
http://www.ostragoinge.se/
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härledas till upplevt låga möjligheter till arbete.
 20

 Arbetslösheten, i synnerhet 

ungdomsarbetslösheten, är högre än riksgenomsnittet. En högre andel män än kvinnor 

är arbetslösa. 

Medborgarnas betyg på regionen/kommunen som en plats att bo och leva på mäts av 

SCB i nöjd-region-index (NRI). Man tittar där på uppfattning av trygghet, 

fritidsmöjligheter, kommersiellt utbud, kommunikationer, bostäder, 

utbildningsmöjligheter, arbetsmöjligheter och om man kan rekommendera någon 

annan att flytta till kommunen. 

Utbildningsmöjligheter, kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter 

bedöms som mycket goda i Kristianstad och Bromölla och som lite sämre i Osby och 

Östra Göinge. 

Anmärkningsvärt är att samtliga kommuner placerar sig under riksgenomsnittet vad 

gäller upplevd trygghet. Viljan att rekommendera kommunen för någon annan ligger 

under riksgenomsnittet för alla kommuner utom för Kristianstad.
 21

 

I en enkätundersökning gjord i nordöstra Skåne i samband med omvärldsanalysen har 

59 procent en positiv eller villkorat positiv syn på utvecklingen. Man hoppas på 

inflyttning, ökad turism och ökat företagande. Av respondenterna tror 29 procent att 

det kommer att fortsätta vara ungefär som nu, medan 11 procent ser en negativ 

utveckling framför sig med indragning av bussar, nedläggning av butiker samt färre 

djurarter och minskad befolkning. 

I undersökningen påvisas också en frustration över en alltför långsam utveckling.
22

 

 

4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter 

”Den viktigaste framgångsfaktorn blir att bilda oväntade konstellationer som kan bidra till kreativ höjd 

i tänket inför framtiden.” Citron Kommunikation i sammanställningen av de åtta dialogmötena 

 

För att spegla behov och utvecklingsmöjligheter i området fram till år 2020 har flera 

olika analyser gjorts. LAG tog fram fyra insatsområden med utgångspunkt från 

EU2020-målen, de nationella prioriteringarna och dragna erfarenheter. Utifrån dessa 

insatsområden gjordes en SWOT-analys för att kartlägga förutsättningarna i Skånes 

Ess (Se bilaga 1, SWOT-analys). 

För att lyfta fram behov och utvecklingsmöjligheter ur ett underifrånperspektiv 

anordnade Leader Skånes Ess öppna dialogmöten på åtta orter i området. (Se bilaga 

1B, Sammanställning av de öppna mötena) Dessutom gjordes en omvärldsanalys av en 

utomstående konsult på uppdrag av LAG. (Se bilaga 3, Omvärldsanalys).  

En miljöplan har i ett projekt under 2013-2014 särskilt tagits fram för området. Den 

grundar sig på som grundar sig på de nationella, regionala och lokala miljömålen. (Se 

bilaga 4, Miljöplan för Leader Skånes Ess).  

                                                 
20

 http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Insamling-och-undersokning/Medborgarundersokningen/Resultat-2014/ 
21

 http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Insamling-och-undersokning/Medborgarundersokningen/Resultat-2014/ 
22

 Bilaga 2 Omvärldsanalys 
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Avstämningar har gjorts gentemot Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna 

Skåne 2030, och det regionala serviceprogrammet 2014-2018, Ett attraktivt Skåne, 

Länsstyrelsen i Skånes Landsbygdskraft, som är arbetet inför det nya skånska 

landsbygdsprogrammet samt kommunernas översikts- och utvecklingsplaner.  

 

LAG:s SWOT-analys och intressentanalys 
SWOT-analyserna framtagna av LAG inför programperioden 2014-2020 har gjorts per 

insatsområde. De visar på att styrkor och möjligheter inom samtliga fyra 

insatsområden är mångfalden och variationsrikedomen som präglar området. Det finns 

många orter och organisationer där korskoppling är möjlig, flera olika sociala grupper, 

många branscher och företag samt en omväxlande natur. SWOT-analyserna visar att 

det finns en efterfrågan på fler mötesplatser som förenar invånarna och engagerar och 

enar bygden. Man ser goda möjligheter att bygga vidare på befintliga resurser och 

genom utbyten höja kompetens och skapa mervärden. De förutsättningar som naturen 

skapar, både i form av gröna och blå näringar och naturturism exempelvis vandring, 

fiske, jakt, paddling och ridning framhålls som särskilt goda.  

Bland svagheter och hot lyfts framförallt dåliga attityder och brister i kommunikation 

mellan människor fram. Klimatförändringar, försämrad miljö och försämrad 

vattenmiljö framhålls som hot. Det ses som en risk att området skulle kunna hamna i 

skymundan av sydvästra Skåne och få en alltför liten marknad för lönsamhet.  

 

Intressenter 

Utvecklingsstrategins kärnintressenter är människor och organisationer inom det 

geografiskt avgränsade leaderområdet vilka bär på idéer och vill söka stöd. I Skånes 

Ess finns flera aktiva lokala utvecklingsgrupper, föreningar och företag. Utöver att ha 

ett nära samarbete med intressenterna kan dessa även förmedla strategin och tillföra 

nya kontaktytor för Skånes Ess. 

 

Öppna möten 
Under september och oktober 2014 anordnades öppna möten på åtta orter för att fånga 

upp behov och utvecklingsmöjligheter ur ett underifrånperspektiv. 

Alla behov och möjligheter som framkom under mötena kan inte enbart tas tillvara 

genom lokalt ledd utveckling med leadermetoden. En del är ett nationellt, regionalt 

eller kommunalt ansvar, en del passar bättre att genomföra med andra stödmöjligheter. 

Utifrån resultatet av mötena kan man dra slutsatsen att området har mycket stor 

utvecklingspotential och goda befintliga resurser. Framförallt nämns resurser i form av 

natur, kompetenser, produkter och företagande. Vad som efterfrågas är bättre 

samordning och nyttjande av resurserna. Det behövs platser fler att mötas på och 

forum för kunskapsutbyten. Befintlig kraft bör användas bättre. 

Man ser också stora möjligheter att utveckla lokala resurser och förädla råvaror. Det 

anses viktigt att flera arbetstillfällen skapas. Förädling är ett tänkbart sätt. Stärkande av 

ungas företagsamhet lyfts fram som en utvecklingsmöjlighet.  
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När fler inkluderas skapas en möjlighet att bättre ta tillvara befintliga krafter och 

kompetenser. Flera olika aktiviteter som binder samman olika grupper har föreslagits, 

exempelvis odling, idrott och matlagning. Vidare tycker man det är viktigt att 

samhället speglas i styrelser, utvecklingsgrupper och föreningar med representation av 

kvinnor och män, olika etniciteter, åldersgrupper och kompetenser. 

Vårda och utveckla natur samt restaurera naturområden och vattendrag anses vara 

signifikanta behov. Detta ses också som en möjlighet att stärka attraktionskraften ur 

flera perspektiv och få de boende att trivas. 

På mötena har oro över att hamna i skymundan både av större tätorter och av sydvästra 

och västra Skåne framkommit. Det finns en önskan att dela med sig av sin bygd och 

göra sin röst hörd samtidigt som det finns behov av en gemensam identitet. 

Sammanfattningsvis finns det i området en önskan att göra området mer känt, att 

samverka mer och i nya konstellationer, att skapa delaktighet, att skapa fler 

arbetstillfällen och att bättre använda de resurser vi har. 

På samtliga möten genomfördes en visionsövning där deltagarna fick föreställa sig hur 

området ser och vad som har nyhetsvärde år 2024. Visionerna var många. Ett 

sammanfattat resultat illustreras i fyra förstasidor. (Se bilaga 2B, Framtidens nyheter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Omvärldsanalys 
En omvärldsanalys har gjorts för att fånga upp trender och mönster som kan påverka 

utvecklingsarbetet. Denna gjordes av en utomstående konsult på uppdrag av LAG. (Se 

bilaga 3, Omvärldsanalys). I omvärldsanalysen belyses flera trender som kan ha 

betydelse för områdets utveckling.  

Trenden ”Längtan efter en ny vår” beskriver hur man efter den ekonomiska 

lågkonjunkturen anar en försiktig optimism och en tillit till att en lång, hållbar 

ekonomisk tillväxt är möjlig. Allt fler industriföretag anser att hållbarhetsfrågorna nu 

är en konkurrensfördel och en viktigare fråga än för fem år sedan. 

I stycket ”The cry for the crowd” i omvärldsanalysen, beskrivs hur de många 

människorna, genom framförallt en ökad digitalisering, direkt påverkar och tillåts 
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påverka företag och organisationer. Detta tar sig uttryck i att omvärlden inbjuds att 

delta i bland annat produktutveckling och utvecklingsarbete. Ett konkret exempel från 

området är Kristianstad kommun som under hösten öppnade upp möjligheten för 

allmänheten att delta i stadsutveckling genom dataspelet Minecraft.
23

 ”The cry for the 

crowd” innebär också att en tidigare okänd persons idéer plötsligt kan bli synliga 

väldigt fort. Nya typer av finansiering såsom crowdfunding har fått stort genomslag 

som en del i trenden att involvera. Dessa trender berördes och märktes också av på 

flera av de öppna mötena. 

Digitaliseringstrenden, den ständiga uppkopplingen, nämndes även den på de öppna 

mötena. I de flesta fall som en möjlighet för att konkurrenskraftigt verka i området, 

men i några fall berördes även dess mottrend, att koppla ner och koppla av. 

Ökad miljömedvetenhet och större fokus på miljö och hållbarhet betyder att större 

satsningar på vårdande och utveckling av naturen ligger rätt i tiden. Områdets 

omgivningar framhålls som en styrka och innebär att här finns potential för tillväxt 

genom natur- och upplevelseturism. Det är också en trend som beskrivs i 

omvärldsanalysen.  

I analysen konstateras att nya konstellationer behövs för att snabba på utvecklingen. 

Splittrat fokus och utebliven samordning av insatser är hinder för utvecklingen. 

En mindre undersökning av omvärldens syn på nordöstra Skåne, med respondenter 

från främst från Malmö och Stockholm, visar på att området är okänt för många och att 

det för vissa finns negativa associationer. Undersökningen är gjord över Facebook med 

ett litet antal respondenter. Den visar ändå på uppfattningar som fångats upp i flera 

olika sammanhang, bland annat på de öppna mötena och Region Skånes dialogmöten 

inför framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin. Ordmolnet nedan visar 

resultatet av undersökningen. 

 
Figur 2. Bilden av nordöstra Skåne 

                                                 
23

 http://www.mynewsdesk.com/se/kristianstads_kommun/pressreleases/morgondagens-kristianstad-byggs-i-

minecraft-1054379 
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Det allra största hindret för att området inte ska utvecklas positivt, utpekas som politisk 

i omvärldsanalysen. Det vill säga om politiker och beslutsfattare inte ser landsbygden 

som en resurs. Vad händer till exempel med kollektivtrafik, bredband och service vid 

urbanisering?  

