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Deltagare Anders Unger, Region Kronoberg  

Eva Berglund; Kristianstad kommun  

Håkan Andersson. Visit Blekinge 

 Leif Wictorén, Region Blekinge 

Lena Axelsson, Karlshamns kommun  

Oddvar Fiskesjö, Region Skåne, ordförande 

 Oscar Wijk, Destination Småland  

Pia Jönsson-Rajgård. Tourism in Skåne  

Sofie Bredahl, Simrishamns kommun 

 Sofie Norrby, Region Skåne 

 Therese Friman, Växjö kommun 

 Lene Hansson, Region Skåne (vid anteckningarna) 

Catarina Rolfsdotter-Jansson, moderator 

Nikki Schmidt, Simply draw it big  

 

 

 

1. Vad vill vi uppnå 2025? 

Vilken utveckling ska vi beskriva? Rollfördelning? Vad betalar samverkansparterna till? Vad 

uppnå med medfinansieringen? 

 

2. Att alla som verkar för Sydostleden (huvudman, ledhuvudmannagrupp, kommuner, 

företagare). 

- får cykelturisten att tänka ”Södra Sverige” 

- utnyttjar platsens värde och utvecklar denna 

- tillitsfullt samverkar med alla från Växjö och Göteborg, dvs. även inkluderat Sydkustleden 

och Kattegattleden 

- arbetar för en god lönsamhet för besöksnäringsföretagen 

- verkar för en innovativ turistdestination med nya lösningar 

- känner sig stolta när man bor och verkar längs leden 

 

3. 2025 – Vad påverkar? 

Moderator Catarina Rolfsdotter: Kunskap gynnar oss. Vår tillgänglighet till information om 

vår hälsa har ökat och vi är mer autonoma kring hur vi tar hand om vår hälsa. Vi vet att vi 

behöver motion. Vi vet att vi ska ta hand om vår psykiska hälsa. Vi tittar på de djupare 



värdena och ökar attraktiviteten till dessa värden. Vi har möjlighet att skräddarsy vår 

upplevelser. Hur förhåller vi oss till detta? 

 

4. När vi pratar Destinationsutveckling. 

Det vi måste var medvetna om är att ni vi pratar om är vad som är vårt arbete, pratar vi om 

vad vi har rådighet över. Men vi kan också prata om hur vi kan inspirera och motivera. Det är 

komplext att vara flera olika aktörer, men om vi sammanfogar pusselbitarna från det egna 

arbetet med det gemensamma tänker vi större. 

 

5. Var innebär destinationen Sydostleden? 

- Sydostledens infrastruktur måste leva sitt liv med allt annat runtomkring. 

- Sydostleden är ett flertal olika destinationer.  

- Målgruppens behov är helt avgörande.  

- Ju lokalare en upplevelse är ju mer vill man uppleva den. 

- Värdskapet är mycket viktigt. 

- Boende köps på Booking m.fl. Upplevelser köper man på plats men man vill hitta det på 

ett enkelt sätt vilket innebär att den digitala lösningen måste finnas där. 

- Vi har ett boende som är helt annorlunda, mer värdskapsbaserat, du kanske kliver in i 

någons hem. 

- Vi behöver ge inspiration till turister som cyklar, de vandrar också, shoppar, tittar på 

fåglar. De känner inte till vad ett område har att erbjuda. De vet inte att man kan cykla 

till Åsnens nationalpark och på vilket sätt ta sig dit.   

- Norra Europas skarpaste cykelled tillsammans med Sydkustleden och Kattegattleden. 

- Näringsidkarna bestämmer själva när verksamheten är ett cykelvänligt företag. 

- Internationell marknadsföring behöver inte gå igenom ledhuvudmannaskapet. 

- Underhåll, kvalitet, standard ska sitta i nacken. Är den hundra kan man satsa ännu 

hårdare.  

- Ledhuvudmannen samordnar övergripande infrastruktur, möten, ser till så att vi är på 

samma spår. Avtal ska innehålla ett tydligt intentionsavtryck, att man vill jobba med 

frågorna.  

- Att vi är digitaliserade. 

