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Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår Regionstyrelsen följande:
1. Regionstyrelsen fastställer remissversion för revidering av Det
öppna Skåne 2030 och uppdrar åt regiondirektören att
återkomma med bearbetad version senast juni 2020.
Regionala utvecklingsnämnden beslutar för egen del
1. Regionala utvecklingsnämnden inrättar en parlamentariskt
sammansatt arbetsgrupp med en representant från varje parti i
regionala utvecklingsnämnden, för politisk förankring av den
regionala utvecklingsstrategin som träffas vid maximalt tre
tillfällen efter genomförd remissrunda.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad
anteckning till protokollet.
Vilmer Andersen (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
En revidering av utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 har genomförts
enligt förordning om regionalt tillväxtarbete, vilket har resulterat i föreliggande remissversion. Översynen omfattade uppföljning, utvärdering samt
dialog och resulterade i följande justeringar: förändringar i innehåll, relation
till andra styrdokument samt utveckling av genomförande och uppföljning.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-18
2. Läsanvisning till remissversion
3. Remissversion revidering av Det öppna Skåne 2030 2019-0918 - med layout

Datum

2019-09-26
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4. Regionstyrelsens beslut om revidering 2019-03-21
5. Tidsplan

Vid protokollet
Anna Appelgren
Rätt utdraget intygar
Britt-Marie Wilhelmsson
Sänt till: Regionstyrelsen

Region Skåne
Regionala utvecklingsnämnden

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

RUN 2019-09-26

Ärende 7. Remissversion av regionala utvecklingsstrategin

Socialdemokraterna vill föra följande synpunkter till protokollet.
Vi saknar en tydlig politisk diskussion och förankring kring strategin i sin helhet. Den
regionala utvecklingsstrategin är ett långsiktigt dokument där det är viktigt med samsyn kring
målbilden för Skåne. Tidigare strategier har arbetats fram gemensamt politiskt för att nå
enighet. Det är därför beklagligt att den politiska diskussionen kommer in sent i processen. Vi
förutsätter nu att den politiska förankringen får tillräckligt med tid och utrymme under själva
remissperioden och vi återkommer därför med våra synpunkter på innehållet.

För Socialdemokraterna i regionala utvecklingsnämnden

Yvonne Augustin

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2019-09-26

Ärende 7: Remissversion av regionala utvecklingsstrategin
PROTOKOLLSANTECKNING

Vänsterpartiet anser att den version av regional utvecklingsstrategi (RUS) som tagits fram för remissrunda
innehåller skrivningar som på grund av sitt innehåll borde varit föremål för politisk diskussion innan
remissrunda. Detta påpekande gäller särskilt kapitlet ”Skåne ska ställa om för välfärden” (sid. 32-35). Vi
yrkade därför i första hand på återremiss för fortsatt politisk beredning av hela avsnittet och i andra hand på
att hela stycke två under målsättningar stryks.
Ordförande föreslog att alla partierna bjuds in till en genomgående politisk beredning av RUS efter
remissrundan. Vi accepterade detta förslag i stället för återremiss eftersom partierna också har möjlighet att
komma in med synpunkter under remisstiden.
I stycket om ett nytt samhällskontrakt är det följande vi finner mest problematiskt:
- Målsättningen ”Verka för ett förnyat samhällskontrakt” (sid. 34) pekar på ett skifte inom ansvarsfördelning
mellan stat (i detta fall, region) och invånare. I texten följer att invånarens individuella ansvar för sin hälsa
skall öka för att regionen skall ”klara av att leverera en välfärd av god kvalitet”. Vi menar att en förskjutning i
denna ansvarsfördelning är allvarlig och speglar en politisk skillnad i synen på folkhälsa och vilka lösningar
som betonas – individuella eller kollektiva/samhälleliga. Texten berör både en förskjutning mot individ men
även en förskjutning mot att näringsliv och privata lösningar betonas. Att Region Skåne ska kunna omforma
ett ”samhällskontrakt” är problematiskt inte minst utifrån att regionens uppdrag är fastslaget i lag.
- I diskussion om välfärdstjänster med fokus på hälsa saknar vi de grundläggande styrande faktorerna behov
och jämlikhet (HSL portalparagraf). Det nämns men alldeles för grunt. Samhällets ansvar för den
gemensamma välfärden tonas ner för mycket.
- Det är slutligen problematiskt att ett kapitel som introducerar så mycket nytt och politiskt kontroversiellt inte
har beretts bredare politiskt innan remisshandlingarna presenteras på nämnden.
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För Vänsterpartiet i Region Skåne

Vilmer Andersen

Angelica Svensson