 

Avstämning gentemot andra utvecklingsplaner 

Skånska utmaningar för miljöarbetet och Miljöplan för Skånes Ess 

I Skånska åtgärder för miljömålen 2012-2016 listas de fem strategiskt viktigaste 

utmaningarna för Skåne. Dessa är:  

 Hållbara transporter 

 Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag 

 Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser 

 Skydd av Skånes natur- och kulturvärden 

 Hållbar konsumtion i Skåne 

 

Att Skånes Ess i högsta grad kan verka för att uppfylla miljömålen och på vilka sätt har 

redogjorts för i en för området specifikt framtagen miljöplan (Se bilaga 4, Miljöplan 

för Leader Skånes Ess). Därtill visar resultatet från såväl de öppna mötena som 

omvärldsanalysen ett starkt engagemang för omgivande natur och ökad 

miljömedvetenhet.  

Hur man genom leadermetoden kan göra insatser för att bidra till att lösa utmaningarna 

belyses genom fem arbetsområden i miljöplanen. Arbetsområdena är Kanalisera 

miljökrafterna, Grönare byar och gårdar, Ökad hållbar lokal produktion, Friskare 

vatten och marker samt Mer friluftsliv och naturturism. Vid formulering av mål har 

stor hänsyn tagits till dessa. 

Miljöplanens arbetsområden illustreras i följande figur, som också visar hur de 

motiveras och förhåller sig till varandra. 
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Figur 3. Kretslopp för miljöarbete i Skånes Ess 

 

Landsbygdskraft 

Landsbygdskraft är Länsstyrelsen i Skånes analys inför 2014-2020. Tio satsningar 

presenteras som är slutsatsen av en omfattande SWOT-analys gjord av 

landsbygdsaktörer i hela Skåne:  

 Effektiv kompetensutveckling 

 Kommunicera bättre inom och utom programmet 

 Sektorsövergripande arbetssätt med landskapsperspektiv 

 Stimulerad innovation och entreprenörskap 

 Ökad förädlingsgrad 

 Värna och nyttja den biologiska mångfalden 

 Jordbruks- och skogsmarkens användning och bördighet 

 Balanserade flöden och säkerhetställd kvalitet på vatten 

 Klimatanpassning och minskad klimatpåverkan 

 Ökad attraktionskraft för att leva, verka och besöka 

 

Utifrån de möjligheter som ges inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden har 

största möjliga hänsyn tagits till dessa tio satsningar vid formulering av mål och 

insatsområden. 
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Regional utvecklingsstrategi 

I de analyser som gjorts inför strategins framtagning märks en oro i vårt område för 

ökade klyftor och för att glömmas bort. Extra viktigt för Skånes Ess blir att ge breddat 

perspektiv till den regionala utvecklingsstrategin; att stärka och visa den tillväxt och 

utveckling som har landsbygden som utgångspunkt i det regionala arbetet. 

Avstämning gentemot den regionala utvecklingsstrategin har dels skett genom 

deltagande i dialogmöten under dess framtagande, dels genom instudering då 

dokumentet färdigställts. Den regionala utvecklingsstrategin har fokus på vad som ska 

göras för att nå den gemensamma målbilden, Det öppna Skåne 2030, genom fem 

övergripande mål: 

 Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet 

 Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor 

 Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur 

 Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster 

 Skåne ska vara globalt attraktivt 

 

Den önskvärda utvecklingen knyts till städer, så kallade tillväxtmotorer. Dessa 

beskrivs som livsmiljöer där människor kan mötas och att det är där kunskap och 

kompetens finns. Trots det öppna Skåne, och tal om att hela Skåne ska stärkas, saknas 

en helhetsambition som binder samman olika perspektiv. Det tas för givet att 

landsbygden inte har så mycket att komma med, bortsett från att ses som 

produktionsplats för mat och som rekreationsområde.  

 

5. På vilket sätt strategin är innovativ  
Skånes Ess utvecklingsstrategi syftar till att främja processer som leder till 

innovationer. För att få nya inspel till strategin har ett breddat partnerskap deltagit i 

framtagandet. 

 En innovation kan vara en ny produkt eller tjänst. En innovation kan också vara ett 

nytt sätt att använda något redan existerande eller nya sätt att göra saker på. Genom 

insatsområdena utmanar vi befintliga strukturer och uppmanar till innovativa 

processer. Genom våra horisontella prioriteringar avkrävs att nya 

samverkanskonstellationer och metoder tas under övervägande och att den 

eftersträvade tillväxten blir hållbar. Handlingsplanens aktiviteter anpassas för att fånga 

upp outforskade möjligheter i området.   

Inför ansökan erbjuder Skånes Ess stödsökande innovationsfrämjande vägledning av 

ett råd med bred sammansättning. I rådet sitter personer från olika yrkesområden, olika 

sektorer och med olika kompetenser. Sammansättningen kan variera över tid.  

En referensgrupp för att bedöma innovationspotentialen i projektet finns som stöd för 

LAG inför beslut, se avsnitt 7.4. Ett visst risktagande tillåts inom projekten för att 

kunna prova nya idéer.  
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Möjlighet till flexibilitet i beslutade projekt ska ges, vilket innebär att anpassning till 

förändringar som sker i omvärlden kan göras. Detta för att kunna fånga upp ny 

kunskap och nya marknadsmöjligheter. Beslut som påverkas av ny information måste 

kunna omvärderas och justeras. Innovativa uppslag under projektens genomförande 

ska antingen kunna fångas upp av projektet eller tillvaratas på andra sätt. 

En kontinuerlig uppföljning och revidering av strategin upprätthåller dess 

funktionalitet och främjar innovation. 

 

6. Vision 
Vision 2020 för Skånes Ess är: Livskvalitet för alla 

 

Målbild 
Omvärldens nyfikna ögon vänds mot Skånes Ess. Skånes Ess är år 2020 ett föregångsområde 

där ett hållbart nyttjande av platsgivna resurser skapar livskvalitet för alla.   
 

Området har på kort tid genomgått en enastående förändring från att ha varit en okänd 

del av Skåne till att bli attraktivt som boende-, besöks- och entreprenörsområde. 

Lokal trygghet och delaktighet samt stolthet över den egna bygden är drivkrafter för 

etablering av nya företag, utveckling av befintliga företag, företagssamverkan och 

socialt ansvar. Ett djärvt och innovativt tänkesätt leder till ständigt skapande av nya 

produkter, nya tjänster och nya arbetstillfällen. 

Goda möjligheter att finna varandra på fysiska och virtuella mötesplatser stimulerar till 

samverkan i olika konstellationer. Större kunskap om varandras kompetens, bygdens 

historia och naturens resurser frigör energi till utvecklande, lokala projekt som skapar 

varaktigt positiva effekter.  

Kompetensutbyte och samverkan mellan olika organisationer, företag och föreningar 

på landsbygden, i tätorterna och i staden ökar stadigt.  

Man tar på ett hållbart sätt vara på natur- och kulturresurser. Den biologiska 

mångfalden upprätthålls och den inbjudande naturen är frisk. Miljömedvetandet hos 

människorna i området är högt och man arbetar aktivt för en fortsatt resurs- och 

energieffektivisering.  
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7. Insatsområden, mål och urvalskriterier 
Analyserna av behov och utvecklingsmöjligheter har lagt grunden till en vision och 

fem övergripande mål för strategin. Fyra insatsområden med konkreta mål styr vilka 

insatser som ska göras tematiskt. De horisontella målen ska bidra till att skapa 

strukturer för att effektivisera arbetet och förbättra resultaten. I handlingsplanen 

beskrivs hur Skånes Ess avser att arbeta för att uppnå målen.  

 

Figur 4. Översikt mål och insatsområden 
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7.1 Övergripande mål för området 

Den lokala utvecklingsstrategin för Skånes Ess ska bidra till EU2020-målen som 

eftersträvar en smart och hållbar tillväxt för alla. Det innebär satsningar på utbildning, 

forskning och innovation, stöd för det digitala samhället, en koldioxidsnål ekonomi 

samt ett samhälle utan social utestängning.  

I Sverige finns fyra europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) som 

används för att förverkliga EU2020. Projekt som stöds måste svara mot fonderna. Läs 

mer om fonderna och hur de samverkar i avsnitt 10.1.  

De fyra fonderna är:  

 Europeiska regionala utvecklingsfonden (regionalfonden) 

 Europeiska socialfonden (socialfonden) 

 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden) 

 Europeiska havs- och fiskerifonden (havs- och fiskerifonden) 

 

Det har i avsnitt 4.2 klargjorts hur det i området finns en önskan att göra området mer 

känt, att samverka mer och i nya konstellationer, att skapa delaktighet, att skapa fler 

arbetstillfällen och att bättre använda de resurser som finns. Fem lokala övergripande 

mål har därför formulerats utifrån de förutsättningar, behov och möjligheter som finns 

i området. 

De fem övergripande målen för perioden 2014-2020 är: 

1. Stärkt identitetsskapande profil 

2. Förhöjda innovationskrafter 

3. Ökad lokal påverkansmöjlighet 

4. Nya samverkansformer för smart och hållbar tillväxt 

5. Utveckling, nyttjande och vårdande av natur-och kulturresurser 

 

1. Stärkt identitetsskapande profil 

Omvärldsanalysen och resultatet av de öppna mötena visar att området lätt hamnar i 

skymundan. Genom en stärkt identitetsskapande profil görs området mer känt. Stärks 

den identitetsskapande profilen blir också den lokala samhörigheten i området starkare. 

Det blir lättare att synas utåt och området blir attraktivt för företagare och besökare. En 

indikator kan vara att fler vill rekommendera regionen för inflyttning. 

En slutsats från de öppna mötena var att befintlig kraft måste användas bättre. För 

måluppfyllse riktar Skånes Ess insatser mot åtgärder som lyfter fram sådant som 

karakteriserar området.   

Målet överensstämmer med landsbygdsfonden genom att bidra till en bättre territoriell 

balans och regionalfonden genom att försöka minska skillnaderna i utvecklingsnivå 

mellan olika regioner samt stärka regionernas betydelse och självbestämmande. Båda 
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fonderna syftar till en ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag, som 

målet också ska bidra till. Målet bidrar till en större social delaktighet, vilket både 

landsbygdsfonden och socialfonden syftar till.  

 

2. Förhöjda innovationskrafter 

Höjs områdets innovationskraft ökar också utvecklingsförmågan. Kreativitet 

stimuleras genom möten och är en förutsättning för innovation och smart tillväxt.  

Ökad samverkan och samverkan i nya konstellationer har på de öppna mötena 

identifierats som avgörande för utveckling i området. Förutsättningarna för utbyten och 

nya möten mellan kompetenser är goda då området rymmer många orter och 

organisationer. Här finns potential att höja kompetenser och skapa mervärden.  

Genom insatsområdet korskopplingar hittas innovativa sätt att använda områdets 

resursrikedom, både vad gäller kompetenser och natur. Samverkan mellan forskning 

och näringsliv samt samverkan mellan branscher som inte brukar samarbeta leder till 

innovationer, utveckling och förädling av produkter.  