- Att elcykel är på frammarsch. Vad innebär det för oss? 

 

6. Hur vill vi utveckla en 27 mil lång led? 

- Leden är en sträckning som ger förutsättningar. Olika platser längs leden utgör 

destinationer, det är detta vi måste utgå ifrån.  

- Respektive näringsidkare samarbetar, både nära och långt bort på leden. 

- Digital karta – Vad är jag intresserad av? Mat, svamp, fiske… ger svar på var jag ska landa 

  

7. Hur ska vi skapa mervärde för Sydostleden, Sydkustleden och Kattegattleden? 

- Mervärdena ska skapas i den ordinarie besöksnäringen i respektive kommun och 

destinationsutvecklingsbolag. 

- Det viktigaste är att man utgår ifrån de lokala förutsättningarna.   

- 8 av 10 vet inte idag att det finns vandringsleder. Det här ska vi ta med oss och använda. 

- Det finns tyvärr de som skyr Sydostleden, som hästgårdar mellan Växjö och Tingsryd. 

Men detta ska vi kunna vända på.  

 

8. Vilka resultat ska vi uppnå långsiktigt? 



- Vilka insatser ska göras? Utgå från målbilden. 

- Effekterna är de klassiska gästnätterna och arbetstillfällena. 

- En semesterupplevelse på den cykelledinfrastruktur som finns och att man får en 

närmare bild, man möter locals. Näringsidkaren ska se till att man tar sig dit. 

Näringsidkaren ska även förmedla andra aktiviteter, t.ex. ridning. Näringsidkaren ska 

också ha en god service, t.ex. en cykelpump. 

 

 

Målbild 
 

Vart vill ledhuvudmannagruppen vara 2025?  

En lätt kommunicerbar målbild. En intern målbild. Något ledhuvudmannagruppen kan applicera 

utifrån verksamheten men också kunna kommunicera ut i verksamheten. 

 

Hållbar led av internationell standard där näringens ambassadörskap för helheten är så viktig, dvs. 

för hela södra Sverige. Att de ser betydelsen av det unika längs leden. 

 

Diskussion kring målbilden: 

 

- Utvecklingsplanen ska ha en målbild för ett visst antal år samt delmål och 

ansvar/rollfördelning.  

- Långsiktigt engagemang. Pia vill att vi ”skruvar hårdare på målbilden. 

- Vad innebär det för respektive kommun? Målbilden utgör en ambitionsnivå vart man vill 

nå. Detta kommer att krävas insatser.  

- Effektlogik, resultat, mål, aktiviteter. Allt samverkansparterna gör måste ge effektivt. 

- 2025: tydligare rollfördelning om vem som gör vad och vad som förväntas. Formulera ett 

gemensamt arbetssätt och metoder som sprids till alla.  

- Viktigt med en gemensamma riktning för att jobba tillsammans. Viktigt med ett 

förtydligande vad som är regionernas roll och kommunernas roll. Ett internt arbete kring 

detta behövs.  

- Viktigt att skapa tillit. Tillit innebär att alla vet att rollerna uppfylls. Tillit bygger på 

tydlighet.  

- Bättre prata internationell attraktivitet istället för internationell standard. Internationell 

attraktivitet innebär att det blir en varierad upplevelse för den internationella besökaren. 

Det är inte asfalt eller grus som är kravet. 

- Var ligger ambitionsnivån? Samverkansparterna ska medverka till att skapa en hållbar 

cykelturismled med internationell attraktivitet.  

- Alla kan inspirera, motivera men alla har inte rådighet över varandras arbete. 

- Oavsett var man är verksam på leden så har man en kunskap om hela leden. T.ex. att 

värdskapet ägs av aktörerna och att de förstår värdet av Sydostleden. Varje företag ska 

känna stolthet över att Sydostleden har erbjudande till besökarna så att dessa kommer.  

- Viktigt att kunna uttrycka att vi har en ambition med Sydostleden när vi går ut och pratar 

med t.ex. näringslivet. 

