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Remiss reviderad regional utvecklingsstrategi
Regionstyrelsen beslutade den 10 oktober 2019 om att remittera förslag till
revidering av Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala utvecklingsstrategi
och ni erbjuds möjlighet att lämna synpunkter senast den 15 februari 2020.
Region Skåne har inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar i
Skåne reviderat den regionala utvecklingsstrategin som beslutades av
regionfullmäktige juni 2014. Enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete
SFS 2017:583, 12§, ska den regionala utvecklingsstrategin ses över
åtminstone en gång mellan varje val. Arbetet inleddes under 2018 genom en
utvärdering och olika analyser med syfte att undersöka dess aktualitet och
genomförande. Den 21 mars 2019 beslutade regionstyrelsen att den
regionala utvecklingsstrategin ska revideras utifrån de rekommendationer
som samlats in från utvärderingar, analyser och samtal. Reviderad regional
utvecklingsstrategi planeras för beslut av regionfullmäktige hösten 2020
De huvudsakliga justeringarna som genomförts är följande:
1. Kopplingen och relationen till andra regionala styrdokument har
tydliggjorts. En ny struktur och nomenklatur har utarbetats för den
regionala utvecklingsstrategin. Målbilden har bytt namn till vision
och ställningstaganden har bytt namn till målsättningar. Den
regionala utvecklingsstrategin struktureras i tre nivåer där alla delar
är lika viktiga.
-

Vision och målsättningar – Syftar till att beskriva hur vi vill att Skåne ska
vara år 2030.
Områdesstrategier på regional nivå – Identifierar vad vi ska göra inom ett
område, vad vi prioriterat och sätter effektmål.
Handlingsplaner och program på regional nivå – Konkretiserar
områdesstrategierna och berättar vad vi ska göra, hur vi gör det och vem
som gör det.

2. Förändringar i innehåll där texten genomgående har koncentrerats
och fokuserar mer på vad vi vill ha och vad vi ska göra, rubrikerna
har justerats för att bli tydligare och hållbarhetsperspektivets samt
relationen till Agenda 2030 har stärkts. En ny målsättning har
tillkommit avseende miljö, inom välfärdsmålsättningen har en större
ombearbetning gjorts samt så har målsättningen kring flerkärnig
ortsstruktur breddats avseende livsmiljöer.
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3. Modeller har tagits fram som tydliggör genomförandet av strategin.
Ett nytt uppföljningssystem har utarbetats som innebär att
uppföljningen kommer att ske på tre nivåer. Regionala indikatorer
som tagits fram och Agenda 2030 kommer att integreras i
uppföljningen.
Er återkoppling på revideringen är mycket värdefulla och vi hoppas därför
att ni vill delge oss era synpunkter – så konkret som möjligt. Vi ber er
särskilt om synpunkter på följande områden:
1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker
fram? Är det något som saknas?
2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i
ert eget eller gemensamt utvecklingsarbete i Skåne?
3. Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till
genomförande och handling kring det som lyfts?
I sammanhanget vill vi särskilt uppmana till en diskussion i er egen
organisation kring vad utvecklingsstrategin betyder för er verksamhet. Hur kan
ni bidra till Skånes utveckling?
Remissperioden pågår mellan 15 oktober 2019 – 15 februari 2020. Remissen
är öppen för alla och vi välkomnar ett brett deltagande. Alla inkomna
remissvar behandlas likvärdigt. Under remissperioden bjuder vi in till två
remissmöten i Skåne för dialog om Skånes regionala utvecklingsstrategi; den
18 november kl 830-11 i Malmö och den 19 december i Hässleholm kl 133016. Särskild inbjudan och program skickas ut och publiceras på
www.skane.se/regionalutvecklingsstrategi
Förslaget finns utlagt på www.skane.se/regionalutvecklingsstrategi och era
synpunkter vill vi ha senast den 15 februari 2020 via e-post till
region@skane.se eller via post till Region Skåne, 291 89 Kristianstad. Ange
diarienummer som referens 1800897. Vi ber er att i yttrandets inledning
sammanfatta era synpunkter. Yttrandena kommer att publiceras på Region
Skånes hemsida.
Kontakta oss gärna på skane2030@skane.se, för eventuella frågor eller om
ni har önskemål att vi ska komma ut och informera om Skånes regionala
utvecklingsstrategi i er organisation.
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