Målet överensstämmer med landsbygdsfonden avseende att klara framtidens 

utmaningar i fråga om livsmedel, naturresurser och territoriell balans samt 

diversifiering. Det överensstämmer också med regionalfonden genom att bidra till 

områdets konkurrenskraft och stärka innovationsförmågan. Kompetensutveckling 

genom utbyten och samverkan överensstämmer med socialfondens mål. 

 

3. Ökad lokal påverkansmöjlighet 

Människor som upplever att de kan påverka sin verklighet och att de inkluderas är 

tryggare människor. I området upplevs i dag en otrygghet (se avsnitt 4.1). Det 

påvisades också i analyserna som en utvecklingsmöjlighet att genom delaktighet låta 

fler kompetenser, framförallt hos personer i utanförskap, komma till nytta. 

Målet syftar till större lokal trygghet och bättre nyttjande av befintliga mänskliga 

resurser och nås genom att Skånes Ess prioriterar insatser som får människor att delta i 

dialogen och motarbeta att de faller offer för stereotypa fördomar och normer. En 

stärkt social gemenskap skapar trygghet.  

I december 2013 var 14 % av befolkningen i området utrikesfödda. Hit kommer också 

många nyanlända invandrare som lätt hamnar i utanförskap, men också innebär 

möjligheter till nya erfarenhetsutbyten och kontakter som kan ge breddade perspektiv. 

Arbetslösheten är hög och ungdomsarbetslösheten mycket hög i området vilket innebär 

en risk att grupper blir socialt marginaliserade. Genom att öka den lokala 

påverkansmöjligheten motverkas otillfredsställande kommunikation och dåliga 

attityder som kan utgöra hinder för social inkludering. För det behövs mötesplatser där 

olika grupper kan mötas. Även möten mellan tätort-landsbygd eller tätort-tätort är av 

intresse för området för att öka den lokala påverkansmöjligheten.  

Målet överensstämmer med landsbygdsfonden och socialfonden genom att främja 

social delaktighet, utbildning och livslångt lärande. Att motverka arbetslöshet, 
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utanförskap och öka integration är grundtanken med socialfonden. Utbyte mellan tätort 

och landsbygd kan genomföras inom regionalfonden. 

 

4.  Nya samverkansformer för smart och hållbar tillväxt 

Målet syftar till att skapa förutsättningar som gynnar ökad sysselsättningsgrad och 

höjd konkurrenskraft. För att människor ska kunna bo i området måste det finnas jobb i 

närområdet, har konstaterats på de öppna mötena och i flera andra sammanhang.  

I området finns många branscher och många företag med ett dominerande 

småföretagande. Samverkan dem emellan ger goda möjligheter att öka tillväxt och 

konkurrenskraft. Skånes Ess ska främja sektorsöverskridande samverkan, som 

sammanbinder företag med föreningar och forskare och kan generera nya idéer eller 

lösningar. Samverkan kan också handla om gemensamma utbildningar, utbyten och att 

lära av varandra. Tillsammans finns en större möjlighet att öka kännedomen om 

området och visa på den utveckling och tillväxt som sker. 

Det omväxlande landskapet är utgångspunkt för gröna och blå näringar. Råvaror 

exempelvis i form av sten, fisk, frukt- och grönsaker kan förädlas. Besöksnäringen kan 

utveckla nya produkter och genom samordning öka attraktionskraften. Smart och 

hållbar tillväxt omfattar även värnande om miljön. För att uppnå målet ska insatser 

riktas med detta  i beaktande.   

För att området ska vara konkurrenskraftig måste lokal produktion upprätthållas och 

stärkas. Det ger också potential att öka sysselsättningsgraden. Att skapa fler 

arbetstillfällen för unga starkt prioriterat eftersom ungdomsarbetslösheten är hög. 

Målet överensstämmer med landsbygdsfonden och regionalfonden genom att ha som 

syfte att minska skillnader i utvecklingsnivå mellan olika regioner, öka 

konkurrenskraft och diversifiering samt sträva mot en koldioxidsnål ekonomi. Detta 

ska ske med hjälp av forskning och innovation. Genom socialfonden stöds 

kompetensutveckling och främjande av sysselsättning. Målet överensstämmer med 

Havs- och fiskerifondens mål om stärkt konkurrenskraft hos små- och medelstora 

företag inom fiskerinäringen, hållbar sysselsättning samt skyddande av miljön, som 

kan stöttas i samverkan med LEADER Sydöstra Skåne. 

 

5.  Utveckling, nyttjande och vårdande av natur- och kulturresurser 

Områdets natur- och kulturmiljöer är en stark tillgång. Därför måste också alla i 

området ta sitt ansvar för att dessa sköts på ett hållbart sätt. Resultatet av de öppna 

mötena visar att det finns en efterfrågan på att bättre använda de natur- och 

kulturresurser som finns utan att förstöra dem. Den omväxlande naturen ger goda 

förutsättningar att utveckla gröna och blå näringar samt även naturturism. Skånes Ess 

vill stimulera till att områdets natur- och kulturmiljöer på olika sätt visas upp och 

tillgängliggörs, samtidigt som biologisk mångfald värnas. Det handlar om att använda 

befintliga resurser på ett genomtänkt och klokt sätt, samt att samordna nyttjande och 

åtgärder för såväl land som vatten. 
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Intressemotsättningar eller målkonflikter mellan produktionsmål och miljömål är ingen 

ovanlighet. Samverkan och öppna diskussioner mellan branscher och mellan mark-, 

skogs- och vattenverksamheter är en nödvändighet för ett hållbart nyttjande av natur- 

och kulturresurser. Att vårda genom exempelvis energieffektivisering och andra 

miljöåtgärder gynnar den sköna upplevelsen av miljön och är ett sätt att hantera det 

högst närvarande miljöhotet. Omvärldsanalysen visar också att hållbarhetsfrågorna kan 

fungera som en konkurrensfördel. I förlängningen ökas också attraktionskraften. 

Målet överensstämmer med landsbygdsfondens och regionalfondens mål om att främja 

en koldioxidsnål ekonomi, diversifiering och innovation. Landsbygdsfonden arbetar 

för att klara utmaningar i fråga om naturresurser och ett miljöbalanserat jordbruk vilket 

målet bidrar till. Genom exempelvis naturturism främjas ökad sysselsättning, vilket 

socialfonden syftar till. Målet överensstämmer också med havs- och fiskerifondens 

miljö- och vattenvårdande insatser.  

 

Horisontella mål 
 

Övergripande horisontella mål för 
hela strategin 

Indikatorer  

Hållbar utveckling Projekten bidrar till 

förbättringar inom hållbar 

utveckling. 

Innovativ ansats Projekten bidrar till nya 

angreppsätt. 

Jämställdhet Projekten bidrar till ökad 

jämställdhet. 

Likabehandling och icke-diskriminering Projekten bidrar till 

förbättringar inom 

likabehandling och icke-

diskriminering. 

Miljö och klimat Projekten bidrar till 

omställning mot en 

minskning av miljörisker och 

resurs- och 

energianvändning. 

Tillgänglighet Projektet bidrar till 

förbättringar inom 

tillgänglighet. 

 

De horisontella målen utgör drivkrafter för hållbar tillväxt och ska beaktas vid urval av 

projekt. De ska bidra till att skapa strukturer för att effektivisera arbetet och förbättra 
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resultaten. I varje projekt ska finnas en beskrivning av hur man avser att arbeta för att 

uppfylla dem. De horisontella målen kopplas även till projektets aktiviteter och mål.  

Också verksamheten ska genomsyras av de horisontella målen. Särskilda policies, 

exempelvis en miljöpolicy ska finnas som stöd. Målen styr utformningen av 

verksamhetens kommunikation i formulering av text, val av bilder och vilka kanaler 

som används. 

 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling avser ekonomisk, ekologisk och socialt hållbarhet i samverkan.  

 

Innovativ ansats 

Innovativ ansats avser att ett nyhetsvärde finns i verksamhet, en tjänst, en produkt, en 

samverkanskonstellation eller i metod. 

 

Jämställdhet 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter. I såväl projekt som i verksamhet eftersträvas att uppfylla de nationella 

jämställdhetsmålen genom att den kvinnliga representationen i maktsfärer utökas och 

lika möjligheter för kvinnor och män att delta och påverka skapas. Kvinnor och män 

ska ges lika möjligheter att delta i utbildning. Samma arbetsmarknadsmässiga 

förutsättningar ska råda för kvinnor och män. 

Med jämställdhetsintegrering menas att ett jämställdshetsperspektiv integreras i 

verksamhet och projekt för att säkerställa likvärdig service, inflytande och 

resursfördelning för kvinnor och män. 

Förutom att projekten måste beakta ett jämställdshetsperspektiv ska även 

verksamhetens aktiviteter och kommunikation jämställdhetsintegreras och den statistik 

som samlas in ska, så långt det är möjligt, vara uppdelad på kön. 

 

Miljö och klimat 

Med målet avses miljö- och klimatsmarta samt resurseffektiva åtgärder för 

verksamheter, såväl tjänster som produkter. 

 

Likabehandling och icke-diskriminering 

Likabehandling och icke-diskriminering avser att ingen människa ska behandlas annorlunda 

beroende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  

 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet avser att undanröja eventuella hinder för delaktighet för personer med 

fysisk, psykisk och kognitiv funktionsnedsättning. 
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7.2 Insatsområden 

För att uppnå de fem övergripande målen fördelas insatser i fyra olika insatsområden:  

 Korskopplingar 

 Social inkludering 

 Konkurrenskraft 

 Land/vatten 

 

Varje övergripande mål är direkt kopplat till ett insatsområde, förutom målet Stärkt 

identitetsskapande profil vilket projekten och insatserna i samtliga insatsområdena ska 

understödja. Projekt som stöds ska passa inom insatsområdena och svara mot dess 

respektive mål. 

Nedan följer en beskrivning av insatsområdena. 

 

Korskopplingar – nya nätverk och innovationer 
Nya gränsöverskridande möten utmanar befintliga strukturer och samverkansformer. 

Tillsammans tänks tankar som inte tänkts tidigare, kreativa idéer kläcks och vinnande 

konstellationer skapas. Genom korskopplingar uppstår positiv spänning mellan 

människor, intressen, organisationer och projekt, vilket föder handlingskraft och förhöjd 

utvecklingskraft. Ibland är lösningen närmare än man tror. 

 

 
Social inkludering – mötesplatser och styrka genom mångfald 
Delaktighet och öppen kommunikation skapar grogrund för en intressant och 

mångfasetterad bygd. Därför ska alla med olika bakgrund, intresse och förmåga 

uppmuntras att ta en aktiv del i utvecklingen. Möjligheten för fler att inkluderas och 

mötas i en tillitsfull och tillåtande anda förebygger vardagliga konflikter. Även i det 

ömsesidiga beroendet mellan tätort och landsbygd finns många potentiella vinster. Nya 

sätt att umgås bryter gamla barriärer. 

