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2020-01-27, ÖstraGöinge
Yttrande

Östra Göinge kommun - underlag för yttrande över reviderad regional
utvecklingsstrategi
Dnr 1800897
Östra Göinge kommun har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till reviderad regional
utvecklingsstrategioch dettayttrandehar framtagitsi en dialog mellan medlemskommunerna
i Skåne
Nordost.
Yttrandet tar sin utgångspunktutifrån de tre frågeställningarsom Region Skåne önskar få särskilt
belysta;
1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar?Lyfts rätt sakerfram? Är det något som
saknas?
2. Hur ser ni att den regionalautvecklingsstrateginkan utgöraett stödi ert egeteller gemensamt
utvecklingsarbetei Skåne?
3. Vad är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförandeoch handling
kring det somlyfts?

Sammanfattandesynpunkter
Följandesynpunkterframgåri vårt yttrande:
Positivt att förslagetutgår från den nu gällanderegionalautvecklingsstrategin
Den revideradestrukturenmedolika nivåerhar skapatett tydligaredokument
De föreslagnamålområdenaär adekvataför ett strategisktutvecklingsarbetei Skåne,mendet
bör förtydligasvarifrån varje områdetar sin utgångspunkt
De inledandevisionsradernabör omarbetas
Det behövsen kompletterandetext kring samarbetetöver länsgränserna
norr- och österutmot
Halland,Smålandoch Blekinge
Tydlighet måstefinnasatt strategingäller helaSkåneså att resonemangen
inte i all för stor
utsträckningtippar över mot västraSkåneoch därigenommissarSkånesunika flerkärnighet
Det behövsett förtydligandekring formernaför uppföljning och utvärdering
Det finns godaförutsättningaratt den regionalautvecklingsstrateginkan fungerai samklang
medkommunalaoch delkommunalastrategier
RegionSkånehar en viktig roll att säkerställaen välplaneradsamverkanmellaninblandade
aktörer

Synpunkter på den regionala utvecklingsstrategin
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Övergripande synpunkt
Det revideradförslagettill regional utvecklingsstrategitar sin utgångspunkti den nu gällandestrategin
”Det öppnaSkåne2030”. Eftersomdet regionalautvecklingsarbetetofta har långatidsperspektivoch
utmaningarnainte förändrashelt och hållet över tid är det tillfredsställandeatt Region Skånehar valt
att byggavidare på redanantagnadokument.Detta särskilt med tankepå att den nuvarandestrategins
innehålloch målbildervid genomfördautvärderingarhar haft ett fortsatt brett stöd.
Rent generelltinnebärde förslag till revideringar,förtydligandeoch omstruktureringarav innehållet
en tydlig förbättring av den regionalautvecklingsstrategin.
Enligt vår uppfattningupplevsförslagettill
dispositionoch förändradeskrivningaratt dokumentetblivit merastringenti sin utformning. Samtidigt
som strategintill sin karaktärär övergripandeoch försöker fångamångaaspekter,så är det viktigt att
texteninte blir allt för utslätandeutan att den blir tydlig i sina formuleringaröver vad man vill uppnå.
Det finns därför vissapåpekandesom vi vill lyfta fram och som vi serskulle kunnautgöraunderlagtill
förändringarav materialet.

