
Remissvar Region Skånes reviderade utvecklingsstrategi  

 

1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker fram? Är det 

något som saknas?  
 

Den reviderade strategin genomsyras av ett starkt storstadsfokus och att mindre orters och 

landsbygds utmaningar generellt saknas. Det gäller både i ordval och beskrivningar av 
målsättningar. Det saknas även ett genomgående jämställdhetsperspektiv.  

 

Det är viktigt att förtydliga vikten av att skapa goda utbildningsmiljöer för grupper med bristfällig 

eller avbruten utbildning, samt att stärka utbildningssystem så att individer alltid har möjlighet, 

oavsett ålder, att ta del av utbildning. Satsningar på kompetensförsörjning och nyföretagande bör 

förstärkas inom hela Skåne, och inte bara i storstadsregioner, samt att fokus läggs på ungdomar 

och nya medborgare som behöver in på arbetsmarknaden. Strategin bör stärka skrivningar om 

”nyföretagande för alla” främst för branscher som är jobbskapande, samt att regionen lyfter 

frågan om kvinnligt företagande.  Utvecklingsstrategin kopplar väl an till Åstorps 

digitaliseringsstrategi, dock bör regionen tydligare samordna digitaliseringsprocesser, istället som 

idag att varje kommun finner sina egna lösningar. 

Avsnittet om miljö är positivt men att kan förstärkas ytterligare och istället för skrivningar om 

”målkonflikter” bör tydligare ställningstaganden göras. När det kommer till infrastruktur läggs 

mycket fokus på tåg och spårbunden trafik i den reviderade strategin. För att skapa snabbare och 

fler resvägar bör regionen även lägga fokus på att utöka och förbättra bussnätet. Detta skulle 

kunna förbättra invånarnas möjligheter till sysselsättning samt även förbättra regionens 
hållbarhetsarbete. I avsnitten om välfärd och hälsa så står det i den reviderade strategins bilaga 

1 att ”Stora skillnader i hälsa kopplat till utbildningsnivå, sysselsättning, boendemiljö, kön samt 
etnicitet och skillnaderna mellan socioekonomiska grupper i Skåne ökar” men det saknas tydliga 

ställningstagande på hur detta mönster ska brytas.   

 
2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget 

eller gemensamt utvecklingsarbete i Skåne?   

 
Den regionala utvecklingsstrategin kan vara ett viktigt verktyg för mindre kommuner att få stöd 

och riktning i sitt utvecklingsarbete. För att den ska kunna ha denna funktion krävs det att 

strategin speglar kommunens utmaningar och att det finns en tydlighet i genomförandedelen, 

samt att den lätt kan kopplas till kommunernas egna strategier. Här skulle en tydlig koppling till 

Agenda 2030 tydliggöra för både kommuner, företag och andra aktörer vilka mål och delmål 

som prioriteras och hur. Då kan dessa koppla ihop sina egna strategier och enkelt se var och hur 

det finns beröringspunkter. I remissen är den faktiska kopplingen till Agenda 2030 är svag. 

Agendan nämns flera gånger men presenteras bara som en bild utanför den ordinarie kedjan. 

Istället borde varje delområde tydligt kopplas till Agendans delmål, vilket skulle klargöra 

kopplingen. (se bilaga 1) 

För att underlätta för kommunerna föreslås en regional kompetenshub (hemsida) med 

information och hur andra kommuner gjort eller kan göra när de länkar kommunens arbete mot 

regionala strategierna. 

 



3. Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till 

genomförande och handling kring det som lyfts?  

 

 Genomförandedelen är väldigt otydlig. Det är viktigt att förtydliga hur strategin 

förväntas genomföras och vilka som förväntas göra vad. I dokumentet finns en skiss på 

aktörer, plattformar och områden, men saknas ansvarsfördelning och uppdrag inom 

olika aktörer inom regionen.  

 Regionens roll som samordnare i olika frågor skulle kunna vara intressant, exempelvis i 

digitaliseringsfrågor.  

 

  



Bilaga 1 Kommentarer Målsättningar 

 

Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet 

 

Delmål 1  

”En regional struktur ska skapas för lärande och erfarenhetsutbyte om mänskliga rättigheter”. Bör 

förtydligas vad detta innebär. 