 

Konkurrenskraft – företagande och tillväxt 
Genom att utmana, utveckla och stärka samverkansformer i näringslivet samt med den 

ideella och offentliga sektorn, ökas konkurrenskraften och underlättas företagandet. Ett 

smart företagande byggs med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet för att vara 

redo att möta framtidens utmaningar. Särart och mod används tillsammans med 

resurser, spetskompetens och forskning för att bli starkare. Med oprövade metoder, 

ständigt uppdaterade kompetenser och skapandet av nya strukturer för smart och hållbar 

tillväxt görs området slagkraftigt. Det som är bra kan göras ännu bättre. 

 

Land/vatten – hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser 
När utbyten stimuleras mellan verksamheter kopplade till land och vatten byggs broar 

och befintliga resurser kan användas bättre. Ett helhetsgrepp för hållbarhet och 
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omställning med samordning av mark- och vattenanvändning, alstrar en grön livlig 

ekonomi både för produktion och rekreation. De produktiva markerna, ett rikt 

odlingslandskap, levande sjöar och vattendrag, lockande kultur- och livsmiljöer samt 

känsliga naturområdena hör ihop. Balansen mellan att nyttja, utveckla och bevara 

ligger därmed i allas vårt intresse. Friska ekosystem skapar förutsättningar för ett 

hållbart och hälsofrämjande samhälle. Lokala insatser idag leder till globala effekter i 

framtiden. 

 

7.3 Handlingsplan 

Handlingsplanen beskriver hur LAG avser att arbeta på lång och på kort sikt för att 

uppnå målen i insatsområdena men även hur de övergripande målen ska uppnås. 

Handlingsplanen ska vara ett dokument som kan och ska förändras vid behov eftersom 

strategin gäller till 2020. Revidering ska ske efter den återkommande uppföljningen av 

verksamheten. (Se avsnitt 12, Uppföljning och revidering). 

För att uppnå en stark och hållbar utveckling i området skall verksamheten i Skånes 

Ess präglas av flexibilitet och följsamhet. Verksamheten skall fånga förändringar som 

möjliggör innovativa lösningar på olika problemställningar. 

För att nå olika intressenter kommer Skånes Ess i uppstartsfasen att genomföra en 

kraftfull mobilisering. Uppsökande verksamhet av verksamhetskontoret och LAG 

gentemot organisationer, företag och relevanta aktörer ska inledas för att sprida idén, 

metoden och möjligheterna som den lokala utvecklingsstrategin ger. En lättillgänglig, 

tydlig version av strategin, som är enkel att förstå för sökande, framställs för att enkelt 

kommunicera budskapet om insatsområden och mål i strategin. 

Skånes Ess avser att arbeta med utlysningar om det behövs för att uppnå målen i 

strategin och för att tydligt kommunicera till områdets aktörer att möjlighet till stöd 

finns inom särskilda utvecklingsområden. 

LAG-medlemmarna är viktiga vid spridandet av strategin eftersom de representerar det 

breda partnerskapet. Den nya LAG-gruppen ska ha kunskap om leadermetoden och 

strategin för att tillsammans med verksamhetskontoret kunna delta i 

mobiliseringsarbetet. 

Efter det att ett projekt beviljats ska verksamhetskontoret erbjuda projektsökande och 

projektägare utbildning och genomgång av vilka krav som ställs på projekten avseende 

genomförande och redovisning. Denna utbildning kommer att upprepas kontinuerligt 

och det kommer att vara möjligt att gå den flera gånger. 

Transnationella samarbetsprojekt har under föregående period bedrivits med 

leaderområden i Litauen, Finland och Italien. Med dessa erfarenheter som 

utgångspunkt, har Skånes Ess för avsikt att fortsatt utveckla samarbetet med 

leaderområden i Europa. Samarbeten ska väljas utifrån områdenas liknande 

förutsättningar inom till exempel naturturism eller småskaligt företagande. 

Skånes Ess ska även vidareutveckla samarbeten med andra svenska leaderområden i 

projekt där det finns utvecklingsvinster för områdena.  
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Handlingsplan per insatsområde 

Korskopplingar – nya nätverk och innovationer 

Insatsområdet Korskopplingar bidrar till det övergripande målet Förhöjda 

innovationskrafter. För att stimulera till gränsöverskridanden möten ska Skånes Ess 

fortsätta att arbeta med nätverket som byggdes upp under perioden 2007-2013 och 

vidga det. Nätverket består av ideella, privata och offentliga aktörer. 

Verksamhetskontoret ska fungera som en länk mellan myndigheter, organisationer och 

personer i området. 

Varje ansökan om projektstöd ska bedömas utifrån om det finns andra intressenter som 

kan tillföra nya aspekter av idén med nya associationsbanor. I samverkan med sökande 

ska LAG och verksamhetskontoret vara behjälplig med sådana kontakter. Inför 

ansökan erbjuds stödsökande också innovationsfrämjande vägledning av ett råd med 

bred sammansättning, se avsnitt 5. Detta sker innan ansökan färdigställs för beslut av 

sökande. 

 

Social inkludering – mötesplatser och styrka genom mångfald 

Insatsområdet Social inkludering bidrar till det övergripande målet Ökad lokal 

påverkansmöjlighet. Inom detta insatsområde ska Skånes Ess arbeta för att stärka den 

lokala demokratiprocessen. 

Att ha tillgång till bra och inkluderande mötesplatser kan ha inverkan på individens 

möjlighet att påverka sin egen vardag. Skånes Ess ska arbeta för att det ska finnas 

mötesplatser i alla orter i området genom att bland annat inspirera till lokala 

utvecklingsplaner där mötesplatser prioriteras.  

Genom att stödja kompetensutvecklingsinsatser och samverkansprojekt för att öka 

kunskap om olika kulturer och kulturyttringar i samhället bidrar Skånes Ess till ökad 

lokal påverkansmöjlighet. 

Kontaker med grupper som inte brukar förekomma i ett aktuellt sammanhang ska bidra 

till en ökad inkludering. Exempel på kontaktvägar är Arbetsförmedlingen, föreningar 

såsom Skånes Horn av Afrika och bostadsområden där många utrikesfödda bor till 

exempel Gamlegården i Kristianstad och flyktingmottaganden i området. En tidig 

förstudie finansierad med socialfondsmedel för att kartlägga var initiativ till innovativa 

idéer finns ska visa på hur viktiga insatser bör göras.  

Under föregående period har ungdomsparaplyprojektet Unga Ess bedrivits med 

framgång. Att skapa ett motsvarande paraplyprojekt även under den nya perioden 

kommer att vara ett effektivt sätt att nå unga och bidra till ungas företagsamhet. 

 

Konkurrenskraft – företagande och tillväxt 

Detta insatsområde bidrar till det övergripande målet Nya samverkansformer för smart 

och hållbar tillväxt. Genom att ha goda och kontinuerliga kontakter med 

företagarföreningar, Högskolan Kristianstad, Statens Lantbruksuniversitet (SLU), 

Krinova Science Park och kommunernas näringslivskontor kan goda idéer för bland 
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annat utvecklande av nya metoder för hållbart företagande och ökning av 

sysselsättningsgraden hittas och stödjas. Genom uppsökande verksamhet och närvaro 

på företagarträffar, frukostmöten, kommunträffar mm. informerar LAG och 

verksamhetskontoret om möjligheten till stöd för utvecklande insatser i samverkan 

som kan leda till ökad konkurrenskraft, företagande och tillväxt.  

Skånes Ess tar också initiativ till tematräffar, workshops med mera, för olika branscher 

i samverkan som kan leda till nya utvecklingsinitiativ, produkter och idéer.  

Inom detta insatsområde är det särskilt viktigt att ha en urvalsprocess som tillåter att 

testa nya idéer och metoder som kan leda till ökad sysselsättning, nya arbetstillfällen 

och nytt företagande. Möjligheten inom lokalt ledd utveckling med projektstöd till 

företag inom det nya programmet kommer att utnyttjas för att bättre uppnå målen.  

Exempel på satsningar på lokala kapitalförsörjningslösningar och lokala 

riskkapitalmarknader kan vara ett sätt att stödja utveckla det lokala 

landsbygdsföretagandet och Skånes Ess kan här spela en viktig roll för att underlätta 

etablerandet av dessa. Skånes Ess ska också här arbeta för att de lokala initiativen ses 

som resurser i den offentliga verksamheten och att det lokala risktagandet tas på största 

allvar av det offentliga. 

 

Land/vatten – hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser 

Detta insatsområde bidrar till det övergripande målet Utveckling, nyttjande och 

vårdande av natur- och kulturresurser. Skånes Ess har framgångsrikt arbetat för 

samverkan mellan offentlig organisation och mark- och skogsägare i projekt som 

bidragit till såväl förbättrad kvalitet i vattendrag och sjöar som hållbart nyttjande av 

mark och skog. Detta ska ytterligare stärkas genom att Skånes Ess i kontakt med 

verksamheterna aktivt tar initiativ till fortsatt samverkan och utveckling.  

Med dokumentet Miljöplan för Skånes Ess som bas för åtgärder och projektidéer finns 

stora möjligheter till insatser som ska bidra till måluppfyllelse. En bred ansats kan nås 

genom flera mindre projekt inom ett paraplyprojekt. Dessa kan sedan ge ringar på 

vattnet och leda till större insatser. 

Även inom detta insatsområde tar Skånes Ess initiativ till tematräffar, workshops med 

mera, för olika branscher i samverkan för hållbart nyttjande och åtgärder för såväl land 

som vatten, kulturresurser och naturresurser. Skånes Ess ska skapa förutsättningar att 

hantera målkonflikter genom öppna diskussioner, samverkan mellan sektorer och 

gemensam helhetssyn. 

 

7.4 Urvalsprocess 

Möjlighet att söka projekt 
Företag, föreningar och offentliga organisationer kan söka projektstöd om fördelarna 

av stödet når många och nyttan tillfaller leaderområdet. 

Möjlighet att söka projekt och ansökningstider ska kommuniceras enligt 

kommunikationsplanen (se bilaga 7). Utlysningar av speciella teman genom 
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exempelvis paraplyprojekt kommer att användas som ett medel att uppfylla målen i 

strategin.  

  

Förhållningssätt under urvalsprocessen 
Skånes Ess skall ha ett öppet, icke-diskriminerande och objektivt urvalsförfarande vid 

bedömning och beviljande av projekt. Bedömningsprocessen skall vara så metodiskt 

upplagd, transparent och tydlig att varje projektsökande väl förstår innebörden av ett 

LAG-beslut vare sig det är ett beviljande eller ett avslag. Varje LAG-beslut ska följas 

av en tydlig motivering som sökande erhåller.  

Verksamhetskontoret ska stötta en presumtiv projektsökande genom att vara 

behjälpligt vid tydande av strategin och förklara möjligheter, avgränsningar och 

begränsningar. Speciellt viktigt är detta eftersom strategin inom perioden 2014-2020 

omfattar flera fonder. Utan att föregripa beslutsprocessen kan verksamhetskontoret 

lotsa projektsökanden genom ansökningsförfarandet.  

