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Yttrande över regional utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030 
 
Ärendet 
Region Skåne har, inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar i Skåne, revi-
derat den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. I den reviderade versionen 
har kopplingen till andra styrdokument tydliggjorts. En ny struktur har utarbetats utifrån 
tre nivåer: vision och målsättningar, områdesstrategier på regional nivå samt handlings-
planer och program på regional nivå. Därutöver har vissa förändringar genomförts i texten, 
som även har koncentrerats. Modeller för genomförande har tagits fram och ett uppfölj-
ningssystem har utarbetats. Den reviderade regionala utvecklingsstrategin är sänd på re-
miss till berörda parter.  
 
Region Skåne önskar framförallt 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 ge-
mensamt 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? 
 
Yttrandet är strukturerat kring dessa frågeställningar. 
 
Yttrande 
Det är positivt att Region Skåne har en regional utvecklingsstrategi med fokus på hållbarhet 
och Agenda 2030. De genomförda förändringarna har bidragit till en förbättrad struktur. 
Familjen Helsingborg har dock ett par övergripande synpunkter: 
 

 Det finns många målsättningar i strategin och många mål kan försvåra en kraftsam-
ling och ett gemensamt fokus. Vissa mål i utvecklingsstrategin kan också läsas som 
strategier, till exempel ”verka för” eller ”skapa förutsättningar för”. 

 Den regionala utvecklingsstrategin har en hög ambitionsnivå, utifrån breda pensel-
drag. Den behöver konkretiseras i handlingsplaner och i insatser tillsammans med 
relevanta aktörer. Det ska vara enkelt att förstå hur strategin kan omsättas till hand-
ling. 
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 Motstående intressen, målkonflikter och komplexiteter bör lyftas fram, liksom sam-
band och olika principiella lösningar. Region Skåne behöver beskriva hur intresse-
konflikter ska hanteras och våga ta ställning i viktiga frågor. 

 
Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker fram?  
Är det något som saknas? 
 
Skånes regionala utvecklingsstrategi  
Modellen av flernivåstyrning bör kompletteras med delregionala strukturplaner, utveckl-
ingsplaner och motsvarande. 
 
Det är viktigt att den regionala utvecklingsstrategin samspelar med den regionplan som 
håller på att tas fram. Illustrationen över den regionala utvecklingsstrategins struktur och 
texten bör kompletteras med kopplingen till regionplan och Strukturbild för Skåne.   
 
Skåne ska vara en stark tillväxtmotor  
Formuleringen att Skåne ska vara en stark tillväxtmotor riskerar att blandas ihop med de 
tidigare utpekade tillväxtmotorerna i Skåne: Malmö, Lund, Helsingborg samt Kristian-
stad/Hässleholm.  
 
Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer  
Kapitlet har fått en ny rubrik för att bredda upp och fokusera på en mångfald av livsmiljöer, 
medan begreppet flerkärnighet får mindre tyngd. Det medför att dokumentet inte är lika 
spetsigt som tidigare. Det finns komplexiteter som skulle behöva lyftas fram, för att tydlig-
göra riktningen inför framtiden. Ett exempel är ambitionen med hållbara trafikslag i hela 
Skåne kontra med vilken nivå av kollektivtrafik som kan erbjudas på stråk som inte är 
starka, vilket har koppling till ekonomiska resurser.  
 
Båstads kommun menar att olika strategier kan behövas för att åstadkomma en hållbar 
arbetspendling jämfört med vilka strategier som kan behövas för ett mer hållbart fritidsre-
sande. I detta sammanhang behöver mellanregionalt resande samt resor över landsgränsen 
beaktas, men även att resandet inom Skåne kan ha stora säsongsvariationer.  
 
I kapitlet tas de regionala kärnorna upp, men de är inte namngivna. Frågan om vilka orter 
som ska utgöra regionala kärnor, och vad det ska innebära, behöver hanteras med syfte att 
uppnå regional balans. Vi behöver arbeta för att bli en sammanhängande region, mellan 
olika delar av Skåne, mellan olika typer av orter och mellan stad och land. I Familjen 
Helsingborgs vision 2035 använder vi begreppet stadsbygd som samlande begrepp.  
 
