
Ett event, två dagar, 30+ debatter och seminarier - om din framtid!

Kom till  Ystad Summit!

Ett event, två dagar, 30+ debatter och seminarier inom 7 aktuella temaområden

Ystad Summit är en politiskt oberoende och öppen demokratisk mötesplats för samhällsfrågor 
som berör hela sydöstra Skåne. Vårt epicentrum ligger i Ystads fantastiska stadskärna, men 

evenemangen kan ske i hela sydöstra Skåne. Alla offentliga evenemang under Ystad Summit är 
tillgängliga och kostnadsfria för besökare. Vi hoppas att du vill vara med.

Fakta om Ystad Summit

Ystad Summit är en politiskt 
oberoende och öppen demokra-
tisk mötesplats för samhällsfrågor 
som berör södra Sverige, och i 
synnerhet sydöstra Skåne.

Vårt epicentrum ligger i Ystads 
fantastiska stadskärna, men 
evenemangen kan ske i hela 
sydöstra Skåne. Ystad Summit 
genomförs i maj varje år.

www.ystadsummit.se
info@ystadsummit.se

I årets program kommer vi att fokusera 
på sju prioriterade temaområden som är 
viktiga för sydöstra Skåne. Det blir två 
intensiva dagar. Några av Sveriges och 
regionens viktigaste beslutsfattare  
kommer att vara på plats och delta i över 
30 debatter och seminarier.

Ystad Summit handlar om dig och din 
framtid. Som besökare kan du vara med 
och lyssna, få inblick och påverka vad 
som händer i vår del av Sverige.

  Kolla programmet, och kom i tid!

På vår hemsida finns en uppdaterad 
version av årets offentliga program. Varje 
aktivitet kommer att ha plats för besökare, 
men det är först på plats som gäller. Det 
är kostnadsfritt att besöka Ystad Summit.
Håll koll på programmet, det kommer att 
uppdateras kontinuerligt i takt med att fler 
evenemang tillkommer. Läs mer här:

https://ystadsummit.se/program2022/

  Temaområden 2022

Hållbar tillväxt Landsbygdens livskraft 
är beroende av små- och medelstora 
företag. Hur ser vi till att Skånes tillväxt bli 
hållbar på riktigt, både i vardagen och i 
näringslivet. 

Turism Turismen ökar för varje år, en ny 
basnäring växer fram. Hur kan vi garante-
ra en enastående upplevelse för besöka-
ren, och samtidigt värna både natur- och 
kulturresurser och livskvalitén för lokalbe-
folkningen? 

Energi Vi står inför ett paradigmskifte 
inom svensk energi. Fossila energikällor 
måste på kort tid fasas ut och ersättas 
med nya hållbara energilösningar. Hur 
tryggar vi energiförsörjningen för vår del 
av Sverige?

Kompetensförsörjning och utbildning 
Brist på arbetskraft med rätt kompetens 
hämmar landsbygdsföretagens möjlighe-
ter till utveckling och tillväxt. Hur kan of-
fentliga aktörer, utbildningsanordnare och 
arbetsgivare samverka för att lösa kompe-
tensförsörjningen nu och i framtiden?

Livsmedelsförsörjning En trygg och håll-
bar inhemsk livsmedelsförsörjning, från 
både land och hav, är en överlevnadsfrå-
ga – inte bara för landsbygden. Hur tar vi 
tillbaka makten över maten och säkrar en 
robust livsmedelsförsörjning i både lokalt 
och nationellt perspektiv?

Infrastruktur Ett samhälle behöver en 
relevant, effektiv och hållbar infrastruktur 
för att fungera. Vad behöver vår region för 
att överleva, och fortsätta utvecklas.

Totalförsvarets utveckling Ett starkt 
totalförsvar omfattar alla de resurser, 
både militära och civila, som ska trygga 
vår säkerhet när krisen kommer. Hur ser 
möjligheterna och utmaningarna ut för att 
snabbt kunna ställa om till en effektiv och 
funktionell beredskap i vår region?

Varmt välkommen, du är en viktig del av 
Ystad Summit!
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Ystad Summit handlar  
om din framtid!

Lyssna, delta och engagera dig...