Särskilda referensgrupper med kompetens inom innovation, företagande, miljö och 

jämställdhet ska ha möjlighet att utifrån sitt kompetensområde avge utlåtande på 

ansökningarna inför arbetsutskottets och LAG:s bedömning. 

För att praktiskt hantera projekt för beslut utser LAG ett arbetsutskott (AU) som 

tillsammans med verksamhetskontoret bedömer projektförslaget och lämnar ett 

utlåtande till LAG  

För att undvika jäv inom LAG ska tydliga rutiner och policy fastställas.  

 

Hantering av enskilda projekt  
Hantering av projekt görs i tre steg: handläggning, beredning och beslut. 

 

1. Verksamhetskontoret förbereder och handlägger ansökningar inför beredning och 
bedömning. 

a. Projektansökan ankomstregistreras som en e-ansökan på Jordbruksverkets hemsida. 

b. Verksamhetskontoret går igenom ansökan och förbereder för bedömning och beslut.  

o Avstämning görs gentemot strategin beträffande fond, insatsområde, 

projektperiod, mål med mera.  

o Stödsökande erbjuds eventuell innovationsfrämjande vägledning av ett 

råd, se avsnitt 5.  

o Verksamhetskontoret avgör om kompletteringar eller förtydliganden behöver 

göras i projektansökan och begär i förekommande fall in dessa.  

o Verksamhetskontoret avgör om projektansökan ska bedömas av 

referensgrupper med kompetens inom exempelvis innovation, företagande, 

jämställdhet, miljöarbete och sociala frågor. 
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2.  Beredning av projekt 

a. Granskning av projekt sker i två beredningsgrupper som poängsätter ansökan enligt 

framtagen mall för poängsättning och bedömning. I beredningsgrupperna sitter tre 

LAG-medlemmar som utses av LAG inför varje beslutsomgång. Bedömningarna 

lämnas till AU (arbetsutskott) med motivering från båda beredningsgrupperna. Vid 

behov adjungeras någon med extern kompetens till AU-mötet..  

b. AU gör en sammanfattande bedömning av projektet som tillställs LAG. Denna 

bedömning görs i termerna; uppfyller kriterierna för godkännande, behöver 

diskuteras, uppfyller inte kriterierna för godkännande. Bedömning grundas på 

poängsättning och beredningsgruppernas utlåtande. 

 

3.  Beslut 

LAG-ledamöterna erhåller, utöver ansökan, projektplan och budget som tillhandahålls 

av it-systemet, relevant underlag om de projekt som skall behandlas på mötet.  

LAG beslutar om avslag eller beviljande av projektansökan enligt den poängsättning 

som är överenskommen och godkänns av LAG. Projektsökanden delges LAG-beslutet 

med tydlig motivering. LAG-beslutet  tillställs Jordbruksverket som fattar det formella 

myndighetsbeslutet. 
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7.5 Mål och urvalskriterier 

EJFLU = Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden), ERUF= 

Europeiska  regionala utvecklingsfonden (regionalfonden), ESF=Europeiska socialfonden (socialfonden) 

Korskopplingar – nya nätverk och innovationer 

Fond Mål & prioritering Indikator Målvärde 

EJFLU 

 

 

1. Utveckla eller förädla nya 

produkter, tjänster, arbetstillfällen eller 

arbetsprocesser genom 

nya/tvärsektoriella samarbeten. 

 

• Antal projekt  

• Antal nya produkter 

• Antal nya arbetsprocesser  

• Antal nya tjänster 

• Antal nyskapade 

arbetstillfällen 

• 15 

• 15 

• 2 

• 2 

• 6 

ERUF  • Antal företag som får stöd 

• Antal organisationer som får 

stöd 

• Antal nya produkter 

• Antal nya arbetsprocesser  

• Antal nya tjänster 

• Antal nyanställda i små och 

medelstora företag, omräknat 

till heltidstjänster. 

• 5 

• 5 

 

• 5 

• 1 

• 1 

• 1 

EJFLU 

 

2. Frambringa nya, innovativa idéer 

eller aktiviteter genom samverkan 

mellan flera olika intressegrupper.  

• Antal intressegrupper 

• Antal genomförda aktiviteter 

• Antal bearbetade idéer 

• 20 

• 10 

• 10 

ERUF  • Antal företag som får stöd 

• Antal genomförda aktiviteter 

• Antal bearbetade idéer 

• 10 

• 6 

• 6 

EJFLU 3. Skapa nya samarbeten mellan 

föreningar, företag eller offentliga 

organisationer för miljöförbättrande 

insatser. 

• Antal samarbetsprojekt 

• Antal organisationer som får 

stöd 

• Antal företag som får stöd 

• Antal deltagare 

• 4 

• 5 

 

• 5 

• 20 

ESF 4. Genomföra kompetensutveckling 

med minst tre aktörer i bred samverkan 

för ökad tillgänglighet i samhället. 

• Antal deltagare 

• Antal samarbetsprojekt  

• 60 

• 4 
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EJFLU 

 

5. Skapa nya samarbeten mellan 

föreningar, företag eller offentliga 

organisationer, som inte arbetat ihop 

tidigare, för att skapa sysselsättning 

eller nya företag. 

• Antal samarbetsprojekt  

• Antal företag som får stöd 

• Antal nya 

samarbetskonstellationer/ 

nätverk 

• Antal nyskapade 

arbetstillfällen 

• 5 

• 1 

• 5 

 

• 4 

ERUF  • Antal samarbetsprojekt. 

• Antal nyanställda i små och 

medelstora företag, omräknat 

till heltidstjänster. 

• 2 

• 1 

 

 

Social inkludering – mötesplatser och styrka genom mångfald 

Fond Mål & prioritering Indikator Målvärde 

EJFLU 1. Skapa nya och inkluderande 

mötesplatser för olika grupper i 

samhället och för olika intressen. 

• Antal fysiska mötesplatser 

• Antal virtuella mötesplatser 

• Antal intressegrupper 

• 8 

• 12 

• 20 

EJFLU 

 

2. Skapa nya samverkans- och 

mötesformer för att främja 

sysselsättning för personer långt från 

arbetsmarknaden. 

• Antal genomförda aktiviteter 

• Antal nyskapade 

arbetstillfällen  

 

• 10 

• 7 

ESF  • Antal genomförda aktiviteter. 

• Antal deltagare 

• Antal arbetslösa deltagare och 

långtidsarbetslösa som är i 

sysselsättning, inklusive 

egenföretagare, efter avslutad 

åtgärd 

• Antal anställda, inklusive 

egenföretagare, med förbättrad 

arbetsmarknadssituation, efter 

avslutad åtgärd. 

• 6 

• 30 

• 6 

 

 

 
• 25 

EJFLU 

 

3. Öka kunskapen i området om dess 

olika grupper samt inventera 

kompetensen för att bidra till social 

inkludering, minska utanförskap och 

öka möjligheten till arbete. 

• Antal genomförda aktiviteter 

• Antal deltagare  

• 5 

• 50 

ESF  • Antal genomförda aktiviteter 

• Antal deltagare  

• Antal arbetslösa deltagare och 

långtidsarbetslösa som är i 

sysselsättning, inklusive 

egenföretagare, efter avslutad 

• 5 

• 75 

• 8 
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åtgärd 

• Antal anställda, inklusive 

egenföretagare, med förbättrad 

arbetsmarknadssituation, efter 

avslutad åtgärd. 

 

• 60 

EJFLU 4. Öka samverkan mellan tätort och 

landsbygd för att bättre nyttja resurser 

och kompetenser. 

• Antal samarbetsprojekt  

• Antal deltagare 

• 8 

• 40 

ERUF  • Antal företag som får stöd.   

• Antal samarbetsprojekt mellan 

stad-land 

• 10 

• 2 

Konkurrenskraft – företagande och tillväxt 

Fond Mål & prioritering Indikator Målvärde 

EJFLU 

 
1. Öka sysselsättningsgrad i företag.  
 

• Antal nyskapade 

arbetstillfällen 

• Antal företag som fått stöd 

• Antal deltagandeföretag  med 

ökad sysselsättningsgrad 

• Ökad sysselsättningsgrad  

• 8 

 

• 25 

• 5 

 

• 5% 

 

ERUF  • Antal företag i staden med 

ökad sysselsättning  

• Ökad sysselsättningsgrad i 

deltagande företag i staden 

• Antal företag som får stöd 

• Antal nyanställda i små och 

medelstora företag, omräknat 

till heltidstjänster 

• 5 

 

• 5 % 

 

• 15 

• 1 

ESF  • Antal arbetslösa deltagare och 

långtidsarbetslösa som är i 

sysselsättning, inklusive 

egenföretagare, efter avslutad 

åtgärd 

• 8 

 

 

 

 



Skånes Ess 2016-01-19  
 

40(54) 

 

 

EJFLU 

 

2. Pröva nya metoder för långsiktigt 

hållbart företagande i samverkan ur 

ekonomiskt, ekologiskt och socialt 

perspektiv. 

 

• Antal nyskapade 

arbetstillfällen 

• Antal företag som får stöd 

• Antal nya metoder för 

långsiktigt hållbart 

företagande 

• Sammanlagda investeringar i 

produktion av förnybar energi 

• Sammanlagda investeringar i 

energieffektivitet 

• Antal projekt med företag och 

organisationer som samverkar 

för resurs- och 

energieffektivisering i 

verksamheten eller 

produktionen 

 

• 3 

 

• 20 

• 5 

 

 

• 2 

 

• 2 

 

• 5 

ERUF  • Antal nya metoder för 

långsiktigt hållbart 

företagande 

• Antal deltagande företag i 

samverkan mellan tätort och 

landsbygd 

 

• 2 

 

• 10 

 

 

 

ESF 3. Skapa fler arbetstillfällen för unga. • Antal projekt 

• Antal företag som fått stöd 

• Antal deltagande ungdomar < 

26 år 

• Antal arbetslösa deltagare och 

långtidsarbetslösa som är i 

sysselsättning, inklusive 

egenföretagare, efter avslutad 

åtgärd 

• 2 

• 10 

• 30 

 

• 8 

 

 

 

 

 

EJFLU 

 

4. Genomföra kompetensutveckling 

som skapar utbyten mellan forskning 

och verksamheter. 

• Antal projekt 

• Antal företag som får stöd 

• Antal organisationer som får 

stöd 

• 15 

• 20 

• 20 

ERUF 

 

 • Antal projekt i staden 

• Antal deltagare 

• 2 

• 15 
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EJFLU 5. Utveckla eller förädla nya 

produkter, tjänster, 

arbetstillfällen eller 

arbetsprocesser. 

