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Revideringar som genomförts i Det öppna
Skåne 2030
Sammanfattning av revideringar som helhet


Texterna har genomgående aktualiserats och skrivits om för att tydligare
fokusera på vad vi vill ha och vad vi ska göra. Vissa rubrikerna har justerats
för att bli tydligare och hållbarhetsperspektivet samt relationen till
Agenda 2030 har stärkts. Texten i strategin har därmed förkortats med en
tredje del.



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.



Rubriken Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur har ändrats till
Stärka mångfalden av goda livsmiljöer. Syftet är att skapa en god
plattform för arbetet med regionplanen.
Det finns en ny målsättning som fokuserar på att upprätthålla ett friskt
och hållbart ekosystem, Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar
resursanvändning. Delar har funnits med tidigare och vidareutvecklats
här. Syftet är att balansera upp det ekologiska perspektivet som tidigare
varit bristfälligt.
Rubriken Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster har ändrats
till Skåne ska ställa om för att klara välfärden. Avsnittet har omarbetats
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helt och fokuserar på tre viktiga aspekter som alla aktörer behöver arbeta
med för att Skåne ska klara välfärden.



Målrutorna har tagits bort i texten. I strategin finns visionsmål och i
områdesstrategierna kommer det att finnas effektmål.
Modeller har tagits fram som tydliggör genomförandet av strategin. Ett
nytt uppföljningssystem har utarbetats för att tydligare visa på hur vi
lyckas med genomförandet. Det innebär att uppföljningen kommer att ske
på tre nivåer. Regionala indikatorer som tagits fram och Agenda 2030
kommer att integreras i uppföljningen.

Beskrivning av revideringar med sidhänvisningar
Om Skånes regionala utvecklingsstrategi (sid 6-7) - justerad
Sammanslagning har skett av Skånes regionala utvecklingsstrategi och
Samhandling för utveckling.
Avsnittet är omskrivet för att tydliggöra syftet med utvecklingsstrategin, vilka
utvecklingsaktörerna är samt hur genomförandet organiseras. Här beskrivs även
kopplingen till Agenda 2030.
En bild har lagts till som identifierar utvecklingsaktörerna
En bild har lagts till över flernivåstyrning
En modell har lagts till som beskriver de olika delarna i den regionala
utvecklingsstrategin och tydliggör relationen till andra regionala styrdokument.
Bilden över samhandling har tagits bort.

Visionen (sid 8-9) - justerad
Målbilden har bytt namn till vision
Visionen handlar om hur vi vill att Skåne ska vara 2030
Visionen har koncentrerats. Essensen är densamma i visionen som tidigare
version.
Kopplingen är starkare till målsättningarna då inledningen till dessa finns med i
visionen
Livskvalitet, trygghet och hållbarhet har förstärkts i texten.

Skåne ska erbjuda livskvalitet och framtidstro (sid 11-15)
Inledningen har förkortats och fokuserar på vad vi ska sträva efter.
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En ruta har lagts till med utvecklingstrender som identifierats inom området.
Rubrikerna beskriver vad vi behöver göra för att uppnå målsättningen:
o Säkerställa alla människors lika rättigheter - ny rubrik och
aktualiserat
o Stärka individens egen kraft och frihet - aktualiserat
o Arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa - aktualiserat
Vissa delar har flyttats från Skåne ska utveckla morgondagens
välfärdstjänster till denna text, exempelvis hälsans
bestämningsfaktorer.
o Stärka möjligheten till livslångt lärande - aktualiserat
o Skapa en attraktiv närmiljö med tillgänglig rekreation – ny rubrik
och aktualiserat
o Nyttja kulturen som drivkraft för utveckling - aktualiserat
Avsnitten Stärka entreprenörskap och den egna innovationskraften har tagits bort,
innehållet har till viss del integreras i inledningen, i Stärka individens egen kraft
och frihet samt Stärka förutsättningarna för att starta och driva företag.
Avsnittet Säkerställa att platsen Skåne mår bra har integrerats i Skåne ska ha en
frisk miljö och en hållbar resursanvändning.

Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor (sid 17-21)
Inledningen har förkortats och fokuserar på vad vi ska sträva efter.
En ruta har lagts till med utvecklingstrender som identifierats inom området.
Rubrikerna beskriver vad vi behöver göra för att uppnå målsättningen:
o Öka den innovativa förmågan - aktualiserat
o Bygga en stark kunskapsregion - ny rubrik och aktualiserat
o Verka för en effektiv regional kompetensförsörjning - ny rubrik och
aktualiserat
o Stärka förutsättningarna för att starta och driva företag aktualiserat
o Attrahera fler investeringar och finansieringsmöjligheter i regionen
- ny rubrik och aktualiserat
o Utveckla potentialen kring ESS och MAX VI - ny rubrik och
aktualiserat
o Stimulera övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi – nytt
avsnitt
Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer (sid 23-26) – ny rubrik och
omarbetat
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Avsnittet hette tidigare Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur.
Avsnittet är bredare och fokuserar på att skapa en mångfald av goda livsmiljöer.
Syftet är att skapa en god plattform för arbetet med regionplanen.
Inledningen har förkortats och fokuserar på vad vi ska sträva efter.
En ruta har lagts till med utvecklingstrender som identifierats inom området.
Rubrikerna beskriver vad vi behöver göra för att uppnå målsättningen:
o Dra nytta av Skånes flerkärniga ortsstruktur – ny rubrik och
aktualiserat
o Stärka tillgängligheten och binda samma Skåne – aktualiserat
o Skapa attraktiva platser med människan i centrum – nytt avsnitt
o Samverka för en utvecklad bostadsmarknad – nytt avsnitt
o Planera i samverkan för en hållbar mark- och vattenanvändning –
ny rubrik och aktualiserat
Avsnitten Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor, Utveckla
möjligheten att bo och verka i hela Skåne samt Stärka stad och landsbygd utifrån
sina respektive behov och utveckla samspelet mellan dem har integrerats i Dra
nytta av Skånes flerkärniga ortsstruktur och Stärka tillgängligheten och binda
samman Skåne.
Utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt samt Stärka det regionala samarbetet
har integrerats i Planera i samverkan för en hållbar mark- och vattenanvändning.

Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar resursanvändning (sid 29-31) – helt
nytt
Ny målsättning som fokuserar på att upprätthålla ett friskt och hållbart
ekosystem. Delar har funnits med tidigare och vidareutvecklats här. Syftet är att
balansera upp det ekologiska perspektivet som tidigare varit bristfälligt. Även
externa aktörer har uttryckt önskemål om att stärka detta perspektiv. Slutsatsen
av analysen RUS-Agenda 2030 visar att det ekologiska perspektivet är
underrepresenterat.
Rubrikerna beskriver vad vi behöver göra för att uppnå målsättningen:
o Verka för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne – nytt
avsnitt
o Skapa förutsättningar för välfungerande ekosystem på land – nytt
avsnitt
o Kraftsamla för friska ekosystem i hav, sjöar och vattendrag samt en
hållbar vattenförsörjning– nytt avsnitt
o Verka för frisk luft och giftfri miljö– nytt avsnitt
Skåne ska ställa om för att klara välfärden (sid 33-35) – ny rubrik och helt
omarbetat
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Rubriken har ändrats från Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster till
Skåne ska ställa om för att klara välfärden. Avsnittet har omarbetats helt och
fokuserar på tre viktiga aspekter som alla aktörer behöver arbeta med för att
Skåne ska klara välfärden.
Inledningen har förkortats och fokuserar på vad vi ska sträva efter.
En ruta har lagts till med utvecklingstrender som identifierats inom området.
Rubrikerna beskriver vad vi behöver göra för att uppnå målsättningen:
o Stärka välfärdens förmåga och leverans – nytt avsnitt
o Verka för ett förnyat samhällskontrakt – nytt avsnitt
o Stärka digitaliseringen av välfärden – nytt avsnitt
Stycket kring hälsans bestämningsfaktorer har flyttats till Skåne ska erbjuda
livskvalitet och framtidstro. Avsnittet om skolan har delvis integrerats den nya
texten men även i Stärk möjlighet till livslångt lärande och Bygga en stark
kunskapsregion.

Skåne ska vara globalt attraktivt (sid 37-40)
Inledningen har förkortats och fokuserar på vad vi ska sträva efter.
En ruta har lagts till med utvecklingstrender som identifierats inom området.
Rubrikerna beskriver vad vi behöver göra för att uppnå målsättningen:
o Marknadsföra Skånes kvaliteter för talanger, företag och besökare
– ny rubrik
o Ta tillvara potentialen hos Skånes internationella befolkning och
profil - aktualiserat
o Stärka den internationella tillgängligheten - aktualiserat
o Vidareutveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden aktualiserat
o Samverka strategiskt på nationella och internationella arenor aktualiserat
Avsnittet Göra Skåne till ett internationellt föredöme har delvis integrerats i
Marknadsföra Skånes kvaliteter för talanger, företag och besökare.

Genomförande – så går vi från vad till hur (sid 42-43)
Avsnittet har omarbetats och modeller har tagits fram som tydliggör
genomförandet av strategin.
Genomförandeplan kommer att utarbetas när strategin har godkänts.
Uppföljning – hur vet vi om vi går i rätt riktning? (sid 44-45)
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Avsnittet är nytt och beskriver hur vi ska följa upp arbetet med den regionala
utvecklingsstrategin.
Ett nytt uppföljningssystem har utarbetats för att tydligare visa på hur vi lyckas
med genomförandet. Det innebär att uppföljningen kommer att ske på tre nivåer.
Regionala indikatorer som tagits fram och Agenda 2030 kommer att integreras i
uppföljningen.
Arbetet med att ta fram Skånes regionala utvecklingsstrategi (sid 46-47)
Avsnittet har förkortats och nya delar har lagts till som beskriver revideringen
under 2019. Här beskrivs också kortfattat den analys som genomfördes gällande
relationen mellan Agenda 2030 och RUS.

Nulägesanalys 2019 – Skåne här och nu (sid 48-53)
Nulägesanalysen ”Skåne här och nu” har uppdaterats och ligger nu istället med
som bilaga för att lätt kunna uppdateras efter hand.
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