- Att ansvariga inom destinationsutveckling har ett coachande arbetssätt mot 

besöksnäringen. Hur får ett helhetstänkande? Det ser olika ut i olika kommuner. 

Näringslivskontor har uppdraget i vissa kommuner. Dra nytta av olika kunskaper. 



- Företagarna ska se Sydostleden som en tillgång men även de kommunala 

organisationerna ska kunna se leden som en tillgång. Viktigt att leden ”finns just i vår 

kommun”. 

- Verksamheter kan synkas, t.ex. hästnäring med hästupplevelser. Aktiviteten blir en del av 

reseanledningen.  

- Att reseanledningen även är att vandra i södra Sverige. 

- Upplevelsen är viktigast men inte glömma att besökaren vill ha bekvämlighet. 

- 2025: Man skräddarsyr sitt eget paket. Men man kan se det som ett erbjudande. Själva 

resan skapar en vision, en bild. Man lägger tillval. Katalogen används bara som en 

inspiration. Kunden sätter ihop sin resa själv. Beståndsdelarna måste finnas längs leden. 

- Att ledhuvudmannen ska se till så att alla uppfyller sitt ansvar. Att kommunerna blir 

kravställda. Kommunen ska ansvara för att hela kommunen äger målbilden men att 

ledhuvudmannens ska stödja och hjälpa till så man gör detta.  

 

 

9. Nästa ledhuvudmannagruppsmöte 

- 10 september kl. 12 – 16 på Vattenriket, Kristianstad. Börjar med lunch. 

- Långsiktig utvecklingsplan med budget. 

- Fördelningsnyckeln. Vad ska pengarna gå till och vad får man för pengarna? Detta måste 

vi stå för framför politiken. Ska Region Skåne satsa så krävs medfinansiering enligt 

politikerna.  

- Nytt gemensamt samarbetsavtal fr.o.m. 2019. 

-  

 

SLUT ANTECKNINGAR 
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Verksamhetsinriktning 2018-2020  

med aktivitetsplan och budget 2018 
 
 

 
 
 
 
 
Mars 2018 
Kontaktperson: projektledare Lene Hansson 
E-post: lene.hansson@skane.se 
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Bakgrund  
Sydostleden, som är en 27 mil lång nationell cykelled mellan Växjö och Simrishamn invigdes i juni 
2016 efter åtta års samarbete mellan nio kommuner (Växjö, Tingsryd, Olofström, Karlshamn, 
Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Tomelilla och Simrishamn), tre regioner (Region Kronoberg, 
Region Blekinge och Region Skåne) samt tre destinationsutvecklingsbolag (Destination Småland, 
Visit Blekinge och Tourism in Skåne). Region Skåne blev ledhuvudman i samband med 
invigningen.  
 
Nationell cykelled innebär att leden uppfyller kriterier för turism- och rekreationsleder enligt 
Trafikverkets Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning 
2014:174. Beslutsgrundande kriterier för nationell led är förankring mellan samarbetsparterna, 
trafiksäkerhet, tillgänglighet och tillstånd för bl.a. skyltning. Viktigt att tänka på, men inte 
beslutsgrundade är attraktivitet, kvalitetssäkring samt att vara tillgänglig med kollektivtrafik och 
kommunikation.  
 
Bakgrunden till etablering av Sydostleden var en internationell efterfrågan på 
kvalitetscertifierade cykelleder. NUTEK, nuvarande Tillväxtverket, gjorde därför 2005, 
tillsammans med regionala turismorganisationer, en bedömning av var nationella cykelleder 
skulle kunna skapas. Kattegattleden och Sydostleden lyftes fram. Genomförandet av Sydostleden 
har finansierats av samarbetsparterna och med stöd av EU-medel. Investeringarna beräknas till 
cirka 100 miljoner kronor när cykelleden mellan Kivik och Ravlunda färdigställs (beräknad 
byggstart 2019, investering cirka 30 miljoner).  

 
Långsiktiga effekter (2025)  
Insatserna inom ramarna för arbetet med Sydostleden (regionalt, lokalt och genom 
besöksnäringens insatser) ska leda till följande långsiktiga effekter:  

• En hållbar, tillgänglig, attraktiv och trafiksäker cykelturismdestination med värdskap, 
natur & kulturupplevelser för besökare och lokalbefolkning.  