Delmål 2 

Otydligt. Flera viktiga begrepp nämns men utvecklas inte. Kulturfrågor återkommer på delmål 6 och 

det kan bli tydligare om det samlas inom samma delmål. 

Delmål 4 

Följande punkter bör utvecklas: 

 Regionens unga, särskilt män, behöver i högre utsträckning motiveras att fullfölja 

grundskolan för behörighet till gymnasiet. En viktig utmaning är därför att verka för att unga 

lyckas med sina studier, tar examen med fullständiga betyg och får goda förutsättningar inför 

framtiden.  

 Skapa goda utbildningsmiljöer för grupper med bristfällig eller avbruten utbildning. 

 Skapa förutsättningar för en stärkt arbetsmarknadskunskap i skolan så att unga kan göra väl 

underbyggda studie- och yrkesval, fria från könsstereotypa normer och värderingar.  

 

  



Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor 

 

Delmål 3 

”Skåne ska skapa ett välutvecklat system för kompetensförsörjning” – otydligt vad detta innebär. 

Satsningar inom hela Skåne, samt att fokus läggs på ungdomar och nya medborgare som behöver in 

på arbetsmarknaden. Identifiera och stärka likvärdiga initiativ inom regionen.  

Delmål 4  

Tydligare fokus på ”nyföretagande för alla” samt att finansieringssystemen ut för nyföretagandet 
speciellt inom besöksnäring/hotell och restaurang utvecklas. Detta är en viktig bransch för utveckling 
då många lägre utbildade som kommer in och får sina uppstartsjobb, men som ses som risk för 
exempelvis banker att finansiera. Viktigt att regionen lyfter frågan om kvinnliga företagandet extra och 
skapar möjligheter för kvinnor.  
 
Delmål 7 
Positivt att målsättningar om att stimulera övergången till en cirkulär ekonomi finns med. 

Upphandling nämns men kan tydliggöras.  

 

  



Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer 

 

Skåne beskrivs som en ”Flerkärnig storstadsregion” på flera ställen i dokumentet och speglas på så 

vis inte stora delar av Skåne som består av på orter och landsbygd. Lantbrukets viktiga roll i Skåne 

saknas helt. 

Delmål 4 

Skrivningen ”minska strukturella hinder som begränsar människors möjligheter att efterfråga 

bostäder till ex amorteringskrav och bolånetak” bör tas bort och istället återgå till den tidigare 

skrivningen ”agera för ett ökat bostadsbyggande med en blandad bebyggelse och olika 

upplåtelseformer”. 

Delmål 5 

Skrivningen ”målkonflikter kan vara oundvikliga när många viljor och intressen enas” bör ersättas 

med ett tydligare ställningstagande eller återgå till den tidigare skrivningen ”Minskad 

klimatpåverkan, klimatanpassning och god resurshushållning är viktiga faktorer för att Skåne ska 

kunna utvecklas hållbart, framförallt vad gäller resande och transporter. Skåne ska ha ett tydligare 

kretsloppstänkande avseende bland annat mat, energi och avfall. För att kunna svara upp till 

framtida krav behöver marktillgången hanteras varsamt och naturresurserna utnyttjas i flera led”.  

 

  



Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar resursanvändning 

 

Inledande text 

Istället för ”Bidra” till regional och nationella mål borde det stå ”uppnå”.  

Delmål 1 

Ersätta meningen med målkonflikter till tydliga ställningstagande för omställning till det 

klimatneutrala och fossilbränslefria samhälle som rubriken nämner.  

Delmål 3 

Ersätt ”hindra dem (föroreningarna) från att nå havet” med ”verka för minskade nivåer av 

föroreningar och utsläpp i våra vattendrag”.   

 

  



Skåne ska ställa om för att klara välfärden 

 

Tydligare ställningstaganden på hur de ökade skillnaderna i ohälsa mellan olika grupper i samhället 

ska stoppas. Detta gäller främst de högsta ohälsotalen hos kvinnor som kommuner i norra Skåne har 

bland de högsta i Sverige. Detsamma gäller den ökade psykiska ohälsan hos unga (som ni nämner i er 

bilaga 1) där det saknas tydliga ställningstaganden i strategin.   

 

 Skåne ska vara globalt attraktivt 

 