Reflektioner kring revideringar i den regionala utvecklingsstrategin
Det är värdefullt att den regionalautvecklingsstrategins”struktur” har tydli ggjorts så att det tydligt
framgår vilka de olika nivåerna är och vilka kopplingar som finns till andra regionala
strukturdokument.Detta är särskilt viktigt med anledningav att Region Skånehar fått i uppdragatt
arbetafram en regionplan.Men rubriken på sidan 7 kan vara lite missvisandedå detta inte är en bild
av regionalautvecklingsstrategins
struktur,utan snararehur denförhåller sig till övriga styrdokument.
Måldokumentetär ett visionärt dokumentoch ska präglasav vart vi vill med hela Skåne.Men det kan
upplevassom om det saknasbeskrivningarhur man ska nå det fungerandesamhället.Om syftet är att
dettaska framgåav andradokumentså bedömervi att dettabättrebehöverframgåav textenpå sidan
7.
De föreslagnamålsättningarnaär fullt acceptabla och adekvata.Dock skulle det tydligare kunna
framgåvarifrån dessahar sinautgångspunkter;
Skåneskaerbjudaframtidstrooch livskvalitet – utgångspunkti individen
Skåneskavara en starkhållbar tillväxtmotor – utgångspunkti arbeteoch företagande
Skåneska stärkamångfaldenav godalivsmiljöer – utgångspunkti bostäder,infrastrukturoch
kommunikationer
Skåneska ha en frisk miljö och en hållbar resursanvändning
– här är dock utgångspunkt
en
tydlig
Skåneska ställa om för att klara välfärden – utgångspunkti regionensoch kommunernas
kärnverksamheter
Skåneskavara globalt attraktivt – utgångspunkti platsenSkåne.
Man kan ocksåfunderaöver vilken statusdessarubriker har. I innehållsförteckningen
står det att dessa
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rubriker är målsättningar.Men går man vidare och läser underdessarubriker finns det underliggande
målsättningar.Borde inte då ovanståendepunktade rubriker snarare betraktas som prioriterade
ställningstagande
och att det sedanunderdessafinns olika målsättningar?
Den gemensamma
visionen inleds med en komprimeradtext över tre rader på sidan 8. Fråganär om
dennainte har blivit allt för komprimerad genomatt den försökerfångaför mycket på någrafå rader.I
vilket fall som helst skulle det inte skada om det gjordes en översyn av dessarader så att denna
inledandetext blir mer logisk och fokuserande.Vidare kan man fundera över tidsperspektivet.Om
detta är grunden till den kommande regionplanen så är även visionen i utvecklingsstrategin
regionplanensvision. Såledesborde tidshorisontenmellan dessadokument synkroniserasatt gälla
undersammatidsperiod.
Kommunernai Skånenordostligger i gränslandetmellan Skåne,Smålandoch Blekinge och fråganär
om utvecklingsstrateginkan verka sömlöst för detta förhållande.Det är inte bara det inomregionala
samarbetetsamt samarbeteti Öresundsregionen
som behöver stärkas,utan även samarbetetmellan
regionen och våra angränsande
regioner.Det är förvånansvärtatt ”Öresund” nämnsdrygt 30 gångeri
strategin,medanKronoberg,Smålandoch Blekingeinte nämnsalls, ävenom begreppetgrannregioner
används.Genomnärhetentill tillväxtområdenKarlskrona,Kalmar, Växjö, Halmstadsamt Jönköping
skapasmöjligheter för Kristianstad/Hässleholmatt stärka sin strategiskabetydelse.Jämför t.ex. på
sidan 19 punkt 3, där man lyfter fram möjligheterna med att utveckla den gemensamma
arbetsmarknaden
med norra Tyskland.Här skulle man kunnakompletteratextenmed ett motsvarande
resonemangkring samarbetetnorrut.
Det är viktigt att ianspråktagandeav jordbruksmark värderas lika inom Region Skånes olika
tillväxtmotorer, så att det råder balansmellan dem. Ur ett regionalt och mellankommunaltperspektiv
kan det vara nödvändigt att kunna nyttja viss jordbruksmark till olika ändamål så att Skånes
flerkärnighetkan stärkas.I strategin nöjer man sig med att konstateraatt det i Skånefinns påtagliga
markanvändningskonflikter
, särskilt avseendejordbruksmark. Det skulle vara värdefullt med ett
förtydligandekring detta.
Utan preciseraexakt var i utvecklingsstrategindet ska lyftas in eller framhållasså bör följande på
någottydliggöras;
Utgångspunkteninnan man tillskapar nya arenorär att man i så stor utsträckningsom möjligt
skata tillvara redanfungerandebefintliga arenorinom följandeområden;
utbildning
mötesplatser
evenemang
natur/rekreation
Tydligheten måste finnas att det gäller hela Skåneså att resonemangeninte i all för stor
utsträckningtippar över mot västraSkåneoch därigenommissarSkånesunika flerkärnighet.
Flera av målenär formuleradepå ett sådantsättatt de inte behöverinnebärapositiv utveckling
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för hela Skåne,utan kan uppnåstrots negativtrend i vissakommuner.Det är betydelsefulltatt
inga kommunergenomstrateginsutformninguppleveratt de är exkluderade.
Det är viktigt att det finns med ett avsnitt som handlarom uppföljning, men eftersomdet alltid finns
ett stegtill i dennaprocess– utvärdering– så behöverävendettaframgåi rubriken på sidan44. Texten
skulle ocksåtjäna på att utvecklaskring själva uppföljnings- och utvärderingsprocessen.
Nu nämns
detta baralite svepandeatt det ska ske löpandeoch att man då kan dra kloka slutsatser.Det är också
viktigt att det framgåratt förtroendevaldaär en aktiv del i dennaprocess,så att det inte stannarvid en
utvärderinggenomfördav t.ex. en utomståendeorganisation.