• En nationell cykelled som skapar möjligheter för besöksnäringen att utvecklas.  

 
Kortsiktiga effekter (2020) 
Insatserna inom ramarna för arbetet med Sydostleden (regionalt, lokalt och genom 
besöksnäringens insatser) ska leda till följande kortsiktiga effekter:  

• Ökad kännedom om leden hos besöksnäring, kommunala verksamheter och 
lokalbefolkning.  

• Ökat antal bokningsbara produkter i globala digitala plattformar.  

• Ökad kunskap hos besöksnäringen om befintliga produkter längs leden.  

• Ökad insikt kring hållbar turism hos besöksnäringen längs leden.  
 

Uppnådda resultat (2018-2020) 
2018  

• Gemensam varumärkesplattform för Kattegattleden, Sydostleden och Sydkustleden 
etablerad.  

• Arbetsgrupper aktiverade inom infrastruktur, destinationsutveckling och 
marknadsföring/PR med tydliga aktivitetsplaner som samverkar 
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2019  

• ”Ta med cykel gratis på tågen”- konceptet implementerat 

• Handlingsplan för brorenovering etablerad 

• Utvald besöksnäring längs leden är aktiverad 

• Lokalbefolkningen samt relevanta organisationer längs leden aktiverad 

• Mätmetoder utarbetade med indikatorer för kvantitativa mål 

• Regionöverskridande samarbete/partnerskap för turismorganisationerna etablerat 

2020 

• Leden uppfyller Trafikverkets kriterier för nationell turismcykelled. 

• Sydostleden är ett i målgruppen välkänt besöksmål/attraktion.  

 

 

Aktiviteter  

2018 

Övergripande - ledhuvudmannaadministration 

Samordning Lene Hansson 

• Utreda fördelningsnyckel för avtal med kommuner och regioner 

• Gemensam workshop med ledhuvudmannagruppen för att etablera långsiktiga (efter 
2020) effekter, mål och strategier 

• Genomföra möten med kommunernas respektive nämnder för information och 
förankring om Sydostleden som nationell cykelled  

• Informationsskyltar med övergripande information om Sydostleden i Karlshamn och i 
Kristianstad 

• Arbeta fram koncept för att Skånetrafiken, Öresundståg AB samt Länstrafiken Kronoberg 
ska erbjuda resenärer att kostnadsfritt ta cykel med på tåg och buss under 
sommarkortperioden.  

• Genomföra cykelkonferens á la Skåneledsträffen med kommuner, regioner och andra 
partners inom Sydostleden och Sydkustleden (samt Kattegattleden om möjligt) 

 

Resurser enligt budget från ledhuvudmannamötet  110 000 
   

 

Marknadsföring egna kanaler 
Samordning Kommunikatör 

• Utveckling av hemsidan  

• Skapa en interaktion med besökare i egna sociala medier 

• Identifiering av ambassadörer/cyklister.  

• Skapa närvaro i lokala medier.  

• Löpande arbete med innehåll i egna kanaler 

• Nyhetsbrev före och efter cykelsäsongen för att informera om aktiviteter och händelser. 

Mottagare: infrastrukturgruppen, destinationsutvecklingsgruppen, besöksnäringsföretag 

samt ledhuvudmannagruppen. 
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• Hantera info-mail (projektledaren). 

• Samordna deltagande vid Svenska Cykelmässan i Stockholm 16 – 18 mars. Planering i 
samarbete med kommunerna (projektledaren) 
 

Resurser enligt budget från ledhuvudmannamötet  213 500 

 

Infrastruktur 

Samordning Lene Hansson 

• Samordna kommunernas besiktningar före och efter cykelsäsongen.  
• Verka för att Trafikverket i deras beställning till entreprenörer lägger in åtgärder för 

besiktning av den del av Sydostleden där Trafikverket är väghållare  
• Bristanalys framtagen avseende broar längs leden. 

