
Remissvar Regionala Utvecklingsstrategin  
 
Sammanfattning 

Region Skåne har, inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar 

i Skåne, reviderat den regionala utvecklingsstrategin (RUS) Det öppna 

Skåne 2030. Den reviderade versionen skickades under hösten 2019 ut på 

remiss till de skånska kommunerna. Familjen Helsingborg har författat ett 

gemensamt yttrande som kommundirektörgruppen beslutade bifalla den 6 

december 2019. Till yttrandet har man i Perstorp gjort ett par 

tilläggspunkter som man vill lyfta fram. Remissvaret ska vara Region Skåne 

tillhanda senast den 15 februari 2020, och RUSen planerar vara 

färdigreviderad och färdig att tas i bruk hösten 2020.  

 

Ärendet 

I den reviderade versionen som framställts av Region Skåne har kopplingen 

till andra styrdokument tydliggjorts. En ny struktur har utarbetats utifrån tre 

nivåer: vision och målsättningar, områdesstrategier på regional nivå samt 

handlingsplaner och program på regional nivå. Därutöver har vissa 

förändringar genomförts i texten, som även har koncentrerats. Modeller för 

genomförande har tagits fram och ett uppföljningssystem har utarbetats. 

 

I yttrandet, som Perstorp som del av Familjen Helsingborg ställt sig bakom, 

framhålles att förändringarna i den reviderade versionen överlag är positiva 

och att strategin bidrar till en förbättrad struktur för arbetet. Samtidigt 

framhålles att målen i den reviderade versionen bör tydliggöras och att de 

höga ambitioner som satts i RUSen bör konkretiseras i handlingsplaner. 

Familjen har även gjort medskick gällande genomförandet av RUSen, där 

man trycker på att Regionen bör ta ansvaret att hantera eventuella 

målkonflikter, och att samarbetet mellan kommun och region bör 

förtydligas. Man lyfter även kapitlet om mångkärnighet, och att det är 

viktigt att frågan hanteras med syfte att uppnå regional balans.  

 

Till yttrandet har tjänstemän på Perstorps kommun författat ett eget tillägg i 

syfte att betona viktiga aspekter för genomförandet av strategi.  

 

 Vi ser gärna återkommande samarbetsforum med Regionen, med 

fokus på att genomföra gemensamma insatser. Genom 

synkroniserade målsättningar kan vi på ett mer konkret sätt 

analysera och arbeta med faktiska behov som i sin tur ger avkastning 

på såväl lokal som regional nivå.  

 Som ett led i att samarbeta smartare ser vi gärna att Regionen, i en 

utökad samordnade roll, tydliggör vem (yrkesgrupp, mandat) som 

behöver delta på vilka evenemang, vilka sammanträden som är 

viktiga för vem att prioritera. Dels för att hushålla med varandras tid 

och dels för att nå effektivitet i arbetet.  

 Evenemang i syfte att sprida inspiration är bra, och vi önskar också 

att det finns fler arenor som tar sikte på att omsätta inspiration och 

forskning till praktisk handling, ex. konkretisera gemensamma 

insatser och  arbetsstrukturer. 

 



 