Regionala utvecklingsstrategins stöd till vår egen verksamhet eller det gemensamma
arbetet
Att arbetafram en regional utvecklingsstrategimåstenaturligtvis ha som syfte att kunna fungera i
relation till kommunala och mellankommunalaplaneringsdokumentoch därtill hörande åtgärder.
Östra Göinge kommun ser ett värde att det tydligt framgår i de inriktningar och ambitioner som
Region Skåne har för sitt utvecklingsarbete.Det möjliggör för oss att vi i vår planering för vårt
utvecklingsarbetei stor utsträckningkan synkroniseradettamed det arbetesom sker på regionalni vå.
De framtagnamålområdenakorresponderarväl med de utmaningarsom kommunenstår inför de
närmasteåren. Även på delregional nivå finns tydliga kopplingar till den Färdplan (övergripande
strategiplan)som nu arbetasfram för Skåne Nordost. En del av uppgifterna inom ramen för den
regionalautvecklingsstrateginkan på ett logiskt och konstruktivt sätt samordnasoch utgöra en bra
grundför samverkan.
Kollektivtrafiken har en nyckelroll i den skånskautvecklingenoch tillväxten. För kommuner med
övervägand
e landsbygd behövs trafiklösningar för att knyta ihop byar och mindre tätorter med
centralorter och större städer. Ett flerkärnigt Skåne med en välmående landsbygd är en
framgångsfaktorför hela Skånestillväxt. Därför vill Östra Göinge kommun betona vikten av att
insatser görs, såväl i nuvarandedrift som av utvecklingskaraktär,som bidrar till att främja och
utvecklaen god trafikförsörjning på den skånskalandsbygden.I dettaavseendehar RegionSkåneoch
i synnerhetSkånetrafikenett huvudansvar.

Genomförande av den regionala utvecklingsstrategin
Vid genomförandeav framtagnastrategierfinns alltid en svårighetatt gå från ord till handling.Därför
är det viktigt att säkerställatydliga och genomtänktagenomförandestrategier
för att kunna uppnå
uppsatta effektmål. Det är uppenbartatt det är en utmaning att skapasamverkanmellan en mängd
olika aktörer och ett ännu större antal plattformar. I sådantarbetekrävs ett stort mått av vilja till
samarbetemellan de olika aktörernaför att undvikalåstapositioner. Av bilden på sidan43 framgåratt
det ingår en mängdolika verktyg vid genomförandeav strateginoch det är viktigt att RegionSkånepå
ett tydligt och konstruktivt sätt samordnarvid användandetav dessaså att det uppstårett effektivt
arbetssätt.
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