Region Blekinges remissvar på revidering av Skånes regionala utvecklingsstrategi ”Det öppna
Skåne 2030”
Bakgrund
Den utskickade reviderade strategin innehåller vision och målsättning som syftar till att beskriva hur man
vill att Skåne ska vara år 2030. Områdesstrategier och handlingsplaner/program ingår inte i dokumentet
”Det öppna Skåne”.
I remissutskicket önskas särskilt synpunkter inom följande områden:
1. Reflektioner kring gjorda revideringar. Lyfts rätt saker fram? Är det något som saknas?
2. Hur kan den regionala utvecklingsstrategin utgöra ett stöd i ert egna eller gemensamma
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?
Nedan följer Region Blekinges synpunkter är utifrån de tre frågeställningarna.
1. Reflektioner kring gjorda revideringar. Lyfts rätt saker fram? Är det något som saknas?
Strategin beskriver en tydlig struktur mellan vision och målsättningar, områdesstrategier, handlingsplaner
och program. Strategin innehåller vision och målsättningar som beskriver hur man vill att Skåne ska vara
år 2030.
Det vi saknar är att tydligare lyfta fram Skåne som en del av samverkan i Sydsverige som tex i föreningen
Regionsamverkan Sydsverige (RSS) där samverkan sker i frågorna om transport, digital infrastruktur,
kultur, arbetsmarknadsfrågor.
Vår uppfattning är att Skåne kan vinna på att trycka tydligare på den utvecklingspotential som finns i att
utveckla Skånes närområde och tydligare visa potentialen av att utveckla Sydsverige – med dess närhet till
de expansiva marknaderna i sydöstra Östersjöområdet. Skåne-Blekinge är i sanning porten till Sverige och
världen – låt oss utnyttja den fördelen som har bäring på Skånes/Sydsveriges förmåga att bli en stark hållbar
tillväxtmotor och en globalt attraktiv region.
I förslaget önskar vi en tydligare beskrivning av att Skåne har en omvärldsrelation till grannlänen. ”Det
öppna Skåne 2030” skulle stärkas av en uttalad ambition att knyta samman i synnerhet nordöstra Skåne
med grannlänen, däribland Blekinge, för att stärka möjligheterna med den regionala utvecklingen. Skåne
har i princip två arbetsmarknadsregioner med olika förutsättningar som man strävar efter att binda
samman med bättre infrastruktur och kollektivtrafik. Med den flerkärnighet som Skåne har, och i
synnerhet med Kristianstad-Hässleholm i nordöstra Skåne, finns det också goda skäl att minska avståndet
till Kronobergs län och Blekinge. Skåne delar dessutom funktionellt arbetsmarknadsområde med
Sölvesborgs kommun och har pendlingsrelationer med Olofströms kommun. Genom att integrera
Blekinge i ökad omfattning får båda länens företag och invånare större möjlighet att utveckla sina
verksamheter och möjligheter till livskvalitet. Med tanke på potentialen i utvecklingen av hela Skåne hade
vi gärna sett att ”Det öppna Skåne 2030” pekat mer på utveckling och samverkan med grannlänen som
tex i infrastrukturfrågor.

Det är positivt att folkhälsan är integrerad i de flesta målsättningarna och att den egna organisationens roll
utifrån individens behov utifrån ett helhetsperspektiv lyfts. Kulturens roll i den regionala utvecklingen är
beskrivet på ett mycket bra sätt. Den inrymmer de aspekter som är viktiga att få med i dagens
samhällsklimat bland annat som drivkraft i utvecklingen.
I föregående version av den regionala utvecklingsstrategin fanns en textruta med som innehöll
konkretiserade mål för var Skåne ska befinna sig år 2030. Dessa gav en god och konkret överblick över
vad Skåne ville påverka. Vi saknar denna tydliga delen i det reviderade förslaget.

2. Hur kan den regionala utvecklingsstrategin utgöra ett stöd i ert egna eller gemensamma
utvecklingsarbete i Skåne?
De regionala utvecklingsstrategierna är grunden för Skåne-Blekinge gemensamma strukturfondsprogram.
Regionerna ingår i samma sk NUTS-område. Ur ett genomförande perspektiv hade Skåne – Blekinges
gemensamma strukturfondsprogram kunnat nämnas.
Ambitionen att Skåne ska bli en hållbar tillväxtmotor är vällovlig. Vikten av tillgänglighet och investeringar
i Sydsverige gynnar vår gemensamma utveckling och det är av största vikt att samarbete och samsyn finns
i de frågor som är gränsöverskridande tex infrastrukturfrågorna.

3. Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförande och
handling kring det som lyfts?
Det är positivt med en tydlig bild över kopplingen till aktörer och plattformar dock saknas
Regionsamverkan Sydsverige som en plattform.
Koppling till finansiering och det regionala utvecklingskapitalet hade kunnat belysas ytterligare i förslaget.
Under området Uppföljning beskrivs kopplingarna mellan vision, till områdesstrategier, till
handlingsplanen och genomförande. Effektmålen finns i områdesstrategierna. Det varit intressant att i
”Det öppna Skåne” se hur utmaningarna och målsättningarna är sammankopplade och vilka
områdesstrategier som relaterar målsättningarna.
Våra respektive regionala utvecklingsstrategier har många beröringspunkter som vinner på
gränsöverskridande samverkan. Region Blekinge ser framemot fortsatt god samverkan med Skåne för ett
öppet och attraktivt Sydsverige.

