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YTTRANDE 
Remiss. Reviderad regional utvecklingsstrategi 

 

 
Liberalerna i Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till revidering av 

Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala utvecklingsstrategi.  

 

Liberalerna i Skåne ställer sig generellt positivt till revideringen. Vi uppskattar att texterna har 

blivit mer stringenta samt att hållbarhetsperspektivet och kopplingen till Agenda 2030 har 

lyfts fram. I det omarbetade avsnittet ”Skåne ska ställa om för att klara välfärden” beskrivs 

välfärdssystemets utmaningar, bland annat med en åldrande befolkning, på ett förtjänstfullt 

sätt. Avsnittet lyfter särskilt fram tre aspekter – att stärka välfärdens förmåga och leverans, 

att verka för ett förnyat samhällskontrakt och att stärka digitaliseringen i välfärden – som 

viktiga för att långsiktigt klara vår gemensamma välfärd. Liberalerna i Skåne delar denna 

bedömning och instämmer i analysen att det är viktigt att ”arbeta mer proaktivt med 

förebyggande insatser och stödja individer att ta ett större ansvar för sin hälsa och 

livssituation”.   

 

Liberalerna i Skåne föreslår dock vissa tillägg enligt nedan.  

 

 Krisberedskap och försvarsförmåga. Skåne behöver vara väl rustat för att möta 

alla former av samhällsstörningar. I händelse av en kris behöver viktiga 

samhällsfunktioner fungera och försörjningen av varor och tjänster tryggas. Samtliga 

totalförsvarsaktörer, inklusive näringsliv och frivilligorganisationer, har en viktig roll att 

spela i detta. Liberalerna i Skåne menar att det är nödvändigt med god krisberedskap 

och försvarsförmåga för att nå visionen om ”ett långsiktigt, tryggt och dynamiskt 

samhälle” och att detta bör lyftas in i den regionala utvecklingsstrategin.  

 

 Universitetssjukvården som regional utvecklingsfaktor. Vid Skånes 

universitetssjukhus (SUS) bedrivs internationellt framstående sjukvård inom en rad 

områden. Förutom sjukvårdsuppdraget har universitetssjukhuset också uppdrag att 

bedriva forskning och utbildning, varför Skånes universitetssjukhus är en viktig 

regional utvecklingsaktör. Utöver den forskning och spetskompetens som samlas vid 

Skånes universitetssjukhus pågår också ett arbete med att etablera och utveckla 

universitetssjukvårdsenheter utanför SUS med uppdrag att vara motorer för klinisk 

forskning och innovationer i Skåne. Liberalerna i Skåne anser att den regionala 

utvecklingsstrategin tydligt bör lyfta fram universitetssjukvården som en viktig regional 

utvecklingsfaktor.  

 

 Yrkeshögskolan. En förutsättning för att Skåne ska utvecklas och för att vi långsiktigt 

ska klara vår gemensamma välfärd är att fler skåningar än idag har en egen 



 

 

 
försörjning. Att skapa ett gott innovationsklimat och att bygga en stark 

kunskapsregion är, som beskrivs i förslaget till reviderad regional utvecklingsstrategi, 

viktigt för att stärka tillväxten och öka sysselsättningen. Liberalerna i Skåne menar att 

det därtill är nödvändigt med fler yrkeshögskoleplatser, varför vi anser att den 

regionala utvecklingsstrategin bör lyfta fram Yrkeshögskolans roll för att minska 

arbetslösheten och stärka det regionala näringslivet.  

 

 Fler Öresundsförbindelser. Att skapa fler fasta förbindelser över Öresund är 

nödvändigt för att avlasta Öresundsbron som närmar sig sitt kapacitetstak. 

Liberalerna i Skåne vill att den regionala utvecklingsstrategin framhåller betydelsen 

av fler Öresundsförbindelser för att fördjupa Öresundsintegrationen och för att klara 

redundans för gränsöverskridande godstransporter på järnväg.  

 

 

Detta yttrade har beretts i den liberala regionfullmäktigegruppen och i länsförbundets 

styrelse. 

 

 