• Antal nyskapade 

arbetstillfällen 

• Antal nya produkter 

• Antal nya tjänster 

• Antal nya arbetsprocesser 

• Antal företag som får stöd 

• Antal organisationer som får 

stöd 

• 11 

• 4 

• 2 

• 2 

• 5 

• 5 

ERUF  • Antal nyskapade 

arbetstillfällen 

• Antal nya produkter 

• Antal nya tjänster 

• Antal nya arbetsprocesser 

• Antal företag som får stöd 

• Antal organisationer som får 

stöd 

• 4 

 

• 2 

• 1 

• 2 

• 2 

• 2 

EJFLU 

 

6. Stärka marknaden för hållbar lokal 

produktion 

 

• Antal genomförda aktiviteter 

• Antal projekt 

• Antal nyskapade 

arbetstillfällen 

• Antal företag som fått stöd 

• Antal nya produkter 

• 10 

• 5 

• 3 

 

• 20 

• 4 

ERUF  • Antal projekt  

• Antal företag som får stöd 

• Antal genomförda aktiviteter 

• 2 

• 8 

• 5 

Land/vatten – hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser 

Fond Mål & prioritering Indikator Målvärde 

EJFLU 

 
1. Öka samverkan mellan mark-, 

skogs- och vattenverksamheter för 

hållbart nyttjande av natur- och 

kulturresurser 

• Antal samarbetsprojekt  

• Antal deltagare från mark- och 

skogverksamheter 

• 7 

• 35 

EJFLU 

 

2. Implementering av miljöfrämjande 

åtgärder på lokal nivå; i byar, på 

gårdar och i mindre tätorter.  

• Antal projekt 

• Antal deltagande 

organisationer  

• Antal miljöfrämjande åtgärder 

• 10 

• 50 

 

• 20 

EJFLU 

 

3. Förbättra vattenmiljön i sjöar och 

vattendrag mot Hanöbukten. 

• Antal projekt 

• Antal vattenmiljöer med 

uppmätt positiva effekter, där 

åtgärder för vattenmiljö gjorts 

på land 

• 2 

• 2 
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EJFLU 

 

 

4. Främja hållbart friluftsliv och 

långsiktigt hållbar natur- och 

kulturturism. 

• Antal genomförda aktiviteter 

• Antal deltagare 

• 5 

• 25 

ESF  • Antal projekt 

• Antal deltagare 

• 4 

• 60 

EJFLU 

 

5. Öka kompetens och höja 

engagemang för kultur- och 

naturmiljö. 

• Antal projekt 

• Antal deltagare 

• 8 

• 160 

ERUF  • Antal deltagare 

• Antal projekt 

• 80 

• 4 

 

8. Finansieringsplan 
 

Delåtgärd Fond  % SEK 

Drift Landsbygdsfonden 25 % av de 
sammanlagda 
offentliga 
utgifterna. 

12543226 

Samarbeten Landsbygdsfonden 6,6 3289768 

Regionalfonden 0,8 403808 

Socialfonden 2,0 1002545 

Genomförande av 
strategin 

Landsbygdsfonden 50,4 25289105 

Regionalfonden 7,2 3634267 

Socialfonden 8,0 4010182 

Summa  100 50172901 

 

9. Organisation 

9.1 Administrativ kapacitet och verksamhetskontorets arbete (drift) 

För att på ett effektivt sätt kunna arbeta med verksamheten och för att uppnå de mål 

som är beslutade i strategin krävs tillräcklig kapacitet på verksamhetskontoret.  

Det innebär personal med tillräcklig kompetens, tillräcklig kapacitet vad gäller teknisk 

utrustning, beslutade policydokument inom definierade områden samt ett funktionellt 

kontor vad gäller både placering och utrustning. Rollbesättningen är 

verksamhetsledare, ekonom, administratör, projektadministratör och kommunikatör. 
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Kunskap om förordningen för lokalt ledd utveckling, arbetsrätt, förvaltningsrätt och 

ekonomisk styrning och uppföljning ska finnas.  

Tjänster som kan samordnas med andra områden är främst affärsredovisningen, 

lönehantering med underlag för utbetalningar och skattedeklaration samt 

kommunikatörstjänst. Långtgående diskussioner har förts särskilt med Leader 

MittSkåne och LEADER Sydöstra Skåne, men även samordning med andra områden i 

Skåne kan bli aktuellt. I Skåne finns sedan tidigare programperiod erfarenhet av 

samarbete, framförallt när det gäller gemensamt framtaget informationsmaterial och 

hantering av en gemensam hemsida. Samverkan kring kommunikation och information 

kan fortsatt utvecklas att gälla även 2014-2020. 

Det finns också tankar kring samordning av kompetens som krävs för att 

transnationella utbyten ska bli framgångsrika. Här ställs särskilda krav på 

verksamhetskontoren gällande kunskap om andra länders regelverk och möjligheter till 

utbyte. Sådan gemensam kompetens underlättar utbyte med andra länder och ökar 

möjligheten till lyckade transnationella projekt. 

Genom att årligen upprätta en riskanalys med riskbedömning för en effektiv 

verksamhet, säkerställs och uppmärksammas om verksamhetskontoret har tillräcklig 

kapacitet och hur risker som finns i verksamheten ska hanteras.  

Förutom de rutin-och styrdokument som Jordbruksverket tillhandahåller för 

handläggning och beslut om projektstöd upprättas styr- och policydokument i början 

av programperioden. Dessa är till exempel personalhandbok, delegationsordning, it-

policy, resepolicy, miljöpolicy, jävsregler med fler, vilka beslutas av LAG. 

 

9.2 Partnerskapet och föreningen 

Som beskrivits i avsnitt 3 är LAG Leader Skånes Ess, som bedrivit verksamhet under 

programperioden 2007-2013, initiativtagare till strategins framtagning. LAG har också 

drivit strategiprocessen och fattat slutligen beslut om strategin och det fortsatta 

tillvägagångssättet inför nästa programperiod. 

LAG har haft en sammansättning som speglar området med representation från ideell, 

offentlig och privat sektor. Könsfördelningen har varit jämn och 

ungdomsrepresentanter har funnits.  

Ett tilltänkt nytt partnerskap för perioden 2014-2020 har involverats i strategiprocessen 

genom diskussionsmöten med verksamhetsledaren. Partnerskapet involverades 

ytterligare genom en lunch-till-lunchkonferens där strategin och framtida samarbeten 

diskuterades.  

För att säkerhetsställa rätt kompetens i partnerskapet med tanke på strategins inriktning 

tillfrågades resurspersoner inom innovation, jämställdhet, miljöarbete, företagande och 

sociala frågor att bidra till ett utvidgat perspektiv. Resurspersonerna valdes utifrån de 

organisationer som arbetar med frågorna i leaderområdet. Dessutom togs kontakt med 

andra landsbygds- och utvecklingsaktörer i området. 
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Representanter från Krinova, Winnet Skåne, LRF, Hushållningssällskapet, Hela 

Sverige Ska Leva och Biosfärområdet Vattenriket tillsammans med representanter från 

de organisationer som arbetar med Europeiska struktur och investeringsfonderna (ESI-

fonderna); Länsstyrelsen, Region Skåne samt EU-kontor Skåne Nordost, inbjöds att 

delta i en lunch-lunchkonferens för att slutföra strategin och bygga en grund för 

kommande samarbete. 

 

9.3 LAG – den lokala aktionsgruppen 

LAG utgör styrelsen i föreningen Skånes Ess och består av 15 ordinarie ledamöter och 

15 suppleanter. En valberedning föreslår ledamöter som tillsätts av medlemmarna vid 

årsstämman. LAG ska ha rätt kompetens att, med strategin som utgångspunkt, kunna 

fatta beslut om verksamheten och kunna bedöma projekt. I LAG finns kunskaper om 

insatsområdenas tematiska innehåll och de olika fondernas speciella inriktning. 

LAG: s sammansättning speglar området och bidra till en god helhetssyn. Ledamöter 

och suppleanter är fördelade så att respektive sektor (ideell, privat och offentlig) från 

respektive kommun har en ordinarie och en suppleantplats. För att säkerställa bred 

förankring och spetskompetens har övrigt partnerskap, oberoende geografisk 

tillhörighet, resterande tre ordinarie och tre suppleantplatserna. Med tanke på strategins 

inriktning ska kompetens inom innovation, jämställdhet, miljöarbete, företagande och 

sociala frågor finnas i LAG.  

LAG-gruppen utses även så att hänsyn tas till god representation vad gäller kön (max 

60 % från ett kön), etnicitet (minst en utrikesfödd person) och ålder (minst två personer 

under 28 år, minst en person över 65 år). För bred förankring ska ordförande och vice 

ordförande komma från olika sektorer och olika delar av det geografiska området. 

Därutöver ska vid tillsättning av ledamöter i LAG ett viktigt kriterium vara personlig 

kompetens och ett starkt personligt intresse för lokal utveckling. Ledamöterna måste 

också kunna avsätta tid att delta i LAG-möten och för arbete mellan mötena.  

Huvuduppgiften för LAG är att fatta beslut om vilka projekt som skall beviljas stöd 

samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten. LAG 

kompetensutvecklas kontinuerligt avseende strategi såväl som leaderarbete och 

fondernas inriktning, för att säkerhetsställa förståelse för uppgiften.  

 

LAG ska 

 vara initiativtagare till det lokala utvecklingsarbetet och stimulera till att 

projektansökningar kommer in. 

 bedöma projektansökningar utifrån fastställda kriterier och bevilja 

projektmedel under hela programperioden. 

 se till att Skånes Ess utvecklingsstrategi följs och uppsatta mål uppnås samt att 

årligen revidera strategin. 

 ansvara för paraplyprojekt och projekt som drivs av LAG. 
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 årligen fastställa budgeten för kommande verksamhetsår. 

 ansvara för föreningen Skånes Ess inklusive anställda. 

 vid behov delegera till lokala aktörer, beslutsfattare eller tjänstepersoner. 

 vara ambassadörer för Skånes Ess verksamhet och lokalt ledd utveckling med 

leadermetoden. 

 

Valberedningen 

För att säkerställa rätt kompetens i LAG är valberedningens roll särskilt viktig. 

Valberedningen tar fram förslag på ledamöter som tillsätts vid årsstämman. För att 

kunna föreslå nytänkande personer med rätt kompetens ska valberedningen ha god 

kännedom om de krav strategins inriktning ställer samt på LAG:s arbete. 

Valberedningen inbjuds att delta som åhörare på LAG-möten för att få faktiskt 

förståelse för styrelsens uppdrag.  

Valberedningen följer verksamheten kontinuerligt och två gånger om året förs 

diskussion med verksamhetskontor och styrelse hur arbetet fortlöper. Inför årsstämman 

ser valberedningen över LAG:s kompetens och listar behoven för att sedan hitta rätt 

kompetenser genom områdets nätverk.  

Valberedningen ska representera området väl och ha en jämn könsfördelning. 

Ledamöterna ska också representera olika delar av det geografiska området. 

Valberedningen ska bestå av tillräckligt antal ledamöter för att ha en god förankring 

och god kännedom om området och dess utvecklingspotential. Ett tillräckligt antal är 

5-7 personer. Föreningens stadgar styr dess sammansättning i övrigt. 

 

10. Samverkan mellan fonder och med andra aktörer 

10.1 Samverkan mellan fonder  

I Sverige finns fyra europeiska struktur- och investeringsfonder: europeiska regionala 

utvecklingsfonden (regionalfonden), europeiska socialfonden (socialfonden), 

europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden) och 

europeiska havs- och fiskerifonden (havs- och fiskerifonden). Tillsammans ska de 

bidra till att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla. 

