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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS YTTRANDE 

ANGÅENDE SKÅNES REGIONALA 

UTVECKLINGSSTRATEGI 
 

Sammanfattning av ärendet 

Regionstyrelsen beslutade den 10 oktober 2019 om att remittera förslag till revidering av 
”Det öppna Skåne 2030” – Skånes regionala utvecklingsstrategi. Under 2019 påbörjades 
revideringarna av Region Skånes utvecklingsstrategi. Revideringarna har gjorts utifrån de 
rekommendationer regionen samlat in från utvärdering, analyser och samtal. Remissen från 
Region Skåne inkom den 15 oktober 2019 och Skånes kommuner har ombetts komma med 
synpunkter på de revideringar som gjorts senast den 15 februari 2020.. 
 
Berörda verksamhetsområden i Höganäs kommun har fått lämna synpunkter på vad de 
anser är användbart och vad som behöver ytterligare revidering. Höganäs kommun ställer 
sig bakom Familjen Helsingborgs gemensamma yttrande, ”Yttrande över regional 
utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne 2030” men har utöver det en del synpunkter att 
tillägga. 

 

 

Beslutsunderlag 

Yttrande över regional utvecklingsstrategi- Det öppna Skåne 2030, den 6 december 2019, 

Yttrande från utbildningsnämnden, den 7 januari 2020, 

Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen och hållbarhetsutvecklaren, den 7 januari 
2020, 

Yttrande från kultur- och fritidsförvaltningen, den 9 januari 2020, 

Region Skånes förslag till revidering av den regionala utvecklingsstrategin, den 15 oktober 
2019, 

Region Skånes läsanvisning, den 15 oktober 2019, 

Remiss angående Skånes regionala utvecklingsstrategi, den 15 oktober 2019. 

 

Yttrande 

Höganäs kommun ställer sig bakom Familjen Helsingborgs gemensamma yttrande och anser 
i likhet med dem att det är positivt att Region Skåne har en regional utvecklingsstrategi med 
fokus på hållbarhet och Agenda 2030 och att de genomförda förändringarna har bidragit till 
en förbättrad struktur. Höganäs är även eniga med de övriga synpunkter som lämnats in.  

 

Höganäs kommun vill även komplettera det gemensamma yttrandet med ytterligare 
synpunkter som presenteras nedan. 

 

 Texten under rubriken Arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa bör 
konkretiseras.  
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 Avsnittet Nyttja kulturen som drivkraft för utveckling bör harmonieras med de tre 
bärande utgångspunkterna i den kommande Kulturplanen som Kultur Skåne 
antog den 5 december 2019; Kulturens egenvärde, Kulturens demokratiska 
grund och Kulturens kraft i samhällsbygget. 

 Höganäs kommun saknar en tydligt planerad uppföljning av strategin. Det är i 
nuvarande förslag svårt att se hur uppföljningen ska göras, vad som ska följas 
upp och när det ska ske. Det är det svårt att se hur bedömning ska göras 
huruvida utvecklingen i Skåne går åt rätt håll eller inte. Risken med långsiktiga 
strategier utan tydligt mätbara målsättningar är att uppföljningen blir svävande 
och oprecis. 

 Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar resursanvändning stärker det ekologiska 
perspektivet men hur det ska uppnås är otydligt. 

 Hur ”vi ska stärka Skånes förmåga att producera ekosystemtjänster” behöver 
förtydligas och konkretiseras, hur ska vi säkerställa att vi inte bygger bort vår 
biologiska mångfald, där behövs tydligare riktlinjer.  

 Under Skåne ska vara en hållbar tillväxtmotor saknar vi ordet kompetens i 
meningen ”förmågan att attrahera investeringar, kapital och finansiering ska 
stärkas och fler företag ska startas”. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens föreslås besluta 

 

att anta yttrandet så som sitt egna och översända till region Skåne. 

 

 

Herman Crespin 
 Kommunchef 

            

Isabelle Henningsson 
 Ärendesamordnare 

 

 

 

 

 
 


