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Regionala utvecklingsnämnden

Remissversion av regionala utvecklingsstrategin
Ordförandens förslag

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.
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 2019-09-18 –
med layout
4. Regionstyrelsens beslut om revidering 2019-03-21
5. Tidsplan
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Region Skåne är enligt lag (2010:630) regionalt utvecklingsansvarig det
innebär att en strategi för länets utveckling ska utarbetas och fastställas.
Vidare ansvarar Region Skåne för att samordna insatser för genomförande,
följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultatet av det
regionala utvecklingsarbetet.
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Enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete SFS2017:583 ska den
regionala utvecklingsstrategin uppdateras löpande, åtminstone en gång
mellan varje val till landstings- och kommunfullmäktige. Den 26 april 2018
beslutade Regionstyrelsen om en process för att se över strategin. Syftet var
att undersöka behov av revidering för att öka strategins aktualitet och
genomslagskraft. Ett annat syfte var att förstärka och fördjupa
genomförandet.
2018 genomfördes översynen vilket omfattade en utvärdering,
uppföljningar, analyser av strategin samt en uppdaterad nulägesbild för
Skåne. Region Skåne har träffat skånska utvecklingsaktörer för att diskutera
resultatet, integrera deras perspektiv och för att samtala om det finns behov
av en revidering.
Det samlade resultatet av översynen visade att det finns ett fortsatt stöd för
strategins innehåll och dess målbild. Ett antal revideringsbehov
identifierades och Regionstyrelsen beslutade om process för revidering 21
mars 2019.
Revideringen genomfördes under våren 2019 och följande justeringar
genomfördes:
1. Förändringar i innehåll
Målbilden har bytt namn till vision och ställningstaganden har bytt namn till
målsättningar. Genomgående har texten koncentrerats och fokuserar på vad
vi vill ha och vad vi ska göra, rubrikerna har justerats för att bli tydligare
och hållbarhetsperspektivet samt relationen till Agenda 2030 har stärkts.
En omarbetning har skett av Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga
ortsstruktur. Målsättningen har blivit bredare och fokuserar på att skapa en
mångfald av goda livsmiljöer. Syftet är att skapa en god plattform att ta
avstamp i arbetet med att ta fram Regionplanen.
En större omarbetning har skett utav det tidigare ställningstagandet Skåne
ska utveckla morgondagens välfärdstjänster. Målsättningen heter nu Skåne
ställer om för att klara välfärden och inriktas på tre viktiga aspekter som
behöver ske för att säkra välfärden.
En ny målsättning har tillkommit Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar
resursanvändning. Syftet är att balansera upp det ekologiska perspektivet
som tidigare var bristfälligt.
2. Relation till andra styrdokument
Kopplingen och relationen till andra regionala styrdokument har
tydliggjorts. En ny struktur och nomenklatur har utarbetats för den regionala
utvecklingsstrategin. Den regionala utvecklingsstrategin struktureras i tre
nivåer där alla delar är lika viktiga.
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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.

Utöver ovanstående finns en mängd andra styrdokument på lokal, regional,
nationell och internationell nivå som har stor betydelse för det regionala
utvecklingsarbetet.
Det öppna Skåne 2030 innehåller vision och målsättningar, medan
områdesstrategier och handlingsplaner kommer att finnas på
utveckling.skane.se.
3. Genomförande och uppföljning
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 för
Agenda 2030 kommer att integreras i uppföljningen
Den reviderade strategin återfinns i sin helhet som bilaga.
Revidering av Det öppna Skåne 2030 planeras att skickas ut på remiss under
perioden 15 oktober 2019 – 30 januari 2020. Eventuella justeringar
genomförs under våren 2020, reviderad version lämnas till den Regionala
utvecklingsnämnden senast maj 2020 och till Regionstyrelsen senast juni
2020.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Finansiering sker inom befintliga budget för den regionala
utvecklingsstrategin.
Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist bedöms inte nödvändig.
Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan bedöms inte nödvändig.
Uppföljning

Reviderad version lämnas till den Regionala utvecklingsnämnden senast
maj 2020 och till Regionstyrelsen senast juni 2020.
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