Skånes Ess avser att arbeta med lokalt ledd utveckling i tre av fonderna: 

landsbygdsfonden, regionalfonden och socialfonden. I vårt geografiska område 

kommer LEADER Sydöstra Skåne att arbeta i havs- och fiskerifonden. Därmed 

överlappar leaderområdena varandra, men inte fonderna. 

De olika fonderna samspelar på många olika sätt och kompletterar varandra vid olika 

tillfällen. I alla fonderna eftersträvas att skapa sysselsättning, öka samverkan och bidra 

till kompetensutveckling. Kompetensutveckling är ett sätt att bli konkurrenskraftig och 

finna nya innovativa lösningar. Ytterligare en strävan är att gynna små och medelstora 

företag på landsbygden. Detta är höga prioriteringar inom strategin Europa 2020.  
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Både landsbygdsfonden och regionalfonden riktar sina mål mot att främja 

användningen av förnybar energi och att arbeta för en mer koldioxidsnål ekonomi. 

Landsbygdsfonden strävar också efter att gynna biologisk mångfald och hållbara 

ekosystem.   

Fonderna arbetar mot tio tematiska mål, och projekten som stöds måste 

överensstämma med dem: 

ERUF ESF EJFLU EHFF Mål 

♦  ♦  Forskning, teknisk utveckling och 

innovation 

♦  ♦  Informations- och kommunikationsteknik 

(bland annat bredband) 

♦  ♦ ♦ Konkurrenskraft hos små och medelstora 

företag 

♦  ♦  Övergången till en koldioxidsnål 

ekonomi 

  ♦  Anpassning i samband med 

klimatförändringar 

  ♦ ♦ Skydda miljön samt främja en hållbar 

användning av resurser 

♦    Hållbara transporter 

 

 ♦ ♦ ♦ Hållbar sysselsättning och arbetskraftens 

rörlighet 

 ♦ ♦  Social delaktighet 

 

 ♦ ♦  Utbildning och livslångt lärande 

 

Figur 5. Vilken fond - vilket mål 

 

Skånes Ess fyra insatsområden är Korskopplingar, Social inkludering, Konkurrenskraft 

och Land/vatten (se avsnitt 7.2).  

Korskopplingar bygger på gränsöverskridande möten, nya nätverk och innovationer 

vilket innebär möten mellan olika människor och olika verksamheter vilket stöds av 

såväl socialfonden, regionalfonden som landsbygdsfonden.  

Social inkludering bygger på att skapa mötesplatser där olika människor med olika 

bakgrund och förmågor kan mötas för att skapa något nytt. Till detta insatsområde är 

socialfonden, som särskilt ska stimulera delaktighet för unga kopplad, men också 

landsbygdsfonden och regionalfonden.  

Insatsområdet Konkurrenskraft bygger på samverkansformer i näringslivet för hållbar 

tillväxt. Detta stöds av projekt inom regionalfonden, landsbygdsfonden och 

socialfonden genom kompetensutveckling, samverkan och marknadsföring för att 

bland annat stärka mikro- och småföretag, öka sysselsättningen och bidra till hållbar 

produktutveckling. Projekt inom havs- och fiskerifonden i området stöds i samarbete 

med LEADER Sydöstra Skåne.  

Insatsområdet Land/vatten innebär ett hållbart nyttjande av natur och kulturresurser. 

Inom detta område verkar främst landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden, i 
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samarbete med LEADER Sydöstra Skåne. Målet är att 

gynna biologisk mångfald, minska näringsläckage och förbättra ekosystem samt stödja 

näringsverksamhet.  

Med lokalt ledd utveckling i de olika fonderna är det möjligt att nå olika målgrupper 

med intresse för hållbar utveckling på landsbygden med lokala insatser som är 

signifikativa för leadermetoden. För att uppnå värdefulla synergieffekter som kan 

uppstå genom att arbeta med olika fonder väljer vi att utifrån den sökandes idé utröna 

vilken fond hela eller delar av projektet hör. Detta görs tillsammans med sökande då 

det även ska förtydligas hur idén bidrar till de lokala, regionala och nationella målen 

och svarar mot målen i EU2020.  

Med hänsyn tagen till överlappningen mellan leaderområdena Skånes Ess och 

LEADER Sydöstra Skåne kommer kontinuerlig dialog att föras för att undvika 

dubbelfinansiering i projekt. 

 

10.2 Avstämning med andra aktörer med utvecklingsansvar 

Under programperioden 2007-2013 har Länsstyrelsen i Skåne tagit initiativ till bred 

samverkan med och mellan de skånska leaderområdena genom att bland annat 

sammankalla till gemensamma möten. I början av perioden var frågorna många gånger 

kring administration och handläggningsproblem för att i slutet av perioden mer handla 

om utvecklingsfrågor. Detta samarbete ska fortsätta och utökas till att innefatta flera 

regionala och kommunala aktörer. 

Mellan Skånes Ess, Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne finns överenskommelsen 

att en gång varje kvartal bjuda in de skånska leaderområdena, Länsstyrelsen i Skåne, 

Region Skånesamt andra intressenter inom lokal utveckling för att gå igenom och 

informera varandra om pågående utvecklingsprojekt och inkommande projektidéer på 

en konkret nivå. Länsstyrelsen i Skåne är positiv till att vara sammankallande och 

Skånes Ess tar på sig ansvaret att engagera Skånes leaderområden till deltagande.  

Skåne Nordost är en samarbetsorganisation mellan sex kommuner där Skånes Ess fyra 

kommuner ingår. Kommunernas olika förvaltningar samarbetar kring olika 

utvecklingsfrågor. Skånes Ess är med framförallt i samarbetet mellan kultur- och 

fritidsförvaltningarna, turistansvarigas samarbeten och näringslivsansvarigas 

samarbeten. Kontinuerlig kontakt med kommunernas ansvariga inom respektive 

område främjar hur projektidéer och projekt bidrar till andra utvecklingsstrategiers 

mål.   

 

11.  Kommunikation 
Kommunikation är ett viktigt verktyg för att nå de personer med goda idéer som ska 

driva utvecklingen och bidra till måluppfyllelse i utvecklingsstrategin för Skånes Ess. 

Att genomföra kommunikationsstrategin ingår i verksamhetskontorets uppdrag. 

Skånes Ess kommunikationsstrategi omfattar att sprida leadermetoden och att öka 

kännedom om projektstöd inom lokalt ledd utveckling. Skånes Ess ska bidra till att 

höja kunskap om de värden projekten kan tillföra bygden samt öka förståelsen för 
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landsbygdsutveckling i stort. Det ska vara enkelt att se hur projektstöd kan bidra till 

miljö- och samhällsnytta. Dessutom ska Skånes Ess, genom kommunikation om 

aktiviteter, värden och nyttor som projekten tillför området, också öka stoltheten och 

stärka den identitetsskapande profilen. 

Kommunikationsstrategin för Skånes Ess bygger på flexibilitet och revideras årligen. 

Aktuella trender uppmärksammas och kanaler väljs utifrån var målgruppen finns. 

Fem kommunikationsmål stödjer verksamheten: 

 

Fem kommunikationsmål 

1. Organisationer i området söker projektstöd inom lokalt ledd utveckling genom 

leadermetoden. 

2. Vidareförmedlare och partners sprider information och kunskap om lokalt ledd 

utveckling och Skånes Ess sprids av. 

3. Projektägare förstår och känner trygghet i vad de ska göra. 

4. Målgruppernas kännedom om lokalt ledd utveckling och dess effekter ökar. 

5. Allmänhetens kännedom om projekt och aktiviteter stärker områdets 

identitetsskapande profil. 

 

Målgrupper 

Kommunikationen anpassas efter olika målgrupper. Fyra huvudmålgrupper finns: 

 Personer i organisationer som söker stöd 
Personer i organisation med goda idéer som ska driva utvecklingen och bidra till måluppfyllelse i 

utvecklingsstrategin för Skånes Ess. Omfattar presumtiva, faktiska och tidigare projektägare. 

 Samarbetspartners & vidareförmedlare 
Samarbetspartner är offentliga, privata och ideella aktörer som ingår i ett samarbete kring mobilisering 

och genomförande av lokalt ledd utveckling samt i referensgrupperna. Vidareförmedlare kan vara 

samarbetspartners, men kan även tillhöra andra grupper, och sprider kunskap och information om 

stödmöjligheten. I målgruppen ingår även föreningens medlemmar och LAG 

 

 Allmänheten 
Boende och verksamma i området. För att nå en bredare allmänhet krävs vidareförmedlare såsom 

journalister, beslutsfattare, opinionsbildare/eldsjälar och LAG. 

 

 Beslutsfattare 
Beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. 

 

Boende och verksamma i leaderområdet ska ha möjlighet att ta del av information om 

lokalt ledd utveckling. Eftersom Leader Skånes Ess bedrev verksamhet perioden 2007-

2013 är många redan bekanta med projektstödet och leadermetoden. Det finns dock 

behov av att nå ännu fler, inte minst med tanke på insatsområdet Social inkludering, 

där målsättningen är att nå grupper som tidigare inte nåtts i önskvärd omfattning, 
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exempelvis ungdomar och utrikesfödda personer. En utmaning ligger i att nå utanför 

upparbetade nätverk. 

Målgrupperna kan delas in i undergrupper utifrån sektorstillhörighet, intressen, 

demografi, situation med mera. En målgruppsanalys utifrån strategins fyra 

insatsområden tas fram och uppdateras i samband med uppföljning.  

 

Kommunikationsstrategiska prioriteringar 

Olika insatser i olika faser 
Olika kommunikationssätt används i olika faser av strategins genomförande. 

Programperioden har en början och ett slut med överlappande faser. I början ligger 

kommunikationens tyngdpunkt i att informera om stödmöjligheten och mobilisera 

engagemang. Under genomförande ska tydlig information finnas som stöd för 

projektägare så att projektet genomförs på ett bra sätt. I slutfasen av perioden ligger 

tonvikt vid att kommunicera erfarenheter.  Resultat kommuniceras kontinuerligt. 

Uppföljning sker fortlöpande och kommunikationsaktiviteter, kanaler och budskap 

anpassas efter rådande förutsättningar. Utifrån verksamhetens uppföljning av resultat 

avseende beviljade projekt (antal, insatsområden, geografi), vem som söker samt 

besöksstatistik på webb, genomslag media och eventuella attitydundersökningar 

revideras kommunikationsplanen. Verksamhetskontoret ansvarar för att detta görs och 

presenteras för LAG årligen. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Införande        

Genomförande        

Slutfas        

Utvärdering        
 

Tydliga budskap för begriplighet och engagemang 
Insatsområdena används för att nå målen i strategin. Därför läggs stor tyngd vid att 

kommunicera dessa så att rimliga förväntningar skapas hos de som söker stöd. 