• Planera för åtgärder avseende brister i underlaget sträckan Tingsryd södra – Olofström – 
Karlshamn norra  

• Inventering av cykelfållor utmed leden. Arbeta fram förslag till pilotprojekt.  
• Återkoppling åtgärder Kristianstad från inventering 

• Fortsatt arbete med att etablera en lösning till omledningen vid Brösarp 
 

Resurser enligt budget från ledhuvudmannamötet  15 000 

 

 

Destinationsutveckling 
Samordning Jenny Sahlström 

• Ta fram handlingsplan som visar angreppsätt för att 1) mäta antalet cyklister längs leden 
2) Beskriva cykelturistens beteende (HPU-projektet) samt mäta besöksnäringens 
omsättning 

• Genomföra inspiration- och kunskapsträff/träffar med besöksnäringen längs leden  

• Genomföra enkät till besöksnäringen som utvärderar 2017 års verksamhet.  

• Genomföra HPU projektet (Hållbar produktutveckling) fortsätter under 2018 i östra 
Skåne med ett 25-tal företagare (separat projekt men aktiverar längs leden) 

• Tillsammans med regionala turismorganisationerna samordna stödjande insatser till 
kommunerna kring att coacha företagen runt digitalisering, produktutveckling och 
tillgänglighet 

• Löpande genomföra gemensamma möten med regionala och lokala turismorganisationer 
under året.  

Resurser enligt budget från ledhuvudmannamötet  150 000 

 

 

 

 

 

Internationell marknadsföring 

Samordning Helene Östberg  
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• Samordna kommunikationsstrategi som förenar Sydostleden, Sydkustleden och 
Kattegattleden. Skapa ett förhållningssätt mellan ledernas kommunikation och 
varumärke som möjliggör för att respektive led kan marknadsföras gemensamt 
 

• Generell aktivitetsplan för internationell marknadsföring planeras och samordnas i 
samband med att Tourism in Skåne aktivitetsplanerar för prioriterade marknader. 
 

Resurser enligt budget från ledhuvudmannamötet 400 000 (+75 000 arvode till byrå) 

 

 

Resurser som ställs till förfogande 2018  

De resurser som ställs till förfogande för aktiviteter under 2018 är:  
 

• 100 % andel av tjänst för projektledning  

• 30 % andel av tjänst för kommunikation  
 
Och dessutom innehåller budgeten: 

• Ledhuvudmannaadministration 110 000 kr  

• Kommunikation i egna kanaler 281 000 kr   

• Infrastruktur  15 000 kr  

• Destinationsutveckling 150 000 kr 

• Internationell marknadsföring 490 000 kr  
  

 
 
 

 

 

 

 

 
 



Fördelningsnyckel medfinansiering Sydostleden

Kommun

Km led i 

kommunen

% av total 

ledsträcka

Medfinansiering 

baserat på antal 

km/kommun

invånarantal 

1 jan 2018 

(scb)

% av total 

inv.antal

Medfinansiering 

baserat på antal 

inv/kommun

Medfinansiering 

med snitt 

medelvärde

km 50% inv 50%

Medfinansiering 

med snitt, 

viktning

km 70% inv 30%

Medfinansiering 

med snitt, viktning

km 30% inv 70%

Växjö 30,8 11% 56535 91 251 31% 153882 105208 85739 124678

Tingsryd 48,4 18% 88840 12 435 4% 20970 54905 68479 41331

Olofström 5,7 2% 10463 13 468 5% 22712 16587 14137 19037

Karlshamn 35,6 13% 65345 32 229 11% 54350 59847 62046 57648

Sölvesborg 20,6 8% 37812 17 421 6% 29378 33595 35282 31908

Bromölla 12,5 5% 22944 12 699 4% 21415 22180 22485 21874

Kristianstad 63,7 23% 116924 84 211 28% 142010 129467 124450 134484

Tomelilla 18 7% 33040 13 430 5% 22648 27844 29922 25765

Simrishamn 37,1 14% 68098 19 352 7% 32635 50366 57459 43274

Summa 272,4 100% 500 000 296 496 100% 500 000 500 000 500 000 500 000

1 2 3 4 5
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