Båstads kommun ser gärna att Region Skåne beskriver hur landsbygden ska lyftas som en 
självständig central drivkraft och vilka prioriteringar detta innebär. Det saknas även ställ-
ningstaganden kring hur utvecklingstrenden med minskande andel jordbruksmark ska 
hanteras. 
 
Av kapitlet framgår att det finns komplexiteter även gällande den fysiska planeringen, sam-
tidigt som vikten av att alla aktörer ska se sig som en del av helheten i regionen. Hur mål-
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konflikter ska hanteras i arbetet med ett helhetsperspektiv är en viktig fråga att ta med till 
regionplanearbetet.   
 
Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar resursanvändning 
Båstads kommun anser att mål och strategier för att uppnå en hållbar resursanvändning 
bör inkludera ställningstagande rörande jordbruksmarken. Strategin skulle tjäna på att bli 
mer tydlig avseende Region Skånes syn på innebörden av hållbar markanvändning, i syn-
nerhet hur de areella näringarna ska hanteras gentemot exploateringsintressen. Denna 
fråga bör följas upp i regionplanearbetet. 
Båstads kommun anser att kapitlet om frisk miljö och hållbar resursanvändning kunde för-
tydligas med att en välutbyggd, tillgänglig kollektivtrafik för landsbygdskommuner är en 
förutsättning för att kunna nå det regionala målet. 
 
Skåne ska vara globalt attraktivt  
Skåne utgör ett viktigt besöksmål i Sverige och även internationellt. Utvecklingen av be-
söksnäringen bör därför ges större tyngd i den regionala utvecklingsstrategin.   
 
Nya Öresundsförbindelser spelar en viktig roll för Skånes fortsatta utveckling och det är bra 
att det lyfts fram i strategin. Det är även positivt att de skånska flygplatserna lyfts fram. Vik-
ten med möjligheten att kunna resa kollektivt till flygplatserna i Skåne bör nämnas.  
 
Skåne ska ställa om för att klara välfärden  
I detta kapitel lyfts digitalisering av välfärden. Digitalisering medför dock större möjlighet-
er än så, t ex utveckling av smarta kommuner och städer. Digitalisering kan därför lyftas 
upp på en högre nivå. 
 
Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget eller gemensamt 
utvecklingsarbete i Skåne? 
 
Den regionala utvecklingsstrategin utgör grunden för utvecklingsarbetet i Skåne och kon-
kretiserad i insatser och planer kan den utgöra ett större stöd och vara mer användbar. En 
ambition bör vara att målsättningarna uppnås över hela Skåne, till exempel i Familjen 
Helsingborg, inte bara sammantaget för regionen. 
 
Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförande och handling 
kring det som lyfts? 
 
Genomförande  
Kapitlet om genomförande kan förtydligas. När de tidigare målformuleringarna är bort-
tagna är det inte längre lika klart vad som ska uppnås fram till 2030 eller vem som ansvarar 
för genomförandet. Den regionala utvecklingsstrategin behöver också prioritera vilka ut-
maningar vi gemensamt ska arbeta med och kompletteras med planer och insatser som 
bidrar till genomförandet. I vissa utvecklingsprocesser kan det finnas behov av att Region 
Skåne är samordnare och stöd i genomförandet.  
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Uppföljning  
För att den regionala utvecklingsstrategin ska hållas aktuell behövs en kontinuerlig dialog 
mellan Region Skåne, kommunerna och delregionerna, i vårt fall Familjen Helsingborg. Dia-
logen kan exempelvis handla om uppföljning av strategin och praktiskt stöd för att uppnå 
målen. Det kan också finnas anledning att ha motsvarande dialog på andra arenor, exem-
pelvis kommuner med liknande förutsättningar alternativt utmaningar.  
 
Det vore också intressant att ta del av en uppföljning av målen i nuvarande regionala ut-
vecklingsstrategin, hur långt vi har kommit och en sammanfattad analys av varför i detta 
kapitel. 


