Bilaga, yttrande över remissförslag till
regional utvecklingsstrategi
Region Skåne har bett om ett yttrande som besvarar tre frågor.
Frågorna är:
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 gemensamt 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?
Sammanfattningsvis ställer sig Eslövs kommun positiva till Det öppna
Skåne 2030 och anser att det är en välskriven och välbehövlig strategi
för regionens och Eslöv kommuns utveckling. Att Region Skåne har
valt att hålla fast vid visionen om Det öppna Skåne ser Eslövs
kommun som värdefullt, liksom att Agenda 2030 genomsyrar
dokumentet.
1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt
saker fram? Är det något som saknas?
Eslövs kommun ser att det är positivt att det har tillkommit ett kapitel
som tydligt lyfter vikten av miljö och klimat. Eftersom det är en
angelägen fråga för kommunen och som behöver arbetas med på
nationell, regional och lokal nivå. Eslövs kommun ser också positivt
på att frågor som rör folkhälsa och mänskliga rättigheter betonas i
dokumentet. Att rekreation lyfts fram som en hälsoaspekt och som en
viktig del i människors vardag är angeläget. Dock bör problematik
kopplad till psykisk ohälsa få större utrymme och kopplas till Skånes
utveckling. Även jämställdhetsaspekter skulle kunna lyftas i den
regionala utvecklingsstrategin. Likaså bör det läggas större vikt på
resonemang kring barnrättsfrågorna i och med den nya barnrättslagen
som trädde i kraft vid årsskiftet 2020.
I avsnittet Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor beskrivs
vikten av att verka för en regional kompetensförsörjning. Eslövs
kommun vill i sammanhanget betona att det inte enbart är
spetskompetens i regionen som är viktigt att satsa på utan även
betydelsen av att få upp intresset för yrkesförberedande utbildningar
samt de karriärmöjligheter som dessa leder till.
Eslövs kommun värdesätter att landsbygden lyfts fram och att den ses
som en självständig och central drivkraft. Dock efterfrågas ett

fördjupat resonemang kring vad en satsning på landsbygden innebär,
exempelvis gällande kollektivtrafiksfrågor och tillgänglighet.
2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett
stöd i ert eget eller gemensamt utvecklingsarbete i Skåne?
Den regionala utvecklingsstrategin sätter en gemensam riktning för
aktörerna i Skåne vilket kan underlätta i kommunens strategiska
arbete. Samtidigt lyfts inga intressekonflikter och inte heller någon
prioriteringsordning med tidsramar finns. Det finns flertalet
intressekonflikter som hade varit intressanta att resonera kring. Till
exempel mellan skånska kommuner och mellan verksamhetsmark och
bostadsbyggande för att nämna några. För att kunna utgöra ett bättre
stöd för både gemensamt och kommunalt utvecklingsarbete skulle
Eslövs kommun vilja se ett resonemang kring både intressekonflikter
och en prioritering så att den gemensamma riktningen blir ännu
tydligare för samtliga intressenter i Region Skåne.
3. Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till
genomförande och handling kring det som lyfts?
Den regionala utvecklingsstrategin är övergripande och täcker in
många ämnesområden, vilket är positivt då denna typ av
utvecklingsarbete behöver spänna över en bredd av frågeställningar.
Samtidigt behövs en prioritering för att få kraft i genomförandet.
Region Skåne betonar i dokumentet vikten av genomförande,
uppföljning och prioritering, bland annat genom formuleringar som
”för att gå mot genomförande behöver effektmål och indikatorer vara
helt genomarbetade och kommunicerade”. Eslövs kommun saknar
dock ett fördjupat resonemang om hur detta faktiskt kommer att
genomföras.
Ett sätt att tydliggöra det kan vara att visa vilka av Region Skånes
strategier och planer som är kopplade till respektive mål i den
övergripande målstrukturen. Det kan även vara intressant att i dialog
med utvecklingsaktörerna i Skåne resonera kring vilka aktörer som
skulle kunna ta ett större ansvar och ägandeskap beroende på vilka
ämnen och mål som står i fokus. Ytterligare ett sätt att närma sig en
prioritering kan vara att under en bestämd tidsperiod särskilt belysa en
av de sex målsättningarna.
Avslutningsvis vill Eslövs kommun återigen poängtera vikten av att
synliggöra intressekonflikter och öka förståelsen för de komplexa
utmaningar Skåne står inför.