Information ska fungera stöttande i genomförande och underlätta för projektägare att 

lyckas. Därför ska informationen vara rak och tydlig. Detta gäller också då 

upplysningar, vägledning och råd lämnas. 

I utformningen av budskap ska hänsyn tas till att göra budskapet så inkluderande som 

möjligt. Detta innebär att analysera språk och bildval ur ett icke-diskriminerande, 

jämlikt och jämställt perspektiv samt undvika stereotyper. Det innebär också att 

analysera vilka grupper som nås respektive inte nås genom olika kanaler och budskap.  

LAG är viktiga som ambassadörer för metoden och har ett ansvar att sprida kunskap 

och information. Ett material tas fram som stöd för LAG vilket ska bidra till att 

budskapen kommuniceras tydligt. Policy för kommunikation och för närvaro på 

sociala medier tas också fram av samma anledning. 
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Budskap stödsökande 

Gentemot stödsökande kommuniceras möjligheterna med lokalt ledd utveckling 

genom insatsområden och målbild. Vissa insatsområden kan vara mer intressanta för 

vissa delar av målgrupperna och då görs riktade budskap till dessa grupper.  

Exempel budskap stödsökande: Skånes Ess stödjer ditt lokala utvecklingsprojekt. 

Exempel budskap projektägare: Tillsammans utvecklar vi Skånes Ess. 

Verksamhetskontoret stödjer dig i projektprocessen. 

Budskap samarbetspartners 

Fördjupad information om leadermetoden, insatsområdena och inspirerande exempel. 

Resultatspridning och vilka behov som föreligger att nå en viss målgrupp. 

Exempel budskap samarbetspartners: Insatsområdena möjliggör spännande 

utvecklingsprojekt som kan gynna gemensamma intressen. 

Budskap förmedlare 

Information om leadermetoden, insatsområdena och inspirerande exempel på ett väl 

paketerat vis som är lätt att sprida vidare. 

Exempel budskap förmedlare: Skånes Ess stödjer lokala utvecklingsprojekt. 

Insatsområdena möjliggör spännande utvecklingsprojekt. 

Budskap allmänheten 

Grundläggande information och inspiration om leadermetoden.  

Exempel budskap allmänheten: Skånes Ess stödjer lokala utvecklingsprojekt. 

Insatsområdena möjliggör spännande utvecklingsprojekt till nytta för samhället och 

miljön. 

Budskap beslutsfattare 

Fördjupad information om leadermetoden och de samhälls- och miljönyttor som stödet 

ger.  

Exempel budskap beslutsfattare: Skånes Ess stödjer spännande lokala 

utvecklingsprojekt och utgör en viktig part för samhällsutveckling. 

 

Omvärldsbevakning för aktualitet 
Kontinuerlig omvärldsbevakning är nödvändig för att fånga förändringar och trender 

som kan påverka genomförandet. Skånes Ess tar stöd av Landsbygdsnätverket, 

Jordbruksverket, LUS (Lokalt ledd utveckling Sverige), Region Skåne, Länsstyrelsen 

med fler för omvärldsbevakning avseende lokal utveckling. Lokalt sker 

omvärldsbevakning genom samarbete med det lokala partnerskapet och övriga nätverk 

samt genom att följa lokala medier och sociala medier. 

 

Ton och uttryck 
Ton och uttryck varierar beroende av sammanhang och om det är information eller 

inspiration som kommuniceras. Skånes Ess information är rak och tydlig. Skånes Ess 

kännetecknas av att vara transparenta, tillgängliga och positiva. Det innebär att 

relevant information ska vara enkel att hitta och att återkoppling sker snabbt. 

Entusiasm tillvaratas och uppmuntras men Skånes Ess är noga med att skapa realisiska 
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förväntningar med utgångspunkten att lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är 

en möjlighet, inte en rättighet. 

Ton och uttryck hålls så inkluderande som möjligt. Detta innebär att analysera språk 

och bildval ur ett icke-diskriminerande, jämlikt och jämställt perspektiv samt undvika 

stereotyper. 

Leaderområdet framställs som levande och varmt genom bild och layout. Bilderna 

föreställer människor och aktivitet snarare än tomma kulisser. Det är högt prioriterat att 

löpande under perioden skapa aktuellt bildmaterial och tillfråga projekten om de har 

fotografier Skånes Ess kan använda. 

 

Samordnad kommunikation 
Utvecklingsfrågor hanteras och kommuniceras av många nationellt, regionalt och 

lokalt. När gemensamma budskap finns samordnas dessa i möjligaste mån. Nationellt 

och regionalt finns ett stort antal leaderområden som förhåller sig till samma regelverk. 

Parallellt med lokalt ledd utveckling finns flera andra stöd från europeiska struktur- 

och investeringsfonderna som hanteras av bland annat Länsstyrelsen i Skåne och 

Region Skåne.  

Skånes Ess har för avsikt att planera specifika insatser tillsammans med de skånska 

leaderområdena och övriga svenska leaderområden samt nyttja övriga aktörers kanaler. 

Avsikten är också att förmedla övriga aktörers budskap inom Skånes Ess nätverk då de 

är relevanta för målgruppen. 

LEADER Sydöstra Skåne och Skånes Ess kommer att samarbeta kring kommunikation 

som rör europeiska havs- och fiskerifonden. 

 

Grafisk profil 
Skånes Ess använder den grafiska profilen framtagen för lokalt ledd utveckling i 

Sverige. Ett konsekvent användande av grafisk uttryck skapar en tydligare avsändare. 

Under perioden 2007-2014 har en egen logotyp i form av ett ljusblått hjärta använts 

vilket medfört en igenkänning. Därför avser Skånes Ess använda symbolen i den nya 

profilekn för att få kontinuitet mellan perioderna. 

 

Kommunikationsaktiviteter och medieval 
En kommunikationsplan upprättas inför programperiodens start och är ett levande 

dokument som uppdateras frekvent. Planen beskriver kommunikationsmål, kanal, 

budskap, insatsområde, målgrupp, tidsperiod och ansvarig för varje 

kommunikationsaktivitet (Se bilaga 7).  

Skånes Ess utgår från en strategi med olika medieval eftersom en stor räckvidd 

eftersträvas. Den egna hemsidan är huvudkanalen. Nyheter om pågående verksamhet 

publiceras fortlöpande på där och förmedlas direkt till stödmottagare, medfinansiärer, 

partnerskapet och övriga personer som anmält intresse. På hemsidan finns såväl 

nyheter som information tillgänglig för allmänheten samt vägledning för 
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projektägarna. Informationen anpassas beroende av uppstarts-, genomförande-, slut- 

och utvärderingsfas.  

Pressmeddelanden skickas kontinuerligt till lokala dagstidningar och, i de fall det är 

relevant, till facktidningar och veckotidningar. Med fördel publiceras dessa även på 

MyNewsdesk eller liknande plattform för att få större räckvidd.  

Skånes Ess ska finnas i sociala medier. Sociala medier används som ett kompletterande 

kontaktforum och för informationsspridning. Till skillnad från den egna hemsidan 

innebär sociala medier att en dialog möjliggörs. Vilka sociala medier som används 

styrs av vem och hur många i målgruppen som använder dem.  

Tryckt informationsmaterial såsom broschyrer och visitkort tas fram vid uppstart och 

därefter vid behov. Skånes Ess avser att ta fram en kortversion av strategin för att 

underlätta för stödsökande.  

Verksamhetskontoret kommunicerar också genom informationsmöten och tematräffar 

för exempelvis lokala utvecklingsgrupper, föreningar och nätverk. Mötena sprids 

geografiskt över området för att nå allmänheten. Kontoret för dialog med projektägare 

under personliga möten, via e-post och telefon. Verksamhetskontoret tillhandahåller ett 

samlat material, information och tips som underlättar för projektets genomförande.  

Specifika insatser görs vid tillfällen då nya målgrupper behöver nås. Då används de 

kanaler som analyser visar att tilltänkt målgrupp nås bäst genom. 

Profilmaterial tas fram för att ytterligare öka synlighet och därmed kännedom.  

 

Internkommunikation 
Med intern kommunikation menas den kommunikation som sker inom 

verksamhetskontoret samt mellan verksamhetskontoret och LAG.  

En välutvecklad internkommunikation för effektivt arbete och gemensam identitet. 

Relevant och aktuellt material och information ska finnas på en gemensam plattform 

för verksamhetskontor och LAG. Alla anställda ska ha tillgång till den information 

som krävs för sin respektive roll. Med regelbundna avstämningar och den 

gemensamma plattformen skapas förståelse för verksamhetens nuläge. Verksamhetens 

planering stöds genom delade kalendrar.  

Vidare hålles god kontakt med bland annat enheten för lokalt ledd utveckling samt 

utbetalningsenheten på Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, LUS och 

leaderområdena i Region Syd för bästa möjliga samarbete. 
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12. Uppföljning och revidering 
Kapitlet kommer att uppdateras under 2016 för att uppfylla de krav på uppföljning och 

utvärdering som EU-kommissionen har. 

Uppföljning av verksamheten görs årligen av LAG och redovisas i 

förvaltningsberättelsen. Förutom den ekonomiska och personella uppföljningen ingår 

följande: 

 Projektfördelning gentemot mål, såväl strategispecifika som horisontella, samt 

insatsområden 

 Geografisk projektfördelning 

 Målgrupper som erhållit stöd 

Därtill ska LAG en gång om året utvärdera och bedöma: 

 

 Insatsområdenas och indikatorernas funktion och effekt för att nå målen 

 Förändrade omvärldsfaktorer eller förutsättningar 

 Arbetssätt, avseende både verksamhetskontor och LAG, samt handlingsplan 

 Partnerskapets engagemang och deltagande 

 Kommunikation och marknadsföring 

 

 Efter varje sådan uppföljning fattas beslut om eventuellt behov av revidering av 

strategin.  

När halva perioden gått, samt vid periodens avslut, utförs omfattande utvärderingar 

med stöd av extern utvärderare. Då utreds, utöver punkterna ovan, även den lokala 

uppfattningen om leadermetodens ändamålsenlighet för lokalt utvecklingsarbete. I 

möjligaste mån används flera kompletterande metoder för uppföljning och utvärdering. 

Uppföljning och utvärdering anpassas efter krav som ställs på utvärdering av 

Jordbruksverkets landsbygdsanalysenhet. 

Uppföljning av projekt 
LAG utvärderar effekter av åtgärder och kostnadseffektivitet utifrån kontrafaktisk 

analys. Att  nuläge preciseras och beskrivs i projektplaner samt att varje projekt 

redovisar uppnått resultat i slutrapport är en förutsättning för att LAG ska kunna utreda 

ifall effekter uteblivit om åtgärden inte gjorts, samt påvisa kausalitet mellan åtgärd, 

resultat och effekt.  

Projekten utför en självutvärdering utifrån en mall som tagits fram av Skånes Ess. En 

grupp ur LAG ansvarar för utvärdering av projekten samt godkännanden av 

slutrapporter. Tydliga avgränsningar underlättar den reflexiva bedömningen och bidrar 

till att utesluta effekter åtgärden inte kunnat påverka